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Hyggst ekki skáka Bjarna Ármannssyni
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FÖSTUDAGUR

Sími: 512 5000

Sundabrautarfé fært
til annarra verkefna

Tónlistin úr
handritinu
Melodíu á disk
Carmina undir
stjórn Árna
Heimis.
MENNING 30

Hluti peninganna sem áttu að renna til Sundabrautar á næsta ári verður nýttur til samgöngubóta á landsbyggðinni. Ráðherrar hafa síðustu daga undirbúið
margvíslegar aðgerðir til að mæta erfiðu atvinnuástandi í sjávarbyggðum.

Dúndurfréttir
fyrir Bakkavararbræður

STJÓRNMÁL Áform eru uppi innan

Pétur og félagar
spiluðu í veiðiferð
auðkýfinganna.
FÓLK 46

Barca vill halda Eiði
Arnór Guðjohnsen, faðir og umboðsmaður Eiðs Smára Guðjohnsen, sagði við Sky-fréttastofuna að Barcelona hefði
gert það ljóst að ef Eiður
vildi vera áfram
þá vildi félagið
halda honum.

ríkisstjórnarinnar um að nota peninga sem markaðir voru Sundabraut til annarra verkefna í vegagerð.
Er það liður í aðgerðum til að
mæta erfiðu atvinnuástandi í
sjávarbyggðum víða um land.
Í fjögurra ára samgönguáætlun
er gert ráð fyrir að fjórir milljarðar króna fari til Sundabrautar á
næsta ári. Ætlunin er að nýta hluta
fjárins í framkvæmdir annars
staðar á landinu. Haft er til hliðsjónar að undirbúningur að lagn-

ingu Sundabrautar hefur dregist
– ekki síst vegna athugunar á jarðgangakostinum – og útlit fyrir að
milljarðarnir fjórir verði hvort eð
er ekki notaðir til verksins á næsta
ári.
Þegar ákveðnum vegaframkvæmdum á landsbyggðinni verður flýtt, einkum þeim sem komnar
eru á framkvæmdastig. Gerð
Suðurstrandavegar verður til
dæmis hraðað.
Meðal annarra ráðstafana sem
stjórnvöld grípa til er uppbygging
fjarskiptakerfisins á landsbyggð-

inni með lagningu háhraðanets. Þá
á að auka og auðvelda aðgang að
langskólanámi úti um land, meðal
annars með breytingum á lánaskilmálum Lánasjóðs námsmanna.
Starfsemi
rannsóknarsetra
á
landsbyggðinni verður einnig
efld.
Við undirbúning aðgerðanna
hafa stjórnvöld þurft að gæta að
því að verkefnin hafi ekki áhrif á
þenslu. Aukning ríkisútgjalda er
ekki á dagskrá heldur fyrst og
fremst tilfærsla verkefna.
- bþs

ÍÞRÓTTIR 42

Upprunans minnst á Skaga:

Jólatré uppseld
á Akranesi
AKRANES Gervijólatré eru
uppseld á Akranesi. Búið er að
setja mörg þeirra upp og skreyta
og reka aðkomumenn upp stór
augu er þeir sjá trén sem prýða
bæinn. Á vef Skessuhorns segir
að þegar jólatré eru sett upp í
júlí kalli Skagamenn þau
„júlítré“ en ekki jólatré.
Í tilefni Írskra daga sem
hefjast í dag eru júlítrén máluð í
írsku fánalitunum. Á Írskum
dögum minnast Akurnesingar
uppruna síns sem að hluta er
rakinn til Írlands. Júlítrén fögru
eru liður í skreytingum þessara
daga.
- kdk

Fjörutíu rústuðu
hóteli í Madrid

6. JÚLÍ 2007
N Sveppi kaupir

N Geggjuð

gæsun Emilíu

í Nylon...

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Helga Dýrfin
na er á
leið í ungfrú
Tourism

SPÁNN Borgarbúum í Madrid

ALGJÖR

VEÐRIÐ Í DAG
20

15

18
16

14

BEST Á NORÐURLANDI - Í dag
verða austan 5-15 m/s, hvassast á
annesjum syðra. Nokkuð bjart veður á landinu norðanverðu, annars
skýjað og sumstaðar skúrir sunnan
og vestan til. Hiti 12-20 stig, hlýjast
til landsins á Norðurlandi.
VEÐUR 4

HRESS Á LANDSMÓTI Æskufólk setti eðlilega mikinn svip á setningu 25. Landsmóts Ungmennafélags Íslands sem að þessu sinni
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
er haldið í Kópavogi. Mikið verður um dýrðir á Landsmótinu enda er UMFÍ hundrað ára á þessu ári. Sjá síðu 12

Umdeilt mark Bjarna Guðjónssonar gegn Keflavík dregur dilk á eftir sér:

Harðar ásakanir ganga á milli liðanna

100% gulrótarkaka

91% ást

9% fyrirhöfn

FÓTBOLTI Allt varð vitlaust eftir
leik ÍA og Keflavíkur í Landsbankadeildinni á miðvikudag.
Bjarni Guðjónsson skoraði þá eitt
umdeildasta mark síðari ára. Eftir
leikinn varð fjandinn laus þegar
leikmenn Keflavíkur hlupu á eftir
Bjarna til búningsherbergja en
þar kom til stimpinga á milli
manna er Keflvíkingar reyndu að
ná tali af Bjarna.
Harðar ásakanir ganga á víxl

milli liðanna og hvorugt félagið
gefur tommu eftir. Bjarni hefur
beðist afsökunar á markinu sem
hann segist hafa skorað óviljandi.
Keflvíkingar trúa ekki orðum
Bjarna og saka hann um óheiðarleika.
Bjarni segist hafa viljað gefa
Keflavík mark í kjölfarið til að
jafna stöðuna en Guðjón Þórðarson, þjálfari ÍA, tók fyrir það.
Hann segir ástæðuna vera við-

brögð Keflvíkinga við markinu
umdeilda.
Fjölskylda Bjarna hefur dregist
inn í málið en Bjarni og Guðjón
saka Keflvíkinga um mjög vafasama hegðun í garð eiginkonu
Bjarna og það í augsýn barna
þeirra.
Keflvíkingar segja á móti að
eiginkona Bjarna hafi byrjað að
rífast í þeim en ekki öfugt.
- hbg / sjá síðu 40

bauðst óvenjuleg skemmtun á
dögunum. Fjörutíu heppnir
sjálfboðaliðar fengu að grípa sér
sleggjur og brjóta allt og bramla á
herbergjum á NH-hótelinu þar í
borg. Ákveðið hafði verið að
endurinnrétta hótelið og hótelstjórinn afréð að nýta sér niðurstöður
rannsókna um að íbúar Madridar
séu haldnir mikilli streitu.
„Ég er uppgefinn, en mjög
afslappaður,“ sagði Pablo Varela,
þrítugur kennari sem sér um
nemendur með hegðunarvandamál.
Varela var einn sjálfboðaliðanna
sem tóku þátt í atganginum.
Sjálfboðaliðarnir fá að launum
að gista á hótelinu þegar það hefur
verið gert upp.
- sgj
8AA8@@"FÜ4"A@%+(('
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Vill vinna út
á vöxtinn
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gegna mikilvægu hlutverki á Akranesi
þess dagana.
MYND/SKESSUHORN

Spánverjar losa um streitu:

HELGA
DÝRFINNA:

14

TRÉ Í ÍRSKUM FÁNALITUM Gervijólatrén
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Palestínumenn hvattir til varna

Hryðjuverkamaður ekki hér

'!:! !0 Ísraelskir hermönnum
og herskáum Palestínumönnum
lenti saman á Gaza-svæðinu í
gær. Níu manns féllu í átökunum,
sem herþotur, skriðdrekar og
jarðýtur Ísraelshers tóku þátt í.
Palestínumennirnir lögðu jarðsprengjur fyrir ísraelsku hermennina.
Abu Obeida, talsmaður Hamassamtakanna, sagði að vopnaðir
liðsmenn samtakanna hefðu hafið
átökin með því að skjóta á ísraelska hersmenn í njósnaleiðangri.
Að minnsta kosti sex hinna
látnu voru Hamas-liðar. Samtökin
staðfestu að einn þeirra hefði

handtekinn var fyrir að lokka til
sín börn með hamstri í EfraBreiðholti var úrskurðaður í
gæsluvarðhald í gær.
Hann er grunaður um að hafa
beitt að minnsta kosti þrjár
stúlkur á aldrinum sex til ellefu
ára kynferðislegri áreitni á
miðvikudagskvöld.
Maðurinn er andlega vanheill
að sögn lögregluvarðstjóra og
mun geðlæknir skoða manninn og
meta ástand hans á næstu dögum.
Ef ástæða þykir til mun maðurinn
fá þá aðstoð sem hann þarf innan
veggja fangelsins. Ekki þykir
ráðlegt að flytja hann á geðdeild
vegna rannsóknarhagsmuna. LBB

3,4452 'RASFRJË ERU ALGENGUR VALDUR
OFN¾MA &RJËTÎLUR H¾KKA ÖEGAR GRAS ER
ËSLEGIÈ OG F¾R AÈ VAXA UM OF

&RJËKORNAM¾LINGAR

Óvenju mikið
af frjókornum
.44²2! Frjókorn mældust í
óvenjulega miklu magni í Reykjavík síðustu dagana í júní, þegar
veður var hlýtt og þurrviðrasamt.
Í frjómælingum Náttúrustofnunar Íslands kom í ljós að heildarfjöldi frjókorna í lofti var yfir
meðallagi bæði á Akureyri og
Reykjavík. Mælingarnar áttu sér
stað í maí og í júní.
Aðalfrjótími grasa á Íslandi er
þó enn eftir. Hámarki er yfirleitt
náð annað hvort í síðari hluta júlí
eða í byrjun ágúst.
ÖEB

Stofnuðu lífi tveggja
ungra telpna í hættu

Feðgar sem höfðu verið sviptir ökuleyfi ævilangt óku jeppa út í Ljótapoll á miðvikudagskvöld. Ökumaðurinn er grunaður um ölvun og lögreglu grunar að um
glæfraakstur hafi verið að ræða. Með mönnunum í för voru tvö börn.
,®'2%',5-, Mikill viðbúnaður
var hjá björgunarsveitum á Suðurlandi þegar jeppi fór fram af
gígbarmi og hafnaði ofan í Ljótapolli skammt frá Landmannalaugum í fyrrakvöld. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út enda
bentu fyrstu fréttir af slysinu til
þess að mikil hætta væri á ferðum.
Fernt var í bílnum þegar atvikið
átti sér stað, feðgar og tvær litlar
telpur – dóttir yngri mannsins og
vinkona hennar. Farþegunum
þremur tókst að koma sér út úr
bílnum áður en hann fór fram af
gígbarminum og hafnaði í vatninu
en ökumaðurinn fór niður með
bílnum. Hann slasaðist lítillega og
var fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar á slysadeild Landspítalans í Fossvogi. Stúlkurnar, sem
eru átta og níu ára, voru fluttar
með sjúkrabíl á Selfoss óslasaðar
en nokkuð skelkaðar.
Lögreglan á Hvolsvelli fer með
rannsókn málsins og að sögn Atla
Árdal, varðstjóra á Hvolsvelli,
bendir ýmislegt til þess að um
glannaskap og ölvun hafi verið að
ræða. „Þarna sköpuðust engar
óviðráðanlegar aðstæður sem
voru örsök slyssins og þeir sem
hafa komið á þennan stað vita að
það er nær ómögulegt að fara
þarna fram af fyrir slysni,“ segir
Atli.
Feðgarnir hafa áður komið við
sögu lögreglunnar á Hvolsvelli
fyrir ýmis brot og höfðu báðir
verið sviptir ökuleyfi ævilangt.
Annar var síðast sviptur í nóvember á síðasta ári en hinn í júní síðastliðnum. Þá hafa báðir mennirn-

A

3#(&%2 (5.$52 &ARA ÖURFTI MEÈ
HUNDINN TIL DÕRAL¾KNIS AÈ LOKINNI HAND
TÎKUNNI
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,ÎGREGLA FINNUR FÅKNIEFNI

Úðaði á hund
sér til varnar
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Í gæsluvarðhald
fyrir kynferðislega áreitni

SPRENGIFLAUG ¹ 'AZA Å G¾R

þess að meintur hryðjuverkamaður sem lögreglan í Bretlandi
leitar að sé staddur hér á landi, að
því er segir í frétt frá ríkislögreglustjóra.
Netúgáfa indverska dagblaðsins The Hindu greindi frá því í
gærmorgun að indverskur maður,
Kafeel Ahmed, sem talinn er
tengjast sprengjutilræðunum í
Englandi og Skotlandi fyrir
skemmstu, væri að líkindum
staddur hér á landi. Í tilefni af
frétt þess efnis hefur greiningardeild ríkislögreglustjóra kannað
sannleiksgildi fréttarinnar, sem
virðist ekki á rökum reist.
JSS

þurfti að beita varnarúða á hund í
austurborginni í fyrrakvöld.
Lögreglumenn voru á leið í húsleit
í íbúð þegar þýskur schäferhundur réðst að öðrum lögreglumannanna og þurfti að beita úða á
hundinn til að stöðva hann.
Í íbúðinni fundust tæp 100
grömm af ætluðu amfetamíni og
var par á fimmtugsaldri handtekið. Fólkinu var sleppt að lokinni
yfirheyrslu og telst málið upplýst.
Farið var með hundinn til
aðhlynningar á Dýraspítalann. SH
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"JARNI 'UÈJËNSSON SKORAÈI UMDEILT MARK
FR¹ MIÈJU LEIKVALLARINS Å LEIK ¥! OG +EFLAVÅK
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'UÈMUNDSSON ER ÖJ¹LFARI +EFLAVÅKUR

,®'2%',5-, Ekkert bendir til

NA

b¶ETTA VAR MARKLEYSAm

verið Mohammed Siam, herstjóri
Hamas á Mið-Gaza.
Síðar skaut ísraelsk herþota
eldflaugum á bækistöðvar skæruliða á svæðinu, að því er talsmaður hersins upplýsti. Sjúkrahússstarfsmenn sögðu tvo menn hafa
farist. Talsmaður Hamas sagði þá
báða hafa verið liðsmenn samtakanna.
Ismail Haniyeh, forsætisráðherra palestínsku stjórnarinnar
sem Mahmoud Abbas Palestínuforseti vék frá í liðnum mánuði,
og talsmaður Fatah-hreyfingar
Abbas fordæmdu báðir þessar
aðgerðir Ísraelshers og hvöttu
Palestínumenn til að verjast. AA
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Kristján, var þetta mark tækt?
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.IÈURSTÎÈUR RANNSËKNAR
,*«4)0/,,52 -¹LIÈ ER RANNSAKAÈ SEM SLYS EN ÕMSILEGT BENDIR TIL ÖESS AÈ UM GL¾FRA

AKSTUR HAFI VERIÈ AÈ R¾ÈA -ENNIRNIR HAFA ÅTREKAÈ VERIÈ SVIPTIR ÎKURÁTTINDUM

ir setið inni fyrir ýmis brot og eiga
feril um fjársvik, kynferðisbrot
og líkamsárásir auk ítrekaðra
umferðarlagabrota.
„Það sem er alvarlegast við
þetta mál er að börn voru með í
för. Þarna hefði getað orðið mjög
alvarlegt slys,“ segir Atli.
Fulltrúar
barnaverndaryfirvalda tóku á móti stúlkunum á Selfossi. Anný Ingimarsdóttir, verkefnisstjóri félagslegrar ráðgjafar
hjá sveitarfélaginu Árborg, segir
að stúlkurnar séu komnar í öruggar hendur og að málið verði kannað, meðal annars hvort fleiri börn
séu í umsjá þessara manna. Hún
segir að það sé alltaf litið alvarlegum augum þegar menn aka undir

Það sem er alvarlegast við
þetta mál er að börn voru
með í för.
!4,) 2$!,
6!2¨34*«2) ,®'2%',5..!2
 (6/,36%,,)

áhrifum áfengis með börn í bílnum en ítrekar að enn sé aðeins um
grun að ræða.
Fjölmörg vitni voru að slysinu
því nokkuð var um ferðamenn við
Ljótapoll. Lögreglan hefur rætt
við nokkra og ber þeim flestum
saman um atburðarásina.
THORGUNNUR FRETTABLADIDISA

Konur og karlar
tala jafnmikið
"!.$!2¥+). !0 Vísindamenn í

Bandaríkjunum hafa komist að
því að bæði kynin tala jafnmikið.Í
rannsókninni voru hljóðnemar
festir á tæplega fjögur hundruð
háskólanema í allt frá tveimur
dögum upp í tíu í senn. Reiknað
var út hversu mörg orð hver
sagði á hverjum degi.
Niðurstaðan var sú að konur
sögðu að meðaltali 16.215 orð
daglega, en karlmenn 15.669.
Munurinn, 546 orð, er ekki
tölfræðilega marktækur, enda
munaði 45 þúsund orðum á þeim
sem mest talaði og þeim sem
sagði minnst.
SGJ
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2EKSTUR FRIÈARSÒLU ¹ ÖRJ¹R MILLJËNIR
,)34)2
Reykjavíkurborg hefur
samþykkt að greiða þrjár milljónir króna á ári vegna reksturs
friðarsúlu listakonunnar Yoko
Ono í Viðey.
Orkuveitan
og
borgarráð
ákváðu í fyrra að verja 15 milljónum hvor aðili til þess að kosta
framkvæmdir við friðarsúluna
sem reist verður samkvæmt hönnun Yoko Ono. Eins og fram hefur
komið í Fréttablaðinu er kostnaður við verkið kominn langt
umfram fyrstu áætlanir, jafnvel
að eitt hundrað milljónum króna,
og Yoko hefur boðist til að greiða
það sem á vantar auk þess sem
hún gefur sína hugmyndavinnu
við listaverkið sem ber heitið
Imagine Peace Tower.
„Það er ótvíræður heiður að
jafn virt og áhrifamikil listakona
og friðarsinni og Yoko Ono skuli

9/+/ /./ /' */(. ,%../. ,ENNON
HJËNIN Å .EW 9ORK SKÎMMU ¹ÈUR EN
"ÅTILLINN VAR MYRTUR ¹RIÈ 

kjósa að starfa með Listasafni
Reykjavíkur að þessu verkefni.
Það er ekki síður mikilvægt að
bún bjóðist til að gefa Reykjavík-

urborg stærsta hlutann af verki
sem væntanlega mun vekja
athygli víða um heim og verða
minnisvarði til framtíðar um það
hlutverk í málefnum friðar sem
Reykjavík og Ísland hafa gegnt og
gera vonandi í enn ríkari mæli til
framtíðar,“ segir menningar- og
ferðamálasvið Reykjavíkur, í ósk
um heimild borgarráðs til að
ganga frá samningum við Yoko.
Listakonan gerir að skilyrði að
borgin greiði kostnað við rekstur
súlunnar og annist viðhald hennar. Þá vill hún að súlan verði tilbúin fyrir 9. október í haust. Annars
dragi hún fjárframlag sitt til baka.
Þennan tiltekna Ono hefði eiginmaður hennar, Bítilinn John
Lennon, orðið 67 ára hefði hann
lifað. Endaleg mynd af hönnun
súlunnar er ekki fáanleg hjá
Reykjavíkurborg.
GAR
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Styrkur

ÁFRAM - Landsmót UMFÍ
Morgundagurinn tilheyrir þeim sem æfir sig í dag.
Árangur krefst undirbúnings, einbeitingar og krafts á hárréttu augnabliki.
Um allt land hefur fólk á öllum aldri undirbúið sig fyrir keppni á Landsmóti
UMFÍ sem fram fer í Kópavogi dagana 5. - 8. júlí. Loksins er komið að sjálfri
keppninni þar sem árangur þrotlausra æfinga brýst út í formi styrks,
nákvæmni og snerpu.
Toyota óskar UMFÍ til hamingju með 100 ára afmæli sambandsins og
óskar öllum þátttakendum, gestum og skipuleggjendum ánægjulegra
stunda á Landsmóti.
Hægt verður að skoða myndir og fylgjast með léttri og skemmtilegri
umfjöllun um Landsmót á Toyota.is alla mótsdagana.
ÁFRAM Landsmót!
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"ORGIN HAFNAR RÎKUM ÅBÒA

Verður heimili
en ekki stofnun
&¡,!'3-, Kristbjörg Stephensen, lögmaður Reykjavíkurborgar, hafnar niðurstöðu lögmanna
íbúa á Njálsgötu um að fyrirhugað athvarf fyrir
heimilislausa
teljist vera
stofnun en ekki
heimili
„Ekki er um
það deilt að
húsnæði það
sem um er deilt
í þessu máli
+2)34"*®2' 34%0
uppfyllir
(%.3%.
skilyrði um
íbúðarhúsnæði. Húsnæðið er
jafnframt staðsett á skilgreindu
íbúðarhússvæði.
Engin ákvæði eru í lögum um að
heimili fyrir þennan hóp einstaklinga skuli ekki teljast til heimilis
í venjulegum skilningi þess orðs
heldur til stofnunar,“ segir í
umsögn Kristbjargar til velferðarsviðs borgarinnar.
GAR

2!..3«+.)2
3KOÈAR ¹HRIF HNATTHLÕNUNAR
!RI 4RAUSTI 'UÈMUNDSSON JARÈFR¾È
INGUR HEFUR FENGIÈ  ÖÒSUND KRËNA
STYRK FR¹ !KUREYRARB¾ VEGNA LEIÈANG
URS SEM KANNA ¹ UMHVERFIS OG FÁ
LAGSLEGAR BREYTINGAR VEGNA HLÕNUNAR
ANDRÒMSLOFTS ¹ NORÈURHEIMSSKAUTS
SV¾ÈINU !È AUKI TEKUR B¾RINN Ö¹TT Å
KOSTNAÈI VEGNA SKIPULAGNINGAR ATHAFN
AR ¹ !KUREYRARFLUGVELLI

2¡44).'
!F TILVITNUN Å VIÈTALI VIÈ /DD &RIÈRIKS
SON YFIRTRÒNAÈARMANN ¹ +¹RAHNJÒK
UM Å &RÁTTABLAÈINU Å G¾R M¹TTI SKILJA
AÈ HANN TALAÈI AF LÅTILSVIRÈINGU UM KÅN
VERSK MANNSLÅF 3VO VAR EKKI HELDUR
ROFNAÈI SAMHENGI VIÈ STYTTINGU ¹ TEXTA
&YRIR HANDVÎMM VAR NAFN $EUTZ DR¹TT
ARVÁLA MISRITAÈ Å BLAÈINU Å G¾R

3ÕKNAÈUR ÖR¹TT FYRIR SAMR¾ÈI GEGN HENNAR VILJA
$«-3-, Ungur pólskur karlmaður hefur í Héraðsdómi Reykjavíkur verið sýknaður af ákæru
um að hafa nauðgað stúlku í kjallara Hótels Sögu
í mars síðastliðnum. Fjölskipaður héraðsdómur
komst að þeirri niðurstöðu að athæfi mannsins
gæti ekki talist ofbeldi í skilningi laga, og að
manninum hefði ekki hlotið að vera það ljóst að
samræðið við konuna væri gegn vilja hennar.
Maðurinn var ákærður fyrir að hafa þröngvað
konunni til samræðis með ofbeldi með því að ýta
henni inn á salernisbás og hafa þar munnmök
við hana, sleikja kynfæri hennar, hafa við hana
samræði og reyna að setja getnaðarlim sinn í
endaþarm hennar.
Í dómnum segir að framburður stúlkunnar sé
einkar trúverðugur og að ljóst sé að samræði
hafi átt sér stað, gegn hennar vilja, og nokkurn
veginn eins og lýst er í ákæru.

Hins vegar segir í dómnum að ekki verði séð
að maðurinn hafi haft ástæðu til að halda að „hún
væri honum andhverf“ þar sem þau urðu samferða niður að snyrtingunni og frásögn mannsins um að vel hafi farið á með þeim sé ekki ótrúverðug. Hún hafi auk þess ekki streist á móti á
meðan á samræðinu stóð, og ekki reynt að kalla
á hjálp þegar einhver kom inn á salernið. Sjálf
segist hún hafa verið í of miklu áfalli til þess.
Þá segir að ef byggt sé á frásögn stúlkunnar af
því sem gerðist líti dómurinn svo á „að það að
ákærði ýtti [stúlkunni] inn í klefann, læsti klefanum innan frá, dró niður um hana, ýtti henni niður
á salernið og síðan niður á gólf, geti, hlutrænt séð,
ekki talist ofbeldi í skilningi [laga], eins og það
hugtak hefur verið skýrt í refsirétti og langri
dómaframkvæmd.“ Það eitt myndi nægja til að
sýkna manninn, segir í dómnum.
SH

(«4%, 3!'! -AÈURINN KOMST UNDAN ¹ HLAUPUM ¹SAMT
FÁLAGA SÅNUM EFTIR ¹TÎK VIÈ STARFSMENN HËTELSINS

Legudögum fækkað
á nýja spítalanum

Legudeildarálmum nýs háskólasjúkrahúss hefur verið fækkað um eina og þær
hækkaðar um eina hæð frá því sem ráðgert var í vinningstillögu um spítalann.
Stefnt er að fækkun legudaga og að fólk jafni sig eftir aðgerðir á sjúkrahóteli.
&2!-+6-$)2 Alls verða 604 rúm
á Landspítalanum þegar byggingu nýs spítala við Hringbraut
verður lokið. Rúmum fyrir líkamleg veikindi fjölgar um 38 frá því
sem nú er.
Alfreð Þorsteinsson, formaður
framkvæmdanefndar um byggingu
nýja spítalans, segir að ekki sé þörf
fyrir fleiri rúm þar sem stefnt sé
að fækkun legudaga á sjálfu sjúkrahúsinu. „Eins og annars staðar í
heiminum er gert ráð fyrir að innlagnir verði styttri og að fólk jafni
sig eftir aðgerðir á sjúkrahóteli
sem þarna verður.“
Vinningstillaga úr samkeppni um
nýja sjúkrahúsið hefur verið endurskoðuð og húsnæðið tekið nokkrum breytingum. Legudeildarálmum var fækkað um eina og þær
hækkaðar um eina hæð. Bráðamóttaka var færð nær barnaspítala og
aðalinngangur fluttur miðsvæðis.
Þá voru háskólabyggingar færðar
frá íbúðabyggðinni í Þingholtunum. Alfreð segir þetta hafa verið
gert eftir athugasemdir íbúa sem
töldu að sér þrengt og starfsmanna
sem töldu að byggingin væri flött
óþarflega mikið út.
Í upphaflegum áætlunum var
ráðgert að hefja framkvæmdir á
næsta ári. Það hefur breyst og verð-

Taktu þátt og safnaðu
stimplum hjá Olís.
Glæsilegir vinningar í boði!

Við höldum með þér!

"29.*!2 6),-5.$!23/. (ESTAKËNG

URINN ¹ &ETI VAR FYRSTI VIÈSKIPTAVINURINN Å
NÕRRI VÅNBÒÈ ¹ (ELLU

462 OPNAR ¹ (ELLU

Kaffidrykkja
í nýrri vínbúð
(%,,! Ný vínbúð var opnuð á Hellu

36/.! -5. 30¥4!,).. ,¥4! ²4 (ÁR SÁST ENDURSKOÈUÈ VINNINGSTILLAGA AÈ NÕJU
H¹SKËLASJÒKRAHÒSI ¶YRLUPALLUR VERÈUR OFAN ¹ NÕBYGGINGU OG Å ELSTA HÒSINU SEM 'UÈ
JËN 3AMÒELSSON TEIKNAÈI OG REIST VAR ¹ ¹RUNUM   VERÈA SKRIFSTOFUR

ur byrjað 2009. Þegar hafa 490
milljónir verið lagðar í verkið og á
næsta ári eru því markaðar 1.500
milljónir. Fjórir milljarðar renna
svo til þess árlega næstu þrjú ár á
eftir. Stjórnvöld hafa þegar ákveðið að 18 milljarðar af svonefndum
Símapeningum fari í byggingu nýs
spítala en framreiknaður heildarkostnaður er áætlaður milli 50 og
60 milljarða króna.
Stefnt er að því að fyrsta áfanga

2²-  ,!.$30¥4!,!
 RÒM VERÈA Å NÕBYGGINGU NÕS H¹
SKËLASJÒKRAHÒSS VIÈ (RINGBRAUT Å
2EYKJAVÅK -EÈ RÒMUM ELDRA HÒS
N¾ÈIS VERÈA ALLS  RÒM ¹ SPÅTAL
ANUM  SPÅTALANUM VERÈA  RÒM
¹ GEÈDEILDUM EN RÒM FYRIR LÅKAM
LEG VEIKINDI VERÈA  ¶AR AF  ¹

&2¡44!",!¨)¨(!2)

BARNASPÅTALANUM OG  ¹ F¾ÈINGAR
DEILDINNI
4IL SAMANBURÈAR ERU  RÒM Å
NÒVERANDI HÒSAKYNNUM ,ANDSPÅT
ALA VIÈ (RINGBRAUT OG Å &OSSVOGI
2ÒMUM FYRIR LÅKAMLEG VEIKINDI FJÎLG
AR ÖVÅ UM 

verði lokið árið
2013 eða 2014 og
stendur
vilji
framkvæmdanefndarinnar til
að þess að þá
verði hægt að
flytja núverandi
starfsemi Landspítalans í Foss- !,&2%¨
vogi undir nýtt ¶/234%).33/.
þak við Hringbraut. Upphafleg áætlun um að
framkvæmdunum verði að fullu
lokið 2018 er enn í gildi.
Alfreð segir vandað til alls undirbúnings enda mikilvægt að áætlanir séu sem nákvæmastar. „Það er
mjög brýnt svo ekki þurfi að grípa
til kostnaðarsamra breytinga á
framkvæmdatímanum.“
BJORN FRETTABLADIDIS

í fyrradag. Vínbúðin er í sama
húsnæði og Kjarvalsverslunin við
Suðurlandsveg. Á heimasíðu
Rangárþings ytra kemur fram að
yfir 200 vörutegundir verði
fáanlegar að jafnaði í búðinni. Opið
verður frá 14 til 18 virka daga og
til klukkan 19 á föstudögum.
Fyrsti viðskiptavinurinn var
hestamaðurinn Brynjar Vilmundarson sem nýlega seldi athafnamanninum Karli Wernerssyni hið
mikla hestabú á Feti. Áður en
Brynjari og öðrum viðskiptavinum
var hleypt inn var sveitarstjórnarmönnum boðið í kaffi. GAR

¥SHELLIR Å (RAFNTINNUSKERI

Minningarkross
um Þjóðverja
&«,+ Reisa á minningarkross um

Þjóðverjann Oliver Meisner sem
fórst við hellaskoðun í íshelli í
nágrenni Hrafntinnuskers í ágúst
í fyrra. Hreppsnefnd Rangárþings ytra hefur samþykkt
uppsetningu minningarkrossins
sem mun vera sextíu sentímetra
hár og staðsettur við íshellinn.
Meisner var tæplega 38 ára þegar
hann lést við það að afar þung
íshella brotnaði og féll yfir hann.
Meisner lét eftir sig eiginkonu.
GAR

40%
afsláttur við
kassa

TILBOÐ

1.498

kr/kg

Verð áður 1.875,-

20%
afsláttur við
kassa

TILBOÐ

1.557

kr/kg

Merkt verð 2.595,-

TILBOÐ

1.118

kr/kg

Merkt verð 1.398,-

10%
afsláttur við
kassa

TILBOÐ

TILBOÐ

249

149

Verð áður 299,-

Verð áður 224,-

kr/stk

kr/pk
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Er kominn tími
á rigningu og rok?
*¹
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Heldur þú að lækkun lánshlutfalls hjá Íbúðalánasjóði muni
slá á þensluna?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

(ÒSBÅLAFËLK ¹ (ËLMAVÅK
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%FTIRM¹L SUMARHÒSSFUNDAR FORSETA 2ÒSSLANDS OG "ANDARÅKJANNA Å -AINE

+OSNINGAR Å !USTUR 4ÅMOR

5NDRUN ¹ LOFI "USH ¹ 0ÒTÅN

Stærsti flokkur
þingsins í vanda

"!.$!2¥+). !0 Eftir að hafa setið
mánuðum saman undir harkalegri
gagnrýni á Bandaríkin og utanríkisstefnu þeirra úr munni hins
rússneska starfsbróður síns bar
George W. Bush Bandaríkjaforseti lof á Vladimír Pútín fyrir einlægni hans og hreinskilni, er leiðtogarnir tveir hittust í sumarhúsi
Bush-fjölskyldunnar í Kennebunkport í Maine í byrjun vikunnar. Nú undrast bandarískir Rússlandsmálasérfræðingar
hin
mildilegu viðbrögð Bush við hörðum orðum Pútíns.
Stjórnmálaskýrendur
vestra
segja lof Bush í garð Pútíns til
merkis um að Bandaríkjastjórn

,!.$(%,')3'3,!.

Lögðu húsbílum
á bryggjunni til
að spara pening

¶YRLA SËTTI VEIKAN SJËMANN
¶YRLA ,ANDHELGISG¾SLUNNAR SËTTI
VEIKAN SJËMANN UM BORÈ Å ¶URÅÈI
(ALLDËRSDËTTUR ¹ MIÈVIKUDAGSKVÎLD
3KIPIÈ VAR STATT TÅU SJËMÅLUR VESTUR AF
(AFNARBERGI

(«,-!6¥+ Átta húsbílum var lagt

á bryggjunni í Hólmavík í
fyrrakvöld, líklega til að sleppa
við að greiða fyrir tjaldstæði.
Stranglega bannað er að leggja
bílum á bryggjunni.
Þetta kvað ekki í fyrsta skipti
sem húsbílafólk reyni með
þessum hætti að losna undan því
að greiða gistingu með því að
leggja utan tjaldstæðisins í
bænum. Frá þessu er greint á
fréttavefnum Strandir.is.
Eigendur húsbílanna átta færðu
þá eftir að þeim var bent á að
ólöglegt væri að leggja á bryggjunni. Þeir fóru þó ekki langt
heldur lögðu bílunum næturlangt
í íbúðahverfi sem er staðsett á
móti tjaldsvæði bæjarins.
ÖEB

,®'2%',5&2¡44)2
&ERÈAMAÈUR ¹  KM HRAÈA
&ERÈAMAÈUR VAR STÎÈVAÈUR ¹  KM
HRAÈA Å ®XNADAL Å G¾RDAG (ANN VAR
SVIPTUR ÎKURÁTTINDUM ¹ STAÈNUM Å
ÖRJ¹ M¹NUÈI OG FÁKK  ÖÒSUND
KRËNA SEKT SEM HANN STAÈGREIDDI OG
ÖVÅ L¾KKAÈI HÒN NIÈUR Å  ÖÒSUND

®LVUNARAKSTUR OG ¹REKSTRAR
,ÎGREGLAN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
HANDTËK Å G¾R TVO MENN SEM B¹ÈIR
ERU GRUNAÈIR UM ÎLVUNARAKSTUR
-ENNIRNIR HÎFÈU B¹ÈIR KEYRT UTAN
Å AÈRA BÅLA !NNAR VAR HANDTEKINN Å
3KEIFUNNI EN HINN VAR ¹ FERÈ Å %FRA
"REIÈHOLTI

Útsalan er haﬁn

áliti Rússland nú aftur vera veldi
sem þurfi að taka tillit til. En
sumir Rússlandsmálasérfræðingar, svo sem Michael McFaul við
Stanford-háskóla, segja að Bush
sé með þessu að verðlauna Rússlandsforseta fyrir hegðun sem
ráðamenn Vesturlanda ættu ekki
að láta óátalda.
Frá bæjardyrum Kremlverja
séð endurspegla hinar hlýju móttökur sem Pútín fékk hjá Bush
bæði persónulega vináttu þeirra
og endurreistan styrk og áhrif
Rússlands í heimsmálum.
AA

!53452 4¥-/2 Stjórnarflokkur
Austur-Tímor, Fretilin, er stærsti
flokkur þingsins eftir kosningar
um helgina, en þarf að ræða við
aðra flokka um myndun meirihlutastjórnar.
Flestir stjórnarandstöðuflokkanna lýstu því yfir að þeir vildu
ekki starfa með Fretilin. Þetta
gæti þýtt að flokkurinn lenti í
stjórnarandstöðu, þrátt fyrir 29
prósent atkvæðanna.
Líklegasta niðurstaðan verður
þá samsteypustjórn undir forystu
flokks sjálfstæðishetjunnar
Xanana Gusmao, sem fékk 26
prósent atkvæða.
SGJ

-4!2 %INS OG EKKERT HEFÈI Å SKORIST
&2¡44!",!¨)¨!0

Hæstiréttur braut á
fjölfatlaðri stúlku

Hæstiréttur braut á mannréttindum níu ára stúlku með vinnubrögðum sínum
í skaðabótamáli hennar. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur dæmt ríkið til að
greiða henni átta milljónir. Áfellisdómur yfir Hæstarétti, segir faðir stúlkunnar.
$«-3-,
Mannréttindadómstóll
Evrópu dæmdi í gær íslenska ríkið
til að greiða níu ára stúlku, Söru
Lind Eggertsdóttur, rúmar sex
milljónir króna í bætur auk einnar
og hálfrar milljónar í málskostnað
fyrir mannréttindabrot. Dómnum
þótti ljóst að Sara Lind hefði ekki
hlotið réttláta málsmeðferð þegar
Hæstiréttur sneri við úrskurði
Héraðsdóms í læknamistakamáli
gegn ríkinu.
Stúlkan veiktist strax eftir fæðingu árið 1998 og var metin með
hundrað prósent örorku. Árið 2002
komst Héraðsdómur Reykjavíkur
að þeirri niðurstöðu að örorku stúlkunnar mætti rekja til mistaka
starfsfólks Landspítalans og dæmdi
foreldrum hennar tæpar þrjátíu
milljónir í bætur. Hæstiréttur sneri
þessum dómi við árið 2004 og sýknaði ríkið.
Samkvæmt úrskurði mannréttindadómstólsins var brotið á Söru
Lind þegar Hæstiréttur leitaði upp
á sitt einsdæmi til Læknaráðs stuttu
áður en málflutningur hófst. Byggði

!& (6%2*5 %25
"452.!2 ,'2)
!THYGLI VEKUR AÈ SKAÈAB¾TURN
AR SEM STÒLKUNNI ERU D¾MDAR ERU
MUN L¾GRI EN Ö¾R SEM HÁRAÈSDËM
UR D¾MDI HENNI ¹RIÈ  ST¾È
AN ER AÈ -ANNRÁTTINDADËMSTËLL %VR
ËPU METUR AÈEINS HVORT (¾STIRÁTT
UR HAFI BROTIÈ ¹ MANNRÁTTINDUM
STÒLKUNNAR ÖEGAR DËMI HÁRAÈSDËMS
VAR SNÒIÈ VIÈ EN GETUR EKKI FULLYRT
HVORT NIÈURSTAÈAN HEFÈI VERIÈ ÎNNUR
EF EKKI HEFÈI VERIÈ BROTIÈ ¹ MANN
RÁTTINDUM STÒLKUNNAR $ËMSTËLL
INN GETUR ÖVÅ EKKI SNÒIÈ VIÈ ÒRSKURÈI
(¾STARÁTTAR HANN GETUR AÈEINS SAGT
TIL UM HVORT VINNUBRÎGÈ (¾STARÁTT
AR VORU Å SAMR¾MI VIÈ MANNRÁTT
INDAS¹TTM¹LA %VRËPU 3VO VAR EKKI

Hæstiréttur úrskurð sinn að miklu
leyti á áliti Læknaráðs, þar sem
meðal annars sátu fjórir starfsmenn Landspítalans.
Með því að byggja úrskurð sinn á
áliti starfsmanna varnaraðila braut
Hæstiréttur sjöttu grein mannréttindasáttmálans, sem kveður meðal
annars á um rétt manna til réttlátrar málsmeðferðar fyrir óvilhöllum
dómstóli.
„Þetta er mikill áfellisdómur yfir
Hæstarétti,“ segir Eggert Ísólfsson, faðir stúlkunnar. „Það er varla
hægt að hugsa sér að hann geti lagst
lægra en að brjóta gróflega á mannréttindum á fjölfatlaðs barns.“
Hann segir niðurstöðuna sigur fyrir
fjölskylduna, þó bæturnar séu
vissulega lægri en þær sem héraðsdómur dæmdi stúlkunni árið 2002.
Heimir Örn Herbertsson, lögmaður stúlkunnar, segir sjálfsagt
að í kjölfar dómsins verði skoðað
hvort hún fái ekki frekari úrlausn
sinna mála. Hann hyggist leita til
íslenskra stjórnvalda eftir því að
hlutur hennar verði réttur. „Það eru
einnig heimildir í íslenskum lögum
fyrir því að leita eftir endurupptöku mála fyrir dómstólum, og ég
tel sjálfsagt að skoða það.“
Ekki náðist í Gunnlaug Claessen,
forseta Hæstaréttar og sitjandi
dómara í máli stúlkunnar, við
vinnslu fréttarinnar. Hjá dómsmálaráðuneytinu fengust þau svör
að ekki verði rætt um dóminn fyrr
en hann hefur verið þýddur.
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-ANNRÁTTINDADËMSTËLL %VRËPU
ER STAÈSETTUR Å 3TRASSBOURG Å &RAKK
LANDI
(ANN STARFAR ¹ GRUNDVELLI -ANN
RÁTTINDAS¹TTM¹LA %VRËPU SEM VAR
UNDIRRITAÈUR ¹RIÈ  OG TËK GILDI
SEM LANDSLÎG ¹ ¥SLANDI ¹RIÈ 
4IL DËMSTËLSINS GETA BORGARAR Å
AÈILDARRÅKJUM %VRËPUR¹ÈSINS LEITAÈ
EF ÖEIR TELJA AÈ STJËRNVÎLD HAFI BEITT
Ö¹ ËRÁTTI
$ËMSTËLLINN HEFUR TÅU SINNUM
FELLT DËM Å M¹LI GEGN ÅSLENSKA RÅK
INU SJÎ SINNUM HEFUR RÅKIÈ VERIÈ
D¾MT BËTASKYLT EN ÖREMUR M¹LUM
HEFUR VERIÈ VÅSAÈ FR¹
%INN DËMARANNA VIÈ MANNRÁTT
INDADËMSTËLINN ER ÅSLENSKUR HANN
HEITIR $AVÅÈ ¶ËR "JÎRGVINSSON
$AVÅÈ VAR EINN SJÎ SITJANDI DËM
ARA Å M¹LI STÒLKUNNAR

SALVAR FRETTABLADIDIS
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3AMKV¾MT DËMI MANNRÁTTINDADËM
STËLS %VRËPU BRAUT (¾STIRÁTTUR FYRSTU
M¹LSGREIN SJÎTTU GREINAR -ANNRÁTT
INDAS¹TTM¹LA %VRËPU MEÈ VINNU
BRÎGÈUM SÅNUM Å M¹LI STÒLKUNN
AR -¹LSGREININ SEGIR b¶EGAR KVEÈA
SKAL ¹ UM RÁTTINDI OG SKYLDUR MANNS

AÈ EINKAM¹LARÁTTI EÈA UM SÎK SEM
HANN ER BORINN UM REFSIVERT BROT
SKAL HANN EIGA RÁTT TIL RÁTTL¹TRAR OG
OPINBERRAR M¹LSMEÈFERÈAR INNAN
H¾FILEGS TÅMA FYRIR SJ¹LFST¾ÈUM OG
ËVILHÎLLUM DËMSTËLI 3Á SKIPAN HANS
¹KVEÈIN MEÈ LÎGUM ;=m

&RAMKV¾MDASTJËRI 'EÈHJ¹LPAR HVETUR STJËRNVÎLD TIL AÈ SAMR¾MA AÈGERÈIR SÅNAR

Heimsþekkt vörumerki
eins og Sonia Rykiel,
Bonpoint, Jamin Puech,
Orla Kiely og fleiri ...
Kisan er opin í sumar mánudaga laugardaga frá kl. 10:30 til kl. 21:00
Munið bílastæðin í bílastæðahúsinu
í Traðarkoti, beint að baki versluninni

Laugavegi 7 101 Reykjavík
Sími 561 6262 www.kisan.is

Tuttugu manns úr Byrginu á
götunni og í fíkniefnaneyslu
&¡,!'3-, „Vímuefna- og áfengisneysla í þessu óhófi er geðröskun.
Hvort sem það er orsök eða afleiðing viðkomandi manneskju kemur
málinu bara ekkert við,“ segir
Sveinn Magnússon, framkvæmdastjóri Geðhjálpar.
Mál heimilislausra með geðfötlun eru í ólestri að mati Sveins en
hann segir að félagsmálayfirvöld
og heilbrigðisyfirvöld verði að
samræma aðgerðir sínar í þessum
málum. „Ég er með sjötíu og sjö
manns á skrá hjá mér yfir heimil-

islausa einstaklinga og sá listi er
ekki tæmandi.
Aðstæður þessa
fólks eru vægt
til orða tekið
skelfilegar. Stór
hluti þess á við
vímuefnavanda
að stríða og það
36%)..
ergilegasta er að
-!'.²33/.
hluti af fólkinu
hefur ítrekað lýst því yfir að vilja
stuðning en höndlar ekki sjúk-

dómsins vegna að halda sér frá
vímuefnum.“
Hann segir tuttugu manns vera
á götunni og í neyslu af þeim þrjátíu og einum sem voru í Byrginu
þegar því var lokað. „Hinir eru í
húsaskjóli hjá vinum og kunningjum og það er auðvitað húsnæðisleysi út af fyrir sig.“
Sveinn hvetur yfirvöld til að
setjast niður og fara vandlega yfir
stöðuna en með réttum aðgerðum
telur hann vandamálið ekki óyfirstíganlegt.
LBB

Ný sælkerabúð á
Grensásvegi 48!
Nú hafa Gallerí Kjöt og Fiskisaga opnað nýja og glæsilega sælkerabúð á Grensásvegi 48.
Komdu við hjá okkur og sjáðu úrvalið.
Láttu matreiðslumenn okkar aðstoða þig við valið.

Mikið úrval að girnilegum fiskréttum hönnuðum
af fremstu matreiðslumeisturum landsins.

Þægindi!
aðeins

20
mínútna

eldunartími

illið
b l di á grillið.
llambalundir
Ljúffengar
Ljúff

Gómsæt sjóbleikja á grillið

T-bone steik að hætti Gallerí Kjöts

Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.

Ævintýralegar sælkerabúðir

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

Beittu skiptilykli og járnstöng

Styrkir til
starfsmennta

,®'2%',5-, Tveir liðsmenn vél-

 Í höfuðið á móður hvaða
Bítils lét Jakob Frímann Magnússon skíra dóttur sína?
 Hver skoraði mjög umdeilt
mark í leik Skagamanna og
Keflvíkinga?
 Hversu margar vikur var
Alan Johnston í haldi Hers
íslams?
36®2). %25  3¥¨5 
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hjólaklúbbsins Fáfnis voru í gærkvöldi dæmdir í gæsluvarðhald til
mánudags fyrir að ráðast á annan
liðsmann í félagsmiðstöð klúbbsins
í fyrrakvöld. Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins var skiptilykli, járnstöng og öðrum verkfærum beitt í árásinni.
Lögregla mætti í félagsmiðstöð
klúbbsins við Frakkastíg um kvöldmatarleytið eftir að íbúar í nágrenninu létu vita af barsmíðum í húsinu.
Lögreglan handtók tíu liðsmenn
klúbbsins og færði í fangageymslur. Tveir þeirra veittu mótspyrnu
við handtöku. Þá var hinn slasaði
yfirheyrður áður en hann var flutt-

ur til aðhlynningar á slysadeild.
Hann reyndist talsvert lemstraður
víða um líkamann, en ekki alvarlega. Hann fór af slysadeildinni í
kringum miðnætti.
Mennirnir tíu voru yfirheyrðir
fram eftir degi í gær. Fljótlega kom
í ljós að einungis tveir þeirra höfðu
átt hlut að máli en hinir höfðu verið
á öðrum stað í húsinu. Þeim var því
sleppt hverjum á fætur öðrum.
Svo virðist sem maðurinn hafi
gengið úr klúbbnum og verið kominn á staðinn til að skila búnaði í
eigu klúbbsins. Því næst hafi allir
farið á efri hæð hússins, nema þolandinn og árásarmennirnir tveir.
Ekki liggur fyrir hvers vegna. SH

&IMM M¹NAÈA FANGELSI

4- HYGGST EKKI FYLGJA Å FËTSPOR 3JËV¹R !LMENNRA

Kona dæmd
fyrir að hrækja
á lögreglumann

Vilja umbuna þeim
sem standa sig vel
429'').'!2 Sjóvá-Almennar tryggingar hf. hafa í hyggju að óska eftir
því að viðskiptavinir þeirra gefi
upp punktastöðu
vegna umferðarlagabrota.
Ragnheiður
Agnarsdóttir hjá
Tryggingamiðstöðinni segir að
engin slík áform
séu fyrirhuguð
hjá þeim. „Við
2!'.(%)¨52
höfum ekki séð
!'.!23$«44)2
nein gögn sem
sýna sterk tengsl milli punkta og
tjóna,“ segir Ragnheiður. Hún segir
fyrirtækið hins vegar alltaf skoða
leiðir til að umbuna þeim sem

standa sig vel. „Við veitum afslátt
ef menn eru tjónlausir síðasta ár og
þeir sem lenda í tjóni fá viðbótargjald ef þeir hafa nýtt sér sína
tryggingu til að borga tjónið. Umbunarkerfi er því ekkert nýtt.“
Erlendis er algengt að óska eftir
upplýsingum um tjónasögu en það
hefur ekki verið tekið hér upp.
„Okkur myndi hugnast það betur
heldur en að óska eftir punktastöðu.
Þess má geta að tryggingafélag í
eigu
Tryggingamiðstöðvarinnar,
Elísabet, gefur þeim sem eru
punktalausir tólf mánuði í röð þrettánda mánuðinn frían. Punktastaðan
er því bara skoðuð til umbunar,
ekki refsingar.“
PAL

66°Norður/júní07

$«-3-, Tæplega fertug kona
hefur verið dæmd í fimm
mánaða fangelsi fyrir margvísleg afbrot. Það alvarlegasta var
brot gegn valdstjórninni, en hún
hrækti stórum hráka með miklu
blóði í andlit lögregluþjóns í maí
síðastliðnum. Lögregluþjónninn
leitaði í kjölfarið í læknis og lét
bólusetja sig gegn lifrarbólgu.
Hún var einnig staðin að verki
við að reyna að stela fatnaði og
saumavél úr kjallaraíbúð sem
hún hafði brotist inn í, og að
reyna að stela skópari úr Lyfju.
Þá var hún tvívegis tekin með
fíkniefni. Konan á talsverðan
sakaferil að baki, sem hófst árið
1988.
SH
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ÎLL FÁLAGSMIÈSTÎÈINA Å G¾R ENDA HÎFÈU
ÖEIR ALLIR VERIÈ F¾RÈIR ¹ BROTT Å LÎGREGLU
BÅLUM R¹SIN ¹TTI SÁR STAÈ Å HÒSINU
LENGST TIL H¾GRI
&2¡44!",!¨)¨  2«3!

-%..45. Rúmlega 27,5 milljónum króna var á dögunum
úthlutað til mannaskiptaverkefna á vegum Evrópusambandsins. Verkefnið er á vegum
skrifstofu menntaáætlunar
Evrópusambandsins og nefnist
Leonardo da Vinci.
Árlega eru fyrirtækjum,
skólum og stofnunum veittir
styrkir til mannaskiptaverkefna. Þar gefst fólki í starfsnámi eða á atvinnumarkaði,
leiðbeinendum eða stjórnendum
kostur á að afla sér starfsþjálfunar í Evrópu.
Í ár fer styrkupphæðin til
samtals 172 einstaklinga.
ÖEB

Málsvörnin
byggð á frétt
úr dagblaði

Gerð er krafa um allt að átta ára fangelsisdóm yfir
meintum kókaínsmyglara. Verjendur byggja meðal annars á frétt DV af málinu og gagnrýna rannsókn þess.
$«-3-, Ríkissaksóknari gerir
kröfu um að Rúnar Þór Róbertsson
verði dæmdur í sjö til átta ára fangelsi fyrir þátttöku í smygli á 3,8
kílóum af kókaíni til landsins. Þá er
þess krafist að Jónas Árni Lúðvíksson verði dæmdur í þriggja til fjögurra ára fangelsi fyrir hlutdeild í
málinu.
Aðalmeðferð í þessu umfangsmikla fíkniefnamáli er lokið. Verjendur beggja sakborninga gerðu
kröfu um sýknu.
Verjandi Jónasar Árna, Sveinn
Andri Sveinsson, hrl. sagði í málflutningi sínum í Héraðsdómi skjólstæðing sinn hafa verið ákærðan
fyrir að hafa fjarlægt ætluð fíkniefni úr bíl sem fluttur var til landsins og reyndist geyma kókaínið.
Sveinn Andri benti á að þar sem
fyrir lægi að í bílnum hefðu verið
gerviefni en ekki ætluð fíkniefni þá
stæðist ákæran ekki.
Þá undirstrikaði verjandinn að
Jónas Þór hefði vitað að ekki væru
fíkniefni í bílnum heldur gerviefni,
þar sem DV hefði fjallað um málið
þegar það kom upp á sínum tíma og
verið nokkuð nákvæmt, bæði á
magn og styrkleika efnisins. Fíkniefni væru aldrei afhent áfram heldur gerviefni sett í staðinn. Loks
benti Sveinn Andri á að Jónas Árni
væri einungis ákærður fyrir að
hafa tekið ætluð fíkniefni úr bílnum og ætlað að afhenda þau áfram.
Forsendan fyrir broti hans væri sú
að áframafhending gerviefnanna
færi fram. Ekki væri hægt að
byggja ákæru og sakfellingu á
sönnunargögnum sem lögregla
byggi til.
Verjandi Rúnars Þórs, Þorsteinn
Einarsson
hæstaréttarlögmaður
lagði áherslu á í málflutningi sínum
að Rúnar Þór hefði ekki vitað um
fíkniefnin í bílnum. Hann væri því
fórnarlamb en ekki gerandi.
Ákæruvaldið hefði ekki sýnt fram
á sök hans að aðild málsins. Þá

2².!2 ¶«2 2«"%2433/.

2ÅKISSAKSËKNARI GERIR KRÎFU UM
SJÎ TIL ¹TTA ¹RA FANGELSISDËM YFIR
HONUM

*«.!3 2.) ,²¨6¥+33/.

2ÅKISSAKSËKNARI GERIR KRÎFU UM
ÖRIGGJA TIL FJÎGURRA ¹RA FANGELSIS
DËM YFIR HONUM

benti ekkert til þess að Rúnar Þór
hefði komið að töku fíkniefnanna
úr bílnum. Loks hefðu verið hnökrar á rannsókn lögreglu á málinu.
Ásgeir Karlsson sem var yfirmaður fíkniefnadeildar þegar rannsókn málsins hófst bar fyrir dómi,
að frétt DV hefði komið lögreglunni í opna skjöldu á sínum tíma.
„Málið var á afar viðkvæmu stigi,“
sagði hann, „og það kom í ljós við
rannsókn málsins að fréttin hafði
verulega slæm áhrif á hana.“
Hann bætti við í samtali við
Fréttablaðið að leki upplýsinga af
þessu tagi væri verulegt áhyggjuefni.
JSS FRETTABLADIDIS

3ÅBROTAMAÈUR D¾MDUR Å FIMMT¹N M¹NAÈA FANGELSI
REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

Heimsþekktir, hágæða ítalskir
gönguskór – líka fyrir Laugaveginn!
Komdu og líttu á úrvalið í verslunum okkar í Faxafeni 12 og Glerárgötu 32, Akureyri.

KÓPAVOGUR:
Smáralind
GARÐABÆR:
Miðhraun 11
AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is

3TAL TÎLVUM ÒR SKËLA OG
REIÈUFÁ OG GOSI Å BAKARÅI
$«-3-, Síbrotamaður um tvítugt

hefur í Héraðsdómi Norðurlands
eystra verið dæmdur í fimmtán
mánaða fangelsi fyrir fjölda brota.
Maðurinn braust í nóvember inn
í Glerárskóla á Akureyri og stal
þaðan gríðarmiklum tölvubúnaði
og öðrum munum. Þá ók hann
undir áhrifum lyfja á ofsahraða
undan lögreglu í Kópavogi í ágúst

í fyrra og endaði löng eftirförin
með því að maðurinn ók á annan
bíl og hafnaði því næst á strætóskýli.
Hann braust einnig inn í bakarí
og stal þaðan reiðufé og kókflöskum og reyndi að greiða fyrir vörur
og þjónustu með annarra manna
greiðslukorti. Hann á talsverðan
sakaferil að baki.
SH
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/DDVITI SJ¹LFST¾ÈISMANNA ¹ LFTANESI ER ËS¹TTUR VIÈ NÕGENGINN HÁRAÈSDËM OG VONAR AÈ HONUM VERÈI ¹FRÕJAÈ

Segir héraðsdóm í lóðamáli út í hött

,¡44 30/2 5NGUR KANADÅSKUR PILTUR
STÅGUR NOKKUR LÁTT DANSSPOR RÁTT
FYRIR OPNUNARATHÎFN MEISTARAMËTS Å
SKOSKUM DÎNSUM Å .EW "RUNSWICK Å
+ANADA
&2¡44!",!¨)¨!0

3KILORÈ FYRIR ¹R¹S ¹ ¶JËÈH¹TÅÈ

Óútskýrðar tafir
milduðu dóm
$«-3-, Rúmlega tvítugur

maður hefur verið dæmdur í 45
daga skilorðsbundið fangelsi
fyrir að sparka í höfuð jafnaldra síns á Þjóðhátíð í Eyjum
árið 2005, með þeim afleiðingum að fórnarlambið missti
meðvitund í dágóða stund, fékk
krampa, heilahristing og mar í
hársvörð.
Maðurinn játaði sök en
sagðist ekki hafa sparkað fast.
Vitni sögðu það ekki rétt. Það
var metið manninum til refsilækkunar hversu mjög málið
dróst. Ákæra var ekki gefin út
fyrr en í mars á þessu ári, ári
eftir að skýrslutökum lauk og
hálfu ári eftir að rannsókn lauk.
Segir í dómnum að tafirnar séu
óútskýrðar.
SH
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lóð uppfyllti ekki skil3+)05,!'3-, Guðmundyrði þess. Guðmundur
ur G. Gunnarsson, oddsegir að samkvæmt
viti sjálfstæðismanna í
dómnum séu þá öll hús í
bæjarstjórn Álftaness,
nágrenninu ólögleg, þar
segir nýlegan dóm Hérmeð talið hús Kristjáns
aðsdóms Reykjaness, um
Sveinbjörnssonar, forað rétt hafi verið af
seta bæjarstjórnar og
Álftanesbæ að synja lóðbæjarfulltrúa Á-listans.
areiganda um byggingar„Forseti bæjarstjórnleyfi á lóðinni, út í hött
ar hefur misbeitt valdi
og að honum hljóti að '5¨-5.$52 '
'5..!233/.
sínu og komið þessu
verða áfrýjað.
máli í aldeilis ótrúlegan farveg,“
Dómurinn komst að þeirri
segir Guðmundur. „Það hefur
niðurstöðu að deiliskipulag sem
ekkert verið uppi á borðum að
byggt hefur verið eftir frá 1980
ekki yrði byggt á þessari lóð fyrr
hefði aldrei verið í fullu gildi. Því
en [nú],“ segir hann.
þyrfti að fara eftir aðalskipulagi
Þá segir Guðmundur vinnuog að fyrirhugað hús á umræddri

brögð Á-listans með miklum
endemum. Þeir hafi tekið höndum saman um að gera nýtt deiliskipulag fyrir svæðið, og í því
deiliskipulagi eigi að strika
umrædda lóð, Miðskóga 8, og aðra
til út af skipulaginu, auk þess að
leggja göngustíga um nokkrar
einkalóðir. Hann vonar að Henrik
Thorarensen, eigandi lóðarinnar,
áfrýi til Hæstaréttar, þótt það sé
álitamál hvort eðlilegt sé „að hann
einn standi í þessari vitleysu“. SH
,«¨). 5-$%),$! (ENRIK 4HORARENSEN ¹
LËÈINNI SINNI UMDEILDU (ÒSIÈ LENGST TIL
VINSTRI ER Å EIGU +RISTJ¹NS 3VEINBJÎRNSSONAR
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

-ANNR¹N Å .ÅGERÅU

Uppgjör við öfgaklerka í Pakistan

Bresku stúlkubarni rænt
.¥'%2¥! !0 Mannræningjar höfðu

Pakistanskir her- og lögreglumenn sitja nú um stóra mosku í höfuðborginni
Islamabad. Sextán manns hafa fallið í átökum við hana síðustu tvo daga. Umsátrið er liður í uppgjöri stjórnvalda við herskáa hreyfingu bókstafstrúarmanna.
0!+)34!. !0 Herskár múslimaklerkur, sem pakist-

anskar öryggissveitir tóku höndum er hann reyndi að
flýja dulbúinn í kvennakufl, sagði í gær að hinir
nærri því þúsund fylgismenn sínir, sem enn væru í
Rauðu moskunni í Íslamabad sem stjórnarherinn
hefur nú setið um í tvo daga, ættu að gefast upp eða
flýja.
Þessi ummæli klerksins, Maulana Abdul Aziz, jók
vonir um að takast mætti að binda enda á umsátrið án
þess að til blóðbaðs kæmi. En bróðir Aziz var enn inni
í moskunni og hann sagðist ekki sjá neina ástæðu til
uppgjafar.
Byssuskothríð og sprengingar heyrðust með reglulegu millibili í kringum moskuna, sem ýmist er kölluð Rauða moskan eða Lal Masjid, í gær. Að sögn
forsvarsmanna umsátursins voru allt að 100 þungvopnaðir bardagamenn meðal fólksins inni í moskunni, sem flest er annars námsmenn af báðum kynjum úr kóranskóla sem tengist moskunni.
Frá því áhlaupið hófst að moskunni á miðvikudag
hafa minnst sextán manns fallið, þar af átta bardagamenn íslamista. Umsátrið er liður í uppgjöri ríkisstjórnar Pervez Musharrafs hershöfðingja við Aziz
og fylgismenn hans. Aziz hefur barizt fyrir því að
sjaríalög íslams yrðu tekin upp í Pakistan, rétt eins
og talibanar gerðu í Afganistan.
Síðan í janúar hafa klerkarnir staðið uppi í hárinu á
yfirvöldum með því að senda nema sína til að fylla
sæti bókasafns í borginni, þjarma að verslunarrek-

í gær þriggja ára gamla breska
stúlku á brott með sér úr bifreið
í Port Harcourt í sunnanverðri
Nígeríu, þar sem olíuiðnaður er
mikill og lögleysa hefur verið
viðvarandi.
Árásarmennirnir brutu rúðu á
bílnum þar sem hann beið í
umferðarteppu, að því er fulltrúi
úr breska sendiráðinu greindi
frá. Breska utanríkisráðuneytið
gaf út yfirlýsingu þar sem þess
var krafist að stúlkan yrði
tafarlaust látin laus, heil á húfi.
Mannrán á útlendingum eru
algeng í kring um nígeríska
olíuiðnaðinn, en barnsrán þó
fátíð.
AA

6ARNARM¹LAR¹ÈHERRA STRALÅU
500'*®& +ËRANSKËLANEMAR ÒR 2AUÈU MOSKUNNI GEFAST UPP

FYRIR UMS¹TURSMÎNNUM Å G¾R .¾RRI  MANNS VORU ENN
INNI Å HENNI
&2¡44!",!¨)¨!0

endum sem seja vestrænar bækur og kvikmyndir, og
með því að ræna meintum vændiskonum og lögreglumönnum. Allt er þetta gert í nafni „siðaherferðar“ í
anda talibana.
Að sögn talsmanna yfirvalda eiga Aziz og bróðir
hans, Abdul Rashid Ghazi, yfir höfði sér ákærur í
mörgum liðum, þar á meðal fyrir mannrán, að hvetja
til manndrápa, brot á vopnalögum og fleira. Konur,
börn og aðrir fylgismenn þeirra, sem ekki hefðu
gerst sekir um glæpi, yrði sleppt án ákæru.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

ÓMISSANDI
Á SS PYLSUNA

Sagði olíu vera
ástæðu hersetu
342!,¥! !0 Forsætisráðherra
Ástralíu, John Howard, þvertók í
gær fyrir að olíuhagsmunir hefðu
nokkuð með innrásina í Írak að
gera. Brendan Nelson varnarmálaráðherra hafði stuttu áður
sagt að helsti
tilgangur veru
ástralskra
hermanna í
Írak væri að
verja olíulindir
landsins.
„Írak er
mikilvæg
uppspretta
"2%.$!. .%,3/.
orku, sérstaklega olíu, fyrir umheiminn og
Ástralar þurfa að hugsa um hvað
brottför frá Írak hefði í för með
sér,“ sagði Nelson.
„Ástæða þess að við erum
ennþá í Írak er að við viljum gefa
Írökum tækifæri til að njóta
lýðræðisins,“ sagði Howard til
leiðréttingar. Um 1.600 ástralskir
hermenn eru enn í Írak.
SGJ

¥2,!.$
"JÎRGUÈU  BÎRNUM
6®¨52.!2 +/-.!2  ,!.$ %YJARSKEGGJAR FLYKKTUST NIÈUR ¹ BRYGGJU Å ¶ËRSHÎFN ÖEGAR

FRÁTTIST AF GRINDHVALAVÎÈUNNI +JÎTINU ER SKIPT EFTIR ¹KVEÈNUM REGLUM
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'RINDHVALAVAÈA REKIN ¹ LAND Å ¶ËRSHÎFN Å &¾REYJUM

33 hvalir drepnir
&2%9*!2 „Þetta var lítið í þetta

skiptið, um 33 hvalir,“ segir Baldvin Þór Harðarson, Vestmannaeyingur sem er búsettur í Þórshöfn í
Færeyjum. Baldvin var þátttakandi þegar 33 grindhvalir voru
reknir í land og drepnir á þriðjudaginn.
„Þetta gengur þannig fyrir sig
að sá sem verður var við grindina
lætur aðra vita. Menn flykkjast þá
út og hjálpast að við að reka vöðuna að landi,“ segir Baldvin.
Að drápunum loknum er kjötinu
skipt. Stofnanir eins og sjúkrahús
fá sinn skerf. Sá sem fann vöðuna
fær einn hval. Lögreglan sér um

að halda utan um skiptin og að allt
fari fram með ró og spekt og fær
að launum einn hval. Þeir sem
taka þátt í drápunum fá 50 kíló af
kjöti og 25 af spiki.
Þegar um stærri vöður er að
ræða fá þeir sem taka ekki beinan
þátt í athöfninni kjöt og spik þegar
hinum hefur verið úthlutað.
„Í fyrra kom stór vaða í
Klakksvík. Hún var það stór að
kjötinu og spikinu var dreift til
fólks á þremur eyjum. Það er
aldrei talað um peninga í sambandi við þetta. Fólk bara fær sinn
skerf þegar nóg er af hval,“ segir
Baldvin.
AVÅ

¥RSKA LANDHELGISG¾SLAN BJARGAÈI 
BÎRNUM ÒR SJ¹VARH¹SKA EFTIR AÈ VIND
HVIÈA FEYKTI B¹TUM ÖEIRRA "ÎRNIN
VORU ¹ ALDRINUM TÅU TIL FIMMT¹N ¹RA OG
KOMUST ÖAU ÎLL LÅFS AF

"/,5.'!26¥+
&RÅSTUNDAKORT FYRIR BÎRN
"¾JARSTJËRN "OLUNGARVÅKUR HEFUR
¹KVEÈIÈ AÈ GEFA ÒT FRÅSTUNDAKORT FYRIR
ALLA "OLVÅKINGA ¹ ALDRINUM SEX TIL SEX
T¹N ¹RA N¾STA VETUR "¾RINN MUN
MEÈ ÖVÅ GREIÈA ALLT AÈ  KRËNUR
VEGNA ÅÖRËTTA EÈA TËMSTUNDA

,®'2%',5&2¡44)2
0RËFLAUS STÒLKA VELTI BÅL
3EXT¹N ¹RA STÒLKA VELTI BIFREIÈ ¹
3TRANDAVEGI AÈFARANËTT FIMMTUDAGS
3TÒLKAN VAR FLUTT MEÈ SJÒKRABÅL TIL
2EYKJAVÅKUR EN MEIÈSLI HENNAR REYND
UST MINNI H¹TTAR 4VEIMUR FARÖEGUM
SEM MEÈ HENNI VORU VARÈ EKKI MEINT
AF EN BÅLLINN ER ËÎKUF¾R
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3LÎKKVILIÈ HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS

Safna í sjúkrasjóð á hjólum

®SSUR HF GAF FIMM STOÈT¾KJANOTENDUM H¹ÖRËAÈA HLAUPAF¾TUR Å G¾R

Hleypur í fyrsta skipti í tuttugu ár

²4)6)34 Níu slökkviliðs- og

sjúkraflutningamenn frá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins ætla að
hjóla yfir landið 7. til 18. júlí.
Tilgangurinn er að safna fé í
sjúkra- og líknarsjóð starfsmannafélags liðsins. Hópurinn
leggur af stað frá Fonti á
Langanesi á morgun og lýkur
ferðinni á Reykjanestá 18. júlí.
Sjúkra- og líknarsjóðurinn
styrkir slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn sem verða fyrir
alvarlegum áföllum. Jón Viðar
Matthíasson slökkviliðsstjóri,
sem hjólar með, segist vona að
ferðin veki fólk til vitundar um
mikilvægi sjóðsins.
SÖS

4+.) Fimm íslenskir stoðtækjanotendur
fengu í gær háþróaða hlaupafætur að
gjöf frá Össuri hf. til að auðvelda þeim að
hreyfa sig reglulega og njóta lífsins
betur. Lárus Gunnsteinsson hjá Össuri
segir að gríðarleg þróun hafi verið á
hlaupafótum síðustu árin. Efnið er úr koltrefjar með sérstakri lögun og valið fyrir
hvern og einn einstakling og hvað hann
hugsar sér að gera.
„Það má kannski geta þess að Tryggingastofnun greiðir ekki hjálpartæki til
íþróttaiðkana,“ segir Lárus. „Fulltrúar
frá stofnuninni voru hér í dag og sýndu
þessu gríðarlegan áhuga. Það er ljóst að
hreyfing og þjálfun kemur í veg fyrir
aðra sjúkdóma. Aflimun einhvers háttar

AFM¾LISINS ERU EKKI R¹ÈGERÈ

"¾JARR¹È RBORGAR

36%)4!234*«2.)2 Meirihluti

6%¨52 „Það nötraði allt og skalf

hér í skálanum þegar þrumurnar
gengu yfir. Í kjölfarið kom mikil
rigning og haglél og það snjóaði í
fjöllin í kring,“ segir Kári
Þórisson, skálavörður í Básum í
Þórsmörk, en mikið þrumuveður
gekk yfir Suðurland í gær.
Kári segir að einhverjir hafi
orðið skelkaðir og að göngufólk
sem var í fjallgöngu þegar
þrumuveðrið gerði hafi sagt að
loftið hafi verið svo rafmagnað
að hár þeirra lyftist.
Trausti Jónsson veðurfræðingur segir það ekkert einsdæmi að
þrumuveður geri á þessum
árstíma. Hann segir að hlýindin
undanfarið hafi vissulega áhrif
en aðrir þættir þurfi einnig að
koma til.
ÖO

,®'2%',5&2¡44)2
&ÅKNIEFNAMISFERLI Å BORGINNI
¶RÅR MENN VORU HANDTEKNIR Å HEIMA
HÒSI Å AUSTURBORGINNI AÈFARANËTT
FIMMTUDAGSINS FYRIR FÅKNIEFNAMIS
FERLI -ENNIRNIR ERU GRUNAÈIR UM SÎLU
FÅKNIEFNA OG FLYTJA ÖURFTI EINN ÖEIRRA ¹
SLYSADEILD VEGNA OFNEYSLU

®SSURI TËKU ¹ R¹S Å ,AUGARDALSHÎLLINNI Å G¾R
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Hár göngufólks
svo rafmagnað
að það lyftist
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bæjarstjórnar Árborgar segir að
þar sem Selfossbær sé ekki
lengur til sem stjórnsýslueining
séu ekki ráðgerð sérstök
hátíðarhöld í tilefni 60 ára
afmælis Selfossbæjar.
Meirihlutinn hvetur hins vegar
leik- og grunnskóla á Selfossi til
þess að gera sögu Selfoss sem
bæjar sérstaklega skil á árinu og
leik- og grunnskóla á Eyrarbakka
og á Stokkseyri til að halda á
sama hátt til haga í starfi sínu
sögu sinna þorpa. „2008 verða tíu
ár liðin frá því að Sveitarfélagið
Árborg varð til og því telur
meirihluti bæjarstjórnar
mikilvægt að gera góð skil þegar
þar að kemur,“ segir meirihlutinn.
GAR

eykur hættu á sykursýki og æðasjúkdómum því hreyfing minnkar mjög í kjölfarið. Þetta er gríðarleg skerðing á lífsgæðum, ég tala ekki um fyrir ungt fólk sem
er vant íþróttum.“
Guðmundur Ólafsson var einn af þeim
sem fengu hlaupafæturna og var hæstánægður með þá. „Þetta er í fyrsta skipti
í tuttugu ár sem ég hleyp. Ég er búinn að
æfa mig í nokkra tíma og þetta gengur
frábærlega. Það er eins og ég hafi lent í
lukkupotti. Ég er aðstoðarþjálfari Fjölnis
í fótbolta og nú þýðir ekkert fyrir strákana að kalla Gummi og hlaupa svo í burtu.
Ég get náð þeim núna,“ sagði hann í léttum dúr.
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(VÅTA 2ÒSSLANDI OG FLEIRI LÎNDUM HALDA
¹ KERTUM ¹ ¹RLEGRI TRÒARH¹TÅÈ Å "UDSLAV
SEM ER UM  KM NORÈUR AF HÎFUÈ
BORGINNI -INSK
&2¡44!",!¨)¨!0

3JÎ 3P¹NVERJAR FËRUST Å *EMEN

Níu handteknir
vegna árásar
30.. !0 Lögreglan í Jemen

hefur handtekið níu menn sem
grunaðir eru um aðild að sjálfsmorðsárás á mánudagskvöld þar
sem sjö Spánverjar og tveir
Jemenar létust. Mennirnir, sem
eru allir frá Jemen, voru yfirheyrðir í gær. Talið er að al-Kaída
hafi staðið á bak við árásina.
Bíll hlaðinn sprengiefni keyrði
á tvo jeppa sem í voru þrettán
spænskir ferðamenn. Hinir sex
Spánverjarnir særðust í árásinni
en aðeins einn þeirra alvarlega.
Lík spænsku ferðamannanna
voru flutt til Spánar með herflugvél á miðvikudag auk þeirra sem
særðust.
IFV

2ÒTUFARÖEGAR Å -EXÅKË

14 fundust látnir
eftir aurskriðu
-%8¥+« !0 Björgunarsveitarmenn

fundu í gær fjórtán látna í rútu
sem varð undir aurskriðu í
fyrradag. Lítil von þykir til þess
að nokkur af þeim fjörutíu til
sextíu farþegum rútunnar hafi
komist lífs af úr slysinu-.
Hundruð hermanna og björgunarsveitarmanna hafa grafið á
vettvangi frá því slysið varð.
Talið er að miklar rigningar að
undanförnu hafa valdið skriðunni.

3KEMMTISTAÈURINN 6ALASKJ¹LF ¹ %GILSSTÎÈUM HELDUR b+JÎTKVÎLDm Å KVÎLD

3ËTT UM STÎRF TOLLVARÈA

Fáklæddar fá frítt inn og skot

Mega vera
eldri en 35 ára

&«,+ „Þetta er bara grillveisla,“
segir Jón Þór Sigurðsson, starfsmaður Valaskjálfs, skemmtistaðar á Egilsstöðum. Á bls. 18 í Dagskránni á Austurlandi auglýsir
Valaskjálf „Kjötkvöld – Konur í
stuttum pilsum fá frítt inn og skot
á barnum í boði hússins. Rokk og
ról“ sem fram fer í kvöld.
Að sögn Jóns Þórs hefur Valaskjálf ekki boðið upp á þetta áður.
„Þetta er engin sérstök regla, bara
svona til að reyna að trekkja fólk
að, unga fólkið,“ segir Jón Þór.
„Ég er ekki að segja að þetta sé
besta leiðin, en það er allt í lagi að
prófa þetta. Mér finnst þetta ekkert niðrandi.“

+*®4+6®,$ !5',µ34 !UGLÕSING FR¹

6ALASKJ¹LF BIRTIST ¹ SÅÈU  Å $AGSKR¹NNI ¹
!USTURLANDI

Valaskjálf hefur fengið kvartanir vegna „Kjötkvöldsins“ frá
íbúum Héraðs. „Mér er sagt að
fólk hafi misjafnar skoðanir á

þessu,“ segir Jón Þór. „Við fengum tiltal frá sóknarpresti og fólki
á Fáskrúðsfirði. Við auglýsum
þetta ekki einu sinni á Fáskrúðsfirði svo að ég veit ekki hvaðan
þetta er komið.“
Jón Þór samdi texta auglýsingarinnar við annan mann. „Þetta er
náttúrlega kjánalega uppsett svo
að það er ekkert mál að snúa út úr
þessu,“ segir Jón.
„Við mundum aldrei hafa neitt
kynjamisrétti eða eitthvað sem
mundi ganga gegn jafnrétti kynjanna,“ segir Jón Þór. „Ef við
hleyptum karlmönnum í skotapilsum inn frítt yrði ekkert sagt. Ekki
neitt.“
SGJ

6)..5-!2+!¨52 „Eins og segir í
auglýsingunni víkjum við frá
þessum skilyrðum ef ástæður
þykja til og nú þegar höfum við
tekið við umsóknum frá fólki sem
er eldra en 35 ára,“ segir Hörður
Davíð Harðarson, aðaldeildarstjóri
tolleftirlitsdeildar Tollstjórans í
Reykjavík, en margir urðu
undrandi þegar Tollstjórinn
auglýsti eftir tollvörðum og sett
var sú krafa að umsækjendur
væru á aldrinum 20 til 35 ára.
Hörður segir aldursviðmiðið
vegna þess að umsækjendur þurfi
að standast þrekpróf og stunda
tveggja ára nám í Tollskóla
ríkisins.
ÖO

Jökla breytist í veiðiparadís

Jökulsá á Dal hefur breyst í fallega bergvatnsá. Gerður hefur verið samningur til tíu ára um ræktun árinnar. Stangveiði er hafin í tilraunaskyni og 40 þúsund laxaseiðum af stofni Breiðdalsár verður sleppt.
5-(6%2&)3-, „Ég veiddi einu sinni
tvo laxa með heykvísl í einni af
þverám Jöklu. Áin heitir Laxá svo
það er ekkert nýtt að veiða lax á
þessu vatnasvæði,“ segir Aðalsteinn Aðalsteinsson, bóndi á Vaðbrekku í Hrafnskelsdal og formaður Veiðifélags Jökulsár á Dal.
Gerður hefur verið langtíma leigusamningur við Veiðiþjónustuna
Strengi um uppbyggingu vatnasvæðisins. Byrjað er að veiða á
stöng í tilraunaskyni og gönguseiðasleppingar hafnar.
Eftir að Jökulsá á Dal var stífluð
við Kárahnjúka hefur þetta mikla
jökulfljót breyst í fallega bergvatnsá. Aðalsteinn segir með ólíkindum hvað áin er tær og miklir
möguleikar geti falist í því að
rækta upp laxastofn í ánni. „Áin er
rúmlega 120 kílómetra löng og frá
sjónarhóli stangveiðimannsins er
um paradís að ræða. Það hefur
veiðst lax og silungur í þveránum
en við höfum ekki hugmynd um
hversu mikinn lax Jökla hefur að
geyma. Það má því segja að þetta
sé tilraunastarfsemi en áin er svo
falleg að við teljum ekki annað forsvaranlegt en að reyna að rækta
hana upp.“
Gerður hefur verið samningur
milli Veiðiþjónustunnar Strengja
og Veiðifélags Jökulsár á Dal og
annarra deilda sem hafa með þver-
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árnar Hrafnkeilu, Kaldá og Laxá
að gera. Hafnar eru sleppingar
með seiðum af stofni Breiðdalsár
og með leyfi Veiðimálastjóra sett í
sleppitjarnir á nokkrum stöðum á
Jöklusvæðinu. Um 40 þúsund seiðum verður sleppt í sumar, en samkvæmt samningum verður sá
fjöldi tvö til þrjú hundruð þúsund
seiði á ári í framtíðinni, ef vel tekst
til með klakfisköflun.

Ég veiddi einu sinni tvo
laxa með heykvísl í einni
af þverám Jöklu. Áin heitir Laxá
svo það er ekkert nýtt að veiða
lax á þessu vatnasvæði.
!¨!,34%).. !¨!,34%).33/.
&/2-!¨52 6%)¨)&¡,!'3 *®+5,32  $!,

Þegar vatnsrennsli í Hálslón
eykst yfir sumarið má búast við
að gruggugt yfirfallsvatn úr lóninu renni í ána og liti hana. Þröstur Elliðason, framkvæmdastjóri
Veiðiþjónustunnar Strengja, segir
að það ætti ekki að skipta neinu
máli og tækifærin á vatnasvæðinu því mikil. „Þverárnar sem
renna í Jöklu eru allar á stærð við
góðar laxveiðiár sem þekktar eru
hér á landi. Þær eru mjög fallegar og Jökla hefur að geyma veiðistaði af öllum stærðum og gerð-

*®+,! ¶AÈ ER EKKI ORÈUM AUKIÈ AÈ ¹IN SÁ FÎGUR OG GEYMI FALLEGA STAÈI TIL STANGVEIÈI

ÈUR EN ¹IN VAR STÅFLUÈ VIÈ +¹RAHNJÒKA VAR HÒN MÎRGUM METRUM DÕPRI EN NÒ OG
N¾RRI ÖVÅ AÈ VERA BAKKAFULL ¹ ÖESSUM bVEIÈISTAÈm
&2¡44!",!¨)¨¶%

um.“ Þröstur segir jafnframt að
ekki þurfi að óttast vatnsleysi á
svæðinu eins og víða stendur
veiði fyrir þrifum.
Þröstur hefur ekki staðist
freistinguna og kastað flugu á

RMANN * ,¹RUSSON ¹ ,ANDSMËTI Å NÅTJ¹NDA SINN

(EFUR KEPPT ¹ ÎLLUM
LANDSMËTUM FR¹ 
„Ég keppti fyrst á
Landsmótinu í Hveragerði árið
1949,“ segir Ármann J. Lárusson
afreksmaður í íþróttum sem
hefur keppt á öllum Landsmótum
Ungmennafélags Íslands frá 1949
í Hveragerði þar sem hann keppti
í glímu, kúluvarpi og kringlukasti.
Sem fyrr tekur Ármann þátt í
Landsmótinu sem hófst í Kópavogi í gær. „Ég keppi í bridds í
þetta skiptið,“ segir Ármann sem
tekur þátt í nítjánda sinn. „Á
meðan ég var ungur þá keppti ég
í glímu og frjálsum. Í dag er
maður orðinn 75 ára gamall. Þá
hentar bridds mjög vel,“ segir
hann.
Ármann hefur ekki eingöngu
keppt á Landsmótum. Hann var
einn allra besti glímukappi
Íslands á sínum tíma. Meðal annars sigraði hann Íslandsglímuna
fjórtán ár í röð frá 1954 til 1967
þegar hann lagði glímuskóna á
hilluna.
„Eftirminnilegasta Landsmótið
er líklega á Sauðárkróki 1971. Þá
tók ég þátt í glímu og hafði ekki
glímt í þrjú ár. Ég sagði konunni
ekkert frá því að ég ætlaði að
keppa. Þegar hún sá mig í glímugallanum leist henni ekki á blikuna og hljóp upp á fjall. Ég sá

,!.$3-«4

„Íslenskar trjáplöntur
eru aðlagaðar okkar veðráttu.“
Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.

Nýttu þér dýrmæta þekkingu og reynslu íslenskra garðyrkjubænda.

VELDU ÍSLENSKAR TRJÁPLÖNTUR, SÉRMERKTAR ÞÉR.

nokkra staði í Jöklu sem líklegir
eru til að verða gjöfulir í framtíðinni. „Þetta er vatnsfall á stærð
við Laxá í Aðaldal myndi ég giska
á og getur geymt marga laxa, og
stóra.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

&JÎLGUN GISTIN¹TTA MILLI ¹RA

Hótelgestir
fjórðungi fleiri
6)¨3+)04) Gistinóttum á hótelum
fyrstu fimm mánuði ársins
fjölgaði um 17 prósent frá því í
fyrra. Aukning varð í öllum
landshlutum en mest á Austurlandi. Þar fjölgaði gistinóttum um
rúmt 41 prósent milli ára.
Gistinóttum í maí fjölgaði um
14 prósent og var aukningin í
öllum landshlutum nema á
Austurlandi. Þar stóð fjöldinn í
stað.
Bæði má rekja fjölgun
gistinátta á hótelum til Íslendinga
og útlendinga en íslenskum
hótelgestum fjölgaði um 24
prósent milli ára.
ÖEB

,®'2%',5&2¡44)2
'ËMAÈUR VIÈ INNBROT
-AÈUR VAR HANDTEKINN ¹ !KUREYRI AÈ
FARANËTT FIMMTUDAGSINS (ANN HAFÈI
BROTIST INN Å ÅBÒÈARHÒS ¹ %YRINNI OG
STOLIÈ ÖAÈAN FARTÎLVU OG TÎLVUBÒNAÈI
SEM HANN HÁLT ¹ ÖEGAR LÎGREGLU BAR
AÈ GARÈI -¹LIÈ TELST UPPLÕST

2-!.. * ,2533/. +EPPIR Å BRIDDS

¹ ,ANDSMËTI 5NGMENNAFÁLAGS ¥SLANDS
SEM FRAM FER Å +ËPAVOGI UM HELGINA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

hana ekkert fyrr en keppnin var
búin,“ segir Ármann og hlær. Það
þarf varla að taka fram að hann
vann glímukeppnina.
AVÅ

"!.$!2¥+).
6ARIR OG EYRA BITIN AF BARNI
"ANDARÅKUR MAÈUR SEGIST SAKLAUS AF
ÖVÅ AÈ HAFA BITIÈ VARIRNAR OG EYRA AF
ÖRIGGJA ¹RA DËTTUR K¾RUSTUNNAR SINN
AR (ANN OG MËÈIRIN S¾TA ¹K¾RU FYRIR
VERKNAÈINN ,¾KNAR SEGJAST EKKI GETA
LAGAÈ ¹VERKANA SEM BARNIÈ HLAUT

&®345$!'52  JÒLÅ 

«ÒTSKÕRT LESTARSLYS

Neðanjarðarlest fór af spori
"2%4,!.$ !0 Neðanjarðarlest fór
af sporinu á háannatíma í
austurhluta London í gær. 37
farþegar slösuðust og voru 11
þeirra fluttir á sjúkrahús.
Flytja þurfti um 900 farþega
burt eftir að lestin fór af
sporinu, en önnur lest festist
fyrir aftan hana í göngunum.
Lögregla rannsakar hvað olli
slysinu. Lestarstjórinn segist
hafa séð eitthvað hvítt á
teinunum, mögulega einhvers
konar lak, áður en það lenti á
lestinni. Hann hemlaði umsvifalaust og fóru tveir fremstu
vagnar lestarinnar út af
sporinu.
SGJ

15%

afsláttur
af öllum Samsonite töskum

Lugovoi verður
ekki framseldur
2²33,!.$ !0 Ríkissaksóknari í

Rússlandi hefur neitað því að
framselja viðskiptajöfurinn Andrei
Lugovoi, sem bresk yfirvöld gruna
um að hafa eitrað fyrir fyrrverandi
KGB-njósnaranum Alexander
Litvinenko.
Neitun
ríkissaksóknara
er byggð á banni
í stjórnarskrá
Rússlands við
framsali
ríkisborgara til
erlendra ríkja.
!,%8!.$%2
Þetta hefur
,)46).%.+/
einnig Vladimir
Pútin Rússlandsforseti sagt
opinberlega.
Litvinenko lést á sjúkrahúsi í
London í nóvember 2006 eftir
pólóníum-eitrun. Bresk sakarannsókn leiddi til þess að grunur féll á
Lugovoi, sem starfaði með
Litvinenko í KGB á sínum tíma. SGJ

Oddi hönnun P07.06.180

2ÅKISSAKSËKNARI 2ÒSSLANDS

Mjúkar, harðar,
þrýstnar og
dásamlega
góðar!

3KJ¹LFTAR ¹ ¥SLANDI OG )NDLANDI

Samstarf um
rannsóknir
54!.2¥+)3-, Fyrsti áfangi
samstarfssamnings milli
utanríkisráðuneytisins og
Veðurstofu Íslands um samstarf
Íslands og Indlands á sviði
jarðskjálftarannsókna var
undirritaður í gær.
Fyrsti áfanginn mun taka hálft
ár og á þeim tíma munu tveir
indverskir vísindamenn heimsækja Ísland til að kynna sér
tækni á Íslandi á sviði jarðskjálftamælinga og eftirlits.
Tveir íslenskir vísindamenn
munu jafnframt heimsækja
Indland til að leggja grunninn að
samstarfinu.
Samningurinn var undirritaður
af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur utanríkisráðherra og Magnúsi
Jónssyni veðurstofustjóra.
LBB

Tilboðið gildir til 10. júlí 2007
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N1 FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

Meira í leiðinni

GOTT MERKI
Á FERÐINNI

Á ferð um þjóðvegi landsins eru þjónustustöðvar og verslanir N1 aldrei langt
SÍMI 440 1100
WWW.N1.IS

undan. N1 sér bílnum og þér fyrir helstu nauðsynjum og ljúffengum veitingum
til að seðja hungrið á leiðinni eða bæta í nestisboxið. N1 – Meira í leiðinni
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„ ORÐRÉTT“
Var ekki búið að
einkavæða hann?
b¶AÈ V¾RI EINFALDLEGA ËDÕRARA
FYRIR !LÖINGI EF ÖINGMENN
BEINDU SÅMAVIÈSKIPTUM
SÅNUM TIL 3ÅMANSm
(%,') "%2.«$533/. 3+2)&
34/&534*«2) !,¶).')3 3+µ2)2 &2
3!-.).') 2¥+)3).3 6)¨ 3¥-!..

Það er list að gera ekki neitt

Vill netlöggu
b2AUNAR HAFA .ORÈMENN LAGT
DRÎG AÈ ÖVÅ AÈ KOMA ¹ FËT
SÁRSTAKRI LÎGREGLUSTÎÈ SEM
STARFI AÈEINS Å NETHEIMUMm
"*®2. "*!2.!3/. $«-3-,!
2¨(%22! %2 %++) &2(6%2&52
(5'-9.$5- 5- .%4,®'2%',5
-ORGUNBLAÈIÈ  JÒLÅ

&RÁTTABLAÈIÈ  JÒLÅ

nær og fjær
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Hækka og
lækka til skiptis
b¶AÈ ER NÕBÒIÈ AÈ
H¾KKA ÖETTA Å NÅU
TÅU PRËSENT ¶ETTA
ER BARA H¾KK
AÈ OG L¾KKAÈ
TIL SKIPTIS m SEGIR
3IGURBJÎRN ®RN
(REIÈARSSON b¶AÈ 3)'52"*®2. ®
M¹ VERA AÈ ÖESSI (2%)¨!233/.
L¾KKUN ÒR NÅUTÅU
"ARNASKËLAKENN
PRËSENTUM Å ¹TTA
ARI OG KNATT
TÅU PRËSENT HJ¹LPI SPYRNUMAÈUR
EITTHVAÈ TIL VIÈ
AÈ SL¹ ¹ ÖENSLUNA OG VERÈBËLGUNA
¥BÒÈAVERÈ ER HINS VEGAR SVO H¹TT
AÈ UNGT FËLK SEM ER AÈ KAUPA SÅNA
FYRSTU ÅBÒÈ LENDIR Å VANDR¾ÈUM
ÖEGAR ÖAÈ ÖARF AÈ BORGA MARGAR
MILLJËNIR INN ¹ ÅBÒÈINAm

b¶AÈ ER HELST AÈ FRÁTTA AÈ ÁG ER Å FLËKNUM
UNDIRBÒNINGI VIÈ AÈ GERA EKKI NEITT ¶AÈ
ÖARF SÁRSTAKAN UNDIRBÒNING ÖAR SEM HIÈ
DAGLEGA LÅF ER KRÎFUHARÈUR HÒSBËNDI m SEGIR
6IÈAR %GGERTSSON LEIKSTJËRI OG LÅFSKÒNSTNER
b¡G SIT NÒNA LÎNGUM STUNDUM ¹ EINTALI VIÈ
SJ¹LFAN MIG UM HIÈ MEINTA AÈGERÈARLEYSI
SEM ¹ AÈ FARA FRAMm
6IÈAR HYGGST TAKA SÁR TVEGGJA VIKNA FRÅ
OG HERNAÈAR¹¾TLUN HANS HLJËÈAR UPP ¹ AÈ
GERA EKKERT OG FARA EKKERT b¡G ¾TLA BARA
AÈ VERA m SEGIR HANN EN VIÈURKENNIR AÈ ÖAÈ
T¹KNI EKKI AÈGERÈARLEYSI Å SJ¹LFU SÁR b¡G HEF
ÖË LAUMAÈ INN LITLUM VERKEFNUM SEM FEL
AST Å ÖVÅ AÈ TAKA ¹ MËTI FËLKI ¶ETTA ER FËLK
SEM GETUR EKKI HUGSAÈ SÁR AÈ VERA HEIMA
HJ¹ SÁR OG ÁG F¾ ÖVÅ K¾RKOMIÈ T¾KIF¾RI TIL
AÈ TAKA ¹ MËTI GÎMLUM VINUM 3UMIR GISTA
EN AÈRIR STANDA STUTT VIÈ 6IÈ NJËTUM ÖESS

AÈ BORÈA SAMAN OG RIFJA UPP GAMLA
TÅMAm
6IÈAR ER MEÈVITAÈUR UM AÈ HIÈ
MEINTA AÈGERÈARLEYSI ER ¹STAND
SEM MUN STANDA STUTT YFIR
OG ¾TLAR AÈ HELLA SÁR ÒT
Å UNDIRBÒNING KOMANDI
VETRAR AÈ FRÅINU LOKNU
b-ARGT STENDUR TIL ¡G
¾TLA ÖË EKKI AÈ ÒTLISTA
HVAÈ ÖAÈ VERÈUR ÖAR SEM
ÁG HR¾ÈIST MJÎG AÈ EF
ÁG TALA MIKIÈ UM H¹LFKÎR
UÈ VERKEFNI Ö¹ VERÈI EKKERT
AF ÖVÅ -AÈUR M¹ EKKI TALA
HLUTINA FR¹ SÁRm
6IÈAR SEGIR ÖË NAUÈSYN
LEGT AÈ KL¹RA UNDIRBÒNING
ÖESS SEM EKKI M¹ R¾ÈA

ÖVÅ TIL STENDUR AÈ FARA AFTUR Å FRÅ Å
SEPTEMBER b¶AÈ FRÅ VERÈUR Å EÈLI
SÅNU ÎÈRUVÅSI ¶¹ ¾TLA ÁG AÈ SNÒA
D¾MINU VIÈ OG VERA FRAMTAKS
SAMURm 4IL STENDUR AÈ FARA
TIL +RËATÅU N¹L¾GT LANDA
M¾RUM 3VARTFJALLALANDS
ÖAR SEM HONUM STEND
UR TIL BOÈA AÈ GISTA Å
SUMARHÒSI GAMALL
AR VINKONU b3UM
ARHÒSIÈ ¾TLA ÁG AÈ
NOTA SEM B¾KI
STÎÈ OG FERÈAST UM
ALLAR TRISSUR ¡G ¹
ÖVÅ VON ¹ AÈ KOMA
UPPGEFINN TIL BAKA EN
ÖË ENDURN¾RÈUR m SEGIR
6IÈAR

Mæðgin á leið á Star Wars-þing
Pauline McCarthy er á leið
með syni sínum Benna á
Star Wars-þing í London
eftir viku. Benni, sem er
einhverfur, hefur mikinn
áhuga á Star Wars og bað
mömmu sína um alvöru
Star Wars-búning í fermingargjöf sem hann fann
sjálfur á netinu.
Pauline er írsk og hefur búið á
Íslandi í fjórtán ár. Hún á tvo
syni, Benedikt, sem er fjórtán
ára, og Patrick Jens, sem er tíu
ára. „Búningurinn reyndist miklu
dýrari en fartölvan sem ég ætlaði
upphaflega að gefa honum í fermingargjöf,“ segir Pauline.
„Hann fann búninginn sjálfur á

MEIRI LÆKKUN

netinu en fjölskyldan mín sló
saman fyrir gjöfinni og systir
mín kom með búninginn frá Skotlandi. Í veislunni klæddi Benni
sig í hann við mikil fagnaðarlæti,“ segir Pauline.
Pauline leist ekki á Star Wars
þingið til að byrja með enda ekki
mikill Star Wars aðdáandi sjálf.
„Ég er alltaf að segja Benna að
líta á björtu hliðarnar og vera
jákvæður. Ég ákvað því að fara
eftir mínum eigin ráðum og ætla
að taka þátt í þessu með honum.
Ég ætla að klæða mig upp sem
Amidala, drottningin af Naba. Í
fyrsta skipti sem ég fór í búninginn fyrir Benna varð hann eitt
sólskinsbros og var mjög ánægður með mig,“ segir Pauline.
Fjölskyldan bjó í Reykjavík
þangað til fyrir einu ári síðan.
„Við bjuggum í Grafarvoginum
þar sem Benni gekk í Hamraskóla en þar er einhverfudeild.
Þar varð hann þó fyrir einelti og
því ráðlagði læknir á Barna- og
unglingageðdeildinni okkur að
við skyldum bara flytja og byrja
upp á nýtt á öðrum stað.“
Akranes varð fyrir valinu en
Pauline hafði heyrt góðar sögur
af einhverfudeildinni í Brekkubæjarskóla. „Benna gengur mjög
vel hérna á Akranesi. Samfélagið
er afskaplega gott og hér þekkjast allir persónulega. Í Grafarvogi var hann bara þekktur sem
strákurinn sem var öðruvísi en
hinir en hér á Akranesi er hann
Benni og fólk þekkir hann sem
Benna.“
Pauline er staðráðin í að gefa
eitthvað til baka til samfélagsins
á Akranesi og ætlar að taka þátt í
hátíðinni Írskum dögum sem
haldin er nú um helgina í sjöunda
skiptið. Hátíðin vex og dafnar
með hverju ári og í fyrra sóttu tíu
þúsund manns bæinn heim og er
það metár fyrir hátíðina. Á
heimasíðu Írskra daga kemur

¥ &5,,5- 3+2²¨! 0AULINE OG "ENNI ERU TIL Å SLAGINN EN 3TAR 7ARS ÖINGIÈ VARIR Å ÖRJ¹

DAGA OG GESTIR ÖINGSINS TAKA Ö¹TT Å TËLF KLUKKUSTUNDA DAGSKR¹ ALLA DAGANA

fram að hátíðin í ár verði veglegri en nokkru sinni fyrr. „Það
er alltaf góð mæting á Írska daga
á Akranesi. Ég vil samt sjá meira
írskt á hátíðinni og mun því bjóða
upp á írska kjötsúpu. Ég verð líka
með keltneska sönghátíð á kaffi-

húsinu á laugardagskvöldinu og
mun syngja eins og ég gerði í
fyrra,“ segir Pauline og bætir við
að þau mæðgin séu orðin mjög
spennt fyrir Star Wars-þinginu
og auðvitað Írskum dögum líka.
LARAB FRETTABLADIDIS

50-90
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afsláttur

"%..) /' 0!5,).% 0AULINE SKARTAR EKKI !MIDALABÒNINGNUM ¹ ÅRSKUM DÎGUM SEM HALDNIR VERÈA ¹ !KRANESI NÒ UM HELGINA HELDUR

VERÈUR HÒN KL¾DD SAMKV¾MT ÅRSKRI HEFÈ
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Góða veislu grilla skal!
Kjötið frá SS, beint á grillið. Beinlausir, mjúkir og meyrir bitar sem bráðna í munni, lagðir í spennandi kryddlög
sem seiðir fram það besta í kjötinu. Prófaðu hiklaust – allar tegundirnar. Verði þér að góðu!

ddlög með
Lambakjöt lagt í kry
elsínubragðið
appelsínulíkjör og app
ð fínt skornum
skerpt enn frekar me
berki.
ræmum af appelsínu

Þessi tegund fær tvímælalaust
verðlaunin grillnýjung ársins.
Kemur ótrúlega skemmtilega
á óvart.

Vöðvamikið, sérvalið og prýðisgott var
upphaflega merking þessara bókstafa
hjá SS en þessar steikur eru framleiddar
úr mjög holdfylltu kjöti.

Grísakjöt sem hefur fengið að
meyrna í kryddlegi bragðbættum
með koníaki. Fagnaðarfundur
bragðlaukanna, geriði svo vel.

Það er eitthvað þægilega
kunnuglegt við Caj P's grilllöginn

Þessi kryddlögur gerir lambakjötið
mjúkt og gott.

enda hefur hann notið vinsælda
hérlendis allt frá árdögum

Gómsætt bragðið svíkur engan.

grill-listarinnar.

FI021379 Fíton ehf. / SÍA

www.ss.is
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3VONA ERUM VIÈ
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 'JALDÖROT FÁLAGA ¹ ¥SLANDI

Umdeilt landsvæði umlukið ESB-löndum
!ÈSTOÈARFORS¾TISR¹ÈHERRA 2ÒSSLANDS HEFUR
LÕST ÖVÅ YFIR AÈ 2ÒSSAR G¾TU KOMIÈ UPP AÈ
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3AGNFR¾ÈINGUR

(VAÈ FINNST ÖÁR UM HUGMYNDIR UM
ÅSLENSKA VISKÅFRAMLEIÈSLU
b¶AÈ ER ALLTAF GAMAN AÈ MENN REYNI
EITTHVAÈ NÕTT OG MENN HAFA REYNT AÈ
FRAMLEIÈA VISKÅ ¹ ËV¾NTUM STÎÈUM
4IL D¾MIS ERU *APANAR ANSI SLUNGNIR
VISKÅGERÈARMENN %N ÖAÈ ÖARF MARGT
AÈ GANGA UPP "ESTA VISKÅIÈ Å 3KOT
LANDI BYGGIR ¹ ¾VAGAMALLI HEFÈ OG
ÖAR FYLGIR BRAGÈINU KARAKTER SEM
MAÈUR FINNUR ÒR UMHVERFINU ¶AR ER
VATNIÈ TEKIÈ ÒR OPNUM VATNSBËLUM
L¾KJUM EÈA ¹M ÁG ER EKKI VISS UM
AÈ ÖAÈ FENGIST GERT HÁRNAm
-YNDIR ÖÒ KAUPA ÅSLENSKT VISKÅ
b-AÈUR MYNDI AÈ SJ¹LFSÎGÈU GERA
ÖAÈ OG STYÈJA MENN TIL ALLRA GËÈRA
VERKA %N ÖAÈ ER EITT OG ANNAÈ SEM
M¾LIR ¹ MËTI ÖESSU -ENN ÖURFA
ALLAVEGA AÈ VERA ÖOLINMËÈIRm
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+ALININGRAD Å SÅÈARI HEIMSSTYRJÎLD OG Å JAN
ÒAR  RÁÈIST RÒSSNESKI 2AUÈI HERINN ¹
BORGINA 3TËRUM HLUTA RÎSKLEGA  ÖÒS
UND ÅBÒA BORGARINNAR TËKST AÈ FLÕJA ¹ÈUR EN
2AUÈI HERINN KOM &YRIR Ö¹ SEM EKKI FLÒÈU
TËK VIÈ LANGT UMS¹TUR ÖAR SEM ÖÕSKI HER
INN HÁLT UPPI VÎRNUM Å BORGINNI OG ¹ HENNI
DUNDI SPRENGJUREGN M¹NUÈUM SAMAN ¹ÈUR

(VERNIG ER +ALININGRAD Å DAG
,ÅFIÈ Å BORGINNI GJÎRBREYTTIST ÖEGAR HÒN VARÈ
HLUTI AF 3OVÁTRÅKJUNUM RÒSSNESKIR ÅBÒAR
KOMU Å STAÈ ÖÕSKRA OG +ALININGRAD VARÈ AÈ
HERNAÈARLEGA MIKILV¾GU SV¾ÈI Å KALDA STRÅÈ
INU OG HÎFUÈSTÎÈVUM %YSTRASALTSFLOTA 2ÒSSA
¥ DAG ER +ALININGRAD RÒSSNESKT SV¾ÈI UM
LUKIÈ %VRËPUSAMBANDSLÎNDUM OG ÖURFA
ÅBÒARNIR SÁRSTÎK LEYFI TIL AÈ FERÈAST TIL OG FR¹
+ALININGRAD 5MR¾ÈA HEFUR VERIÈ UM AÈ
BREYTA NAFNINU AFTUR Å +ÎNIGSBERG EN EKKI ER
TALIÈ LÅKLEGT AÈ AF ÖVÅ VERÈI ¹ N¾STU ¹RUM

Dökk mynd af Rússlandi

Í bókinni segir Politkovskaya að
Pútín hafi barið niður pólitíska
andstöðu gegn sér áður en hann
var endurkjörinn í forsetakosningunum árið 2004 með rúmlega
sjötíu prósent atkvæðanna.
Hún nefnir dæmi; hvernig Ivan
Rybkin, einn af þeim sem ætlaði
að bjóða sig fram gegn Pútín,
hætti skyndilega við það. Rybkin
hvarf í nokkra daga skömmu fyrir
forsetakosningarnar eftir að hafa
gagnrýnt Pútín harðlega. Politkovskaya telur að Pútín hafi látið
ræna Rybkin til að ógna honum og
fá hann til að hætta við að bjóða
sig fram.
Niðurstaða Politkovskayu er að
eftir forsetakosningarnar 2004
hafi ekki verið nein skil á milli ríkisvaldsins í Rússlandi og Pútíns:
„Ríkið, það er Pútín,“ segir hún.

,ÅTIÈ M¹LFRELSI
Í bókinni segir Politkovskaya að

Vertu inní
Fréttablaðinu
með þitt
kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að
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Þegar rússneska blaðakonan Anna Politkovskaya var
myrt í lyftunni á heimili
sínu í Moskvu í október í
fyrra var hún nýbúin að
ljúka við bók: A Russian
Diary – sem nýverið kom út
í enskri þýðingu – þar sem
dregin er upp afar dökk
mynd af Rússlandi í forsetatíð Vladimírs Pútín.

Myndi kaupa
íslenskt viskí
5NGUR VIÈ
SKIPTAFR¾ÈING
UR HAFÈI UPPI
¹FORM UM
AÈ FRAMLEIÈA
VISKÅ ¹ B¾NUM
(¹TÒNI Å ,AND
EYJUM 3TEF
¹N 0¹LSSON ER
SÁRFR¾ÈINGUR Å
VISKÅDRYKKJU

+ALININGRAD ER LANDSV¾ÈI SEM LIGGUR ¹
MILLI 0ËLLANDS OG ,ITH¹EN ÖAR SEM SAM
NEFND BORG ER STAÈSETT +ALININGRAD HÁT
¹ÈUR +ÎNIGSBERG OG VAR HLUTI AF 0RÒSSLANDI
OG SÅÈAR ¶ÕSKALANDI +ALININGRAD LIGGUR AÈ
%YSTRASALTI OG ER EINA %YSTRASALTSHÎFN 2ÒSS
LANDS SEM EKKI LOKAST AF VÎLDUM HAFÅSS EIN
HVERN HLUTA ¹RSINS ,ANDSV¾ÈIÈ ER UM 
FERKÅLËMETRAR RIÈ  VORU ÅBÒAR UM 
ÖÒSUND TALSINS

EN 2AUÈI HERINN TËK BORGINA
¶EIR BORGARBÒAR SEM LIFÈU AF ¹R¹SINA EÈA
SNÁRU AFTUR TIL BORGARINNAR EFTIR HANA VORU
AÈ HEITA M¹ FANGAR ÖAR TIL  OG DË STËR
HLUTI ÖEIRRA AF VÎLDUM SJÒKDËMA OG HUNGURS
+ÎNIGSBERG VARÈ HLUTI AF 3OVÁTRÅKJUNUM OG
VAR ENDURSKÅRÈ +ALININGRAD

– Vel lesið
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grundvallarmannréttindi, eins og
mál- og samviskufrelsi, séu fótum
troðin í Rússlandi. Hún segir að
fjölmiðlamenn í Rússlandi þurfi
að stunda „sjálfsritskoðun“, sem
þýðir að segja ekkert sem komi
sér illa fyrir stjórnvöld því annars
gætu þeir lent í vandræðum:
stjórnvöld í Rússlandi lokuðu 23
ritstjórnarskrifstofum í landinu
árið 2005.
Jón Ólafsson heimspekingur,
sem hefur búið í Rússlandi, segir
að í Rússlandi sé ekkert sem kalla
megi frjálsa fjölmiðlun. „Í rauninni er það bara mjög hugrakkt
fólk sem er tilbúið að hætta lífi
sínu sem getur sagt eitthvað annað
en ætlast er til að það segi. Það var
sennilega bara tímaspursmál hvenær Politkovskayu yrði rutt úr
vegi,“ segir Jón.

 MORÈ
En barátta stjórnvalda gegn málfrelsi fjölmiðlamanna kann að
eiga sér enn skelfilegri birtingarmynd því í nýlegri skýrslu alþjóðlegra samtaka um starfsöryggi
blaðamanna segir að frá 1996 hafi
88 blaðamenn verið drepnir í
Rússlandi – aðeins í Írak hafa
fleiri blaðamenn verið drepnir á
tímabilinu, eða 138.
Hvort stjórnvöld standi jafnvel
á bak við einhver af þessum morðum á blaðamönnum í landinu er
hins vegar erfitt að segja því í
langflestum tilfellum finnast
morðingjarnir ekki. Hvort það er
vegna þess vegna að stjórnvöld
reyni ekki að finna þá er einnig
óvíst en Politkovskaya segir frá
því að stjórnvöld einfaldlega
sleppi því að rannsaka mál ef það
hentar þeim – þetta kann að eiga
við um morðingja blaðakonunnar
sem enn hefur ekki fundist. Á vef
breska blaðsins The Guardian er
hins vegar minnst á að Ramzan
Kadyrov, forseti Tsjetsjeníu og
bandamaður Pútíns, hafi hugsanlega látið drepa blaðakonuna
vegna skrifa hennar um stríðið í
Tsjetsjeníu.
Jón Ólafsson segir að það sé
mjög erfitt að segja til um hverjir

standi á bak
við morðin á
blaðamönnum í Rússlandi en að í
flestum tilfellum
sé
um
leigumorð
að
ræða. Hann
segir einnig
að
hópar
tengdir rúss- !..!
neska her- 0/,)4+/63+!9!
num séu stundum nefndir til sögunnar.
Jón segir hins vegar að ekki
megi gleyma því að það sé einnig
mikill ofbeldiskúltúr í landinu –
Politkovskaya segir nöturlegar
sögur af morðum óbreyttra borgara á innflytjendum í bókinni – og
að þess vegna sé einnig mögulegt
að menn einfaldlega ákveði að láta
drepa blaðamenn ef umfjöllun
þeirra kemur sér illa fyrir þá.

%KKERT RÁTTARRÅKI
Um orð Politkovskayu, um að
stjórnvöld í Rússlandi rannsaki
ekki mál sem geta komið sér illa
fyrir þau, segir Jón að dómskerfið
í Rússlandi sé ósjálfstætt: sé ekki
óháð stjórnvöldum á nokkurn hátt.
Hann telur að eingöngu í stöku tilfellum fari málssmeðferð fram
með eðlilegum hætti því yfirleitt
stjórni einhver hagsmunaaðili
niðurstöðu málsins; yfirleitt ríkið.
„Það vantar mjög mikið upp á það
að til sé eitthvað sem hægt er að
kalla réttarríki í Rússlandi,“ segir
Jón.
b¡G ER HR¾DDm
Í ritdómi um bók Politkovskayu í
enska blaðinu The Spectator í
apríl sagði Anna Applebaum að
henni þætti ekki skrítið að Politkovskaya hefði verið drepin miðað
við hvernig hún talaði um ástandið
í Rússlandi.
Politkovskaya sagðist vera
hrædd um framtíð Rússlands því
svo mörgu væri ábótavant í landinu. Í bókinni nefnir hún meðal
annars hina miklu fólksfækkun í
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o 2ÒSSLAND ER FJËRÈA STRÅÈSHRJ¹È
ASTA RÅKI HEIMS ¹ EFTIR ¥RAK 3ÒDAN
OG ¥SRAEL
o  BLAÈAMENN HAFA VERIÈ DREPNIR
Å LANDINU SÅÈAN 
o 3TJËRNVÎLD Å -OSKVU LOKUÈU 
RITSTJËRNARSKRIFSTOFUM Å LANDINU ¹RIÈ

o 3TJËRNVÎLD Å -OSKVU BRUTU 
SINNUM GEGN RÁTTINDUM RÒSS
NESKRA BLAÈAMANNA ¹RIÈ 

landinu – samkvæmt spám mun
íbúafjöldi í Rússlandi hafa lækkað
úr 145 milljónum árið 2002 niður í
139 milljónir árið 2016 – sem hún
segir að stjórnvöld beri meðal
annars ábyrgð á vegna þess að
stór hluti landsmanna búi við
fátækt og fái ekki þá heilbrigðisþjónustu sem hann þurfi. „Það
eina sem stjórnvöld hafa áhuga á
er að græða peninga,“ segir blaðakonan í lok þessarar síðustu bókar
sinnar, en morðið á henni hefur
vakið gríðarlega hörð viðbrögð á
Vesturlöndum og beint kastljósinu
að þeirri ólýðræðislegu þróun í
Rússlandi sem hún gagnrýndi svo
harkalega í skrifum sínum og
ráðamenn í mörgum lýðræðisríkjum eru uggandi yfir.
Heimildir: Anna Politkovskaya. A
Russian Diary, www.newssafety.
com, The Economist Intelligence
Unit, og vefsíður The Glasnost
Defence Foundation (www.gdf.ru),
The Guardian og The Spectator.
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3KREPPUR

(ÒSN¾ÈISVERÈ OG VERÈBËLGA

 VAXTA¹KVÎRÈUNARFUNDI 3EÈLABANKANS Å G¾R
VAR VAKIN SÁRSTÎK ATHYGLI ¹ ÖVÅ AÈ VINNUSTUND
UM ¹ FYRSTA ¹RSFJËRÈUNGI FJÎLGAÈI UM SEX PRËSENT
MIÈAÈ VIÈ SAMA FJËRÈUNG FYRIR ¹RI !UKN
INGIN HAFÈI HINS VEGAR ENGIN ¹HRIF
¹ FRAMLEIÈNI SEM STAÈIÈ HEFUR Å
STAÈ ¹ MILLI ¹RA 3EÈLABANKAMENN
KUNNU ENGAR SKÕRINGAR M¹LINU
,ÅKLEGT M¹ ÖË TELJA AÈ HÁR SÁU ¹
FERÈINNI SKREPPITÒRARNIR SEM TÅÈK
AST HJ¹ STARFSFËLKI ¹ VINNUTÅMA 4ÒR
ARNIR GETA VERIÈ MISLANGIR SUMIR
HVERJIR MJÎG LANGIR $RAGIST SKREPPI
TÒR ¹ LANGINN KEMUR ÖAÈ NIÈUR ¹ AF
KÎSTUM ,AUSNIN FELST EINFALDLEGA Å
ÖVÅ AÈ SITJA FRAM EFTIR OG LJÒKA DAGS
VERKINU EN NIÈURSTAÈAN SKILAR
SÁR Å FLEIRI VINNUSTUNDUM ¹
M¹NUÈI

(¾KKUN HÒSN¾ÈISVERÈS HEFUR ÎÈRU FREMUR KNÒIÈ
VERÈBËLGUNA ¹FRAM UNDANFARIN ¹R ¶ETTA SEGIR
(ANNES ' 3IGURÈSSON AÈSTOÈARFRAMKV¾MDA
STJËRI 3AMTAKA ATVINNULÅFSINS Å LEIÈARA NÕJASTA
FRÁTTABRÁFS SAMTAKANNA (ANNES BENDIR ¹
AÈ VÅSITALA NEYSLUVERÈS HAFI H¾KKAÈ UM
 PRËSENT FR¹ ÖVÅ Å JANÒAR FYRIR FJËRUM
¹RUM TIL JÒNÅ ¹ ÖESSU ¹RI 3Á H¾KKUN ¹
HÒSN¾ÈISVERÈI HINS VEGAR SKILIN UNDAN
NEMUR H¾KKUNIN EINUNGIS  PRËSENT
UM (ANNES SEGIR ENNFREMUR AÈ VERÈ ¹
HÒSN¾ÈI HAFI H¾KKAÈ UM  PRËSENT
¹ ÖESSU FJÎGURRA ¹RA TÅMABILI OG HVET
UR STJËRNVÎLD TIL AÈ GRÅPA TIL R¹ÈSTAFANA
SEM STUÈLAÈ GETI AÈ JAFNV¾GI ¹ FAST
EIGNAMARKAÈI ¶VÅ SÁ L¾KKUN
H¹MARKSL¹NA ¥BÒÈAL¹NA
SJËÈS SKREF Å RÁTTA ¹TT AÈ
HANS SÎGN

Skörp hækkun
á gengi SPRON
Yfir þrjátíu prósenta hækkun hefur
orðið á gengi stofnfjárbréfa í SPRON
frá því um miðjan júní. Bréfin, sem
ganga kaupum og sölum á stofnfjármarkaði SPRON, fóru úr 3,2 krónum á hlut í yfir 4,2 krónur í umtalsverðri veltu.
Kjartan Freyr Jónsson, verðbréfamiðlari hjá SPRON, segir að
eftirspurnin sé óvenjumikil miðað
við árstíma og var hún einfaldlega
mun meiri en framboð þeirra bréfa
sem var til sölu.
Kjartan Freyr telur að ekkert
eitt skýri þessa hækkun. Einhverjar væntingar eru um gott uppgjör
hjá SPRON fyrir fyrstu sex mánuði ársins en hagnaður félagsins
nam tæpum 4,7 milljörðum króna
á fyrsta ársfjórðungi. Þá er líklegt
að hækkun á stofnfjárbréfum í Byri

-!2+!¨305.+4!2

Peningaskápur...

%NGLANDSBANKI ¹KVAÈ Å G¾R AÈ H¾KKA
STÕRIVEXTI UM  PUNKTA 6EXTIRNIR FËRU
VIÈ ÖETTA UPP Å   PRËSENT &ASTLEGA
VAR BÒIST VIÈ ¹KVÎRÈUNINNI EN ÖRÕST
INGUR HAFÈI VERIÈ ¹ BANKANN AÈ HANN
H¾KKAÈI VEXTINA HRAÈAR OG MEIRA
%VRËPSKI SEÈLABANKINN ¹KVAÈ HINS
VEGAR AÈ HALDA STÕRIVÎXTUM ËBREYTT
UM Å   PRËSENTUM 3ÎMULEIÈIS VAR
GERT R¹È FYRIR ÖESSARI NIÈURSTÎÈU EN
VAXTASTIG ¹ EVRUSV¾ÈINU HEFUR EKKI
VERIÈ JAFN H¹TT Å SEX ¹R ,ÅKLEGT ÖYKIR
AÈ VEXTIRNIR VERÈI H¾KKAÈIR FREKAR FYRIR
¹RSLOK
'ENGI 3#) VÅSITÎLUNNAR FÁLL UM RÒM
FIMM PRËSENT Å KAUPHÎLLINNI Å 3JANG
H¾ Å +ÅNA Å G¾R &J¹RFESTAR ËTTAST AÈ
HLUTABRÁFAAUKNING FYRIRT¾KJA KOMI
NIÈUR ¹ VERÈM¾TI HLUTABRÁFA

Vextir lækka á næsta ári
Seðlabankinn hélt stýrivöxtum óbreyttum í 13,3
prósentum. Niðurstaðan var
í takt við væntingar en ekki
eru taldar horfur á að bankinn lækki stýrivexti fyrr en
á fyrri helmingi næsta árs.

&2 !¨!,&5.$) 302/. 2AUNH¾KKUN
STOFNFJ¹R NEMUR UM  PRËSENTUM ÖAÈ
SEM AF ER ¹RI

og SPK og á innlendum hlutabréfamarkaði hafi smitað út frá sé. „Þetta
er nákvæmlega það sem er að gerast
inni í Kauphöll. Þar er allt á fullu.“
Raunhækkun stofnfjár SPRON
nemur yfir 87 prósentum frá áramótum, að teknu tilliti til arðgreiðslna og sérstaks endurmats
stofnfjár fyrir síðasta ár. Markaðsverðmæti sjóðsins er komið í rúma
88 milljarða króna.
EÖA

Verðbólga hefur hjaðnað hægar er
Seðlabankinn spáði í mars. Verðbólguhorfur versnað og ólíklegt
að 2,5 prósenta verðbólgumarkmið bankans náist fyrr en um mitt
ár 2009.
Þetta kom fram á vaxtaákvörðunarfundi Seðlabankans í gær þar
sem greint var frá ákvörðuninni
að halda stýrivöxtum óbreyttum
í 13,3 prósentum. Seðlabankinn
breytti framsetningu stýrivaxta í
síðasta mánuði og birtir nafnvexti
í stað ávöxtunar á ári. Þannig

standa vextirnir í 14,25 prósentum
samkvæmt eldri framsetningu.
Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur Seðlabankans, sagði
núverandi stýrivexti veita umtalsvert aðhald þótt spennan í efnahagslífinu hafi verið umfram
spár. Hann benti á að þótt þjóðhagsreikningar á fyrsta ársfjórðungi bendi til að dregið hafi úr
vexti innlendrar eftirspurnar þá
sé ekki allt sem sýnist. „Fyrsti
ársfjórðungur í fyrra var gríðarlega sterkur og er reiknað með að
bæti í vöxtinn á öðrum fjórðungi,“
sagði hann.
Fram kom að mögulegt hefði
verið að ná verðbólgu fyrr niður.
Til þess hefði þurft umtalsvert
hærri stýrivexti, sem ekki þótti
svara kostnaði. Haldist verðbólguhorfur verður unnt að lækka stýrivexti á fyrri helmingi næsta árs.
Davíð Oddsson seðlabankastjóri

lagði áherslu á að versnuðu verðbólguhorfur þá myndi bankinn
grípa til aðgerða og útilokaði ekki
frekari stýrivaxtahækkun.
Davíð sagði aðhald ríkisstjórnarinnar draga úr líkum á verri
verðbólguhorfum. Í grunnspá
bankans sé gert ráð fyrir sautján prósenta niðurskurði á þorskkvóta. Ákvörðun liggi hins vegar
ekki fyrir en bankinn tekur tillit
til þess þegar það verður.
Davíð sagði ákvörðun Íbúðalánasjóðs að lækka hámarkslán íbúðalána niður í áttatíu prósent skynsamlega. „Við gerðum athugasemdir við breytinguna í mars og
teljum skynsamlegt að draga úr
útlánaaukningu. Oft var þörf en
nú er nauðsyn,“ sagði Davíð og
áréttaði að bankarnir yrðu að taka
í sama streng. „Menn eiga ekki að
spýta í þegar spennan er mest,“
sagði hann.
JONAB FRETTABLADIDIS

www.skalabrekka.is

Á besta stað við Þingvallavatn
Lóðirnar
Nú eru aðeins örfáar lóðir undir frístundahús eftir í Skálabrekkulandi, á besta stað við
Þingvallavatn. Lóðirnar, sem eru 8-12.000 fermetrar, hafa allar aðgang að vatninu hvort
sem fólk vill veiða, kafa, synda eða sigla á vatninu. Þetta eru á meðal síðustu frístundalóða
sem seldar verða við Þingvallavatn, þessa stórkostlegu útivistarparadís.
Hús og lóð
Einnig er mögulegt að fá geysilega vandað og glæsilegt heilsárshús ásamt lóð. Húsið, sem
er 173 m2 að meðtöldu gestahúsi og klætt með harðvið og báruáli, er tilbúið til innréttinga.
Skálabrekkuland
Landið er vestan við vatnið á skjólsælum og afar fallegum stað. Skálabrekkulandið er
aðeins í um 30 mínútna fjarlægð frá Reykjavík og er greiður aðgangur að landinu allt árið.
Hafðu samband!
Kynntu þér málið á www.skalabrekka.is eða fáðu frekar upplýsingar hjá ráðgjöfum okkar.
Hilmar Jónasson

Sigurdór Bragason

Þórarinn Jónsson

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Löggiltur fasteignasali

Sími 695 9500

Sími 663 3300

www.remax.is

hj@remax.is

sb@remax.is

www.remax.is

www.remax.is
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Marel stærsti hluthafi Stork
Marel er stærsti hluthafinn í hollensku iðnsamstæðunni Stork með 19,5 prósent hlutafjár. Verðmæti hlutarins nemur 300 milljónum evra, jafnvirði tæpra 25,2
milljarða íslenskra króna. Eignarhluturinn er skráður
á hollenska eignarhaldsfélagið LME Holding en í því
fara Landsbankinn og Eyrir Invest saman með 40 prósenta hlut hvor en Marel 20 prósent. Til samanburðar nemur markaðsvirði Marels rúmum 33 milljörðum
króna.
Þetta kom fram á hluthafafundi Marels í gær en
þar var samþykkt að veita stjórn Marels heimild til
að hækka hlutafé um 100 milljónir króna að nafnvirði
í 18 mánuði. Heimilt verður að ráðstafa hlutunum sem
greiðslu fyrir hluti í öðrum félögum eða til að fjármagna ytri vöxt fyrirtækisins.
Breska fjárfestingafélagið Candover hefur lýst yfir
áhuga á því að gera yfirtökutilboð í Stork upp á 47
evrur á hlut. Tilboðið er háð samþykki 80 prósenta hluthafa og virðist fátt benda til að það hlutfall náist.
JAB
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HLUTHAFAFUND FYRIRT¾KISINS Å G¾R
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Engin gúrkutíð á
hlutabréfamarkaði
Engin ládeyða hefur verið á innlendum hlutabréfamarkaði í sumar
eins og oft gerist á þessum árstíma.
Heildarvelta með hlutabréf í Kauphöll Íslands nam 208 milljörðum
króna í júní og jókst um 87 prósent
á milli ára. Veltan í sama mánuði í
fyrra var um 111 milljarðar króna.
Velta á fyrri helmingi ársins var
alls 1.444 milljarðar króna sem var
34 prósentum meira en á sama tíma
í fyrra. Veltan í ár er nú þegar orðin
um tveir þriðju hlutar þess sem hún
var á metárinu 2006 þegar hún nam
alls 2.192 milljörðum króna.
Markaðsvirði hlutafjár var 3.565
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milljarðar króna í lok júní og jókst
um 87 prósent á milli ára. Samanlagt
markaðsverð jókst um 83 milljarða
frá maí eða um 2,4 prósent.
EÖA
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HLUTABRÁFA FÁLL UM RÒM FIMM PRËSENT ¹
MARKAÈI Å +ÅNA Å G¾R 'REINENDUR SEGJA
LEIÈRÁTTINGAR ÖÎRF ¹ MARKAÈNUM
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Fall á Kínamarkaði

Yfirtökutilboð
Actavis Group hf.

Gengi kínversku SCI-vísitölunnar
féll um 5,25 prósent í kauphöllinni
í Sjanghæ við lokun viðskipta í
Kína í gær en fjárfestar telja aukinn fjölda skráninga á hlutabréfamarkað og hlutafjáraukningu
fyrirtækja veikja markaðinn.
Þá ætla kínversk stjórnvöld að
gefa út ríkisskuldabréf fyrir jafnvirði 120 milljarða króna í því
augnamiði að fjármagna erlendar
fjárfestingar.
Stjórnvöld hafa markvisst dregið úr þenslu á markaðnum, ekki
síst eftir harða gagnrýni um bólumyndun á kínverskum hlutabréfamarkaði. SCI-vísitalan hefur þrefaldast síðastliðið eitt og hálft ár,
þar af tvöfaldast frá áramótum.
Hún rauf 4.000 stiga múrinn fyrr
á árinu en hefur lækkað hratt upp
á síðkastið vegna aðgerða stjórnvalda, svo sem með snarhækkun
stimpilgjalda í maí. Hún situr nú
í 3.615,87 stigum.
Greinendur hafa löngum varað
við leiðréttingu á kínverskum
hlutabréfamarkaði og gera ekki
ráð fyrir því að markaðurinn
austur frá hækki alveg á ný á
næstunni.
JAB

Novator eignarhaldsfélag ehf. vekur athygli á því að
yfirtökutilboð þess í hlutafé Actavis Group hf. rennur
út næstkomandi mánudag, 9. júlí, kl.16.
Þeir hluthafar sem vilja samþykkja yfirtökutilboð Novators þurfa að skila rétt útfylltu
samþykkiseyðublaði. Hægt er að skila eyðublaðinu með þrennum hætti:
• Til Landsbanka Íslands hf., Hafnarstræti 5, 155 Reykjavík,

merkt „ACTAVIS YFIRTÖKUTILBOÐ”
• Á faxnúmerið 410 3002
• Á vefsíðu Landsbankans, www.landsbanki.is
"*®2'«,&52 4(/2 "*®2'«,&33/.

Samþykki hluthafa Actavis verður að hafa borist fyrir kl. 16:00 mánudaginn 9. júlí 2007.
Hluthafar eru hvattir til að skila samþykkiseyðublaðinu rétt útfylltu hið fyrsta.

&J¹RFESTINGABANKINN 3TRAUMUR VAR R¹È
GJAFI DANSKA FÁLAGSINS 0ROPERTY 'ROUP
VIÈ FASTEIGNAKAUP Å $ANMÎRKU

Danska fjárfestingafélagið Property Group hefur fest kaup á 39
fasteignum í Danmörku, Straumur fjárfestingabanki var ráðgjafi
við kaupin.
Fasteignirnar voru keyptar af
félaginu Sampension, sem fór
með eignarhlut fyrir hönd lífeyrissjóða dönsku sveitarfélaganna.
Heildarstærð eignanna er tæplega 107 þúsund fermetrar.
Property Group leggur áherslu
á fasteignakaup í Danmörku og
hefur sett sér að markmiði að
komast í hóp öflugustu fasteignafyrirtækja á Norðurlöndum innan
fimm ára.
JSK
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Straumur styður
fasteignakaup
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KVÎRÈUN FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA UM L¾KKUN
L¹NSHLUTFALLS SKYNSAMLEG

Hefur áhrif á
væntingarnar
(!&,)¨) (%,'!3/. 3+2)&!2

S

ú ákvörðun félagsmálaráðherra að lækka hámarkslán
Íbúðalánasjóðs er mikilvægt innlegg í baráttunni gegn
verðbólgu. Þar með leggur ráðherrann mikilvægt lóð á
vogarskálar þess að verja skuldug íslensk heimili fyrir
hárri verðbólgu og stuðlar að því að vextir geti lækkað
fyrr en ella.
Félag fasteignasala hefur barist fyrir því að lánshlutfall haldist hátt og fært fyrir því þau rök að þessi lán hafi ekki áhrif á
eftirspurn á húsnæðismarkaði og valdi þar með ekki hækkun
húsnæðisverðs og aukinni veltu. Nú er ljóst að fasteignasalar
hafa af því nokkurn hag að mikið líf sé á fasteignamarkaði. Í ljósi
slíkra hagsmuna má auðvitað velta því fyrir sér hvers vegna andstaða er af þeirra hálfu við lækkun lánshlutfalls, ef það hefur
engin áhrif á markaðinn. Hinum rökum þeirra um að Íbúðalánasjóður tryggi samkeppni mætti allt eins svara með því að telja
æskilegt að ríkið stofnaði fasteignasölu.
Staðreyndin er sú og það hefur komið fram í gagnrýni Seðlabankans og alþjóðastofnana að það er fordæmi ríkisins og inngrip á húsnæðismarkaði sem hvetur hann áfram og kyndir undir
hækkun fasteignaverðs með tilheyrandi hækkunum.
Vera ríkisins á markaði skekkir myndina og því fagnaðarefni að félagsmálaráðherra taki á málum og hefji nú vinnu við
að skerpa á félagslegum áherslum húsnæðiskerfisins á kostnað
markaðsinngrips þar sem einkamarkaður á að vera fullfær um
að veita almennilega þjónustu.
Opinn og frjáls markaður snýst um væntingar. Þannig hefur
ákvörðun um lækkað lánshlutfall áhrif á slíkar væntingar og
dregur þar með úr spennu í hagkerfinu. Seðlabankinn ákvað í
gær að halda vöxtum óbreyttum, en það sem olli styrkingu krónunnar og breyttum væntingum á markaði var að í rökstuðningi
bankans kom skýrt fram að ekki er fyrirhugað að óbreyttu að
hefja lækkun stýrivaxta á þessu ári.
Undirliggjandi verðbólga er enn töluverð og hægar hefur
dregið úr einkaneyslu en vonast var til. Hækkandi fasteignaverð
á sinn þátt í því að heimilin treysta sér í meiri skuldir sem aftur
veldur meiri neyslu. Það er því mikilvægur liður í að ná tökum á
þenslunni að fasteignamarkaður kólni.
Stjórnvöld hafa undanfarin ár sýnt alltof lítinn skilning á
mikilvægi þess að stýra væntingum á markaði í rétta átt. Þannig
voru svartsýnisraddir jafnharðan kveðnar niður af ráðherrum á
síðasta kjörtímabili. Afleiðingin er auðvitað sú að væntingavísitala sýnir taumlitla og óraunsæja bjartsýni.
Framundan er mikill niðurskurður aflaheimilda sem mun
bitna hart á landsbyggðinni. Þegar við bætist hátt vaxtastig og
sterkur gjaldmiðill verður vandinn víða úti á landi verulegur.
Lækkun hámarksláns ætti því að vera talsmönnum landsbyggðar sérstakt ánægjuefni þar sem það stuðlar að mýkri aðlögun
hagkerfisins og lækkandi vöxtum. Hætt er við að skammgóður
vermir hárra húsnæðislána kólni hratt í þjóðarskónum og fúlni í
þokkabót þegar bakreikningur verðbólgunnar verður sendur.

²4'&5&¡,!' 
2)434*«2!2 *ËN +ALDAL OG ¶ORSTEINN 0¹LSSON !¨34/¨!22)434*«2) 3TEINUNN 3TEF¹NSDËTTIR &2¡44!34*«2!2 !RNDÅS
¶ORGEIRSDËTTIR "JÎRGVIN 'UÈMUNDSSON OG 3IGRÅÈUR "JÎRG 4ËMASDËTTIR &5,,42²) 2)434*«2! 0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
&RÁTTABLAÈIÈ KEMUR ÒT Å  EINTÎKUM OG ER DREIFT ËKEYPIS ¹ HEIMILI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU !KUREYRI OG ÖÁTTBÕLISSV¾ÈUM
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BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

%KKERT GË ÖËTT "Ë SEGÈI GË
®KUMENN ¹ (AFNARFJARÈARVEGINUM RAK
Å ROGASTANS Å FYRRADAG ¶AR VORU MËTOR
HJËLAMENN ¹ H¾GUM AKSTRI OG ÖËTTU
ÖEIR TEFJA FYRIR UMFERÈINNI Å KRINGUM SIG
(¾GAGANGUR VÁLHJËLAMANNA HEFÈI NÒ
Å SJ¹LFU SÁR ÖËTT SAGA TIL N¾STA B¾JAR
MIÈAÈ VIÈ FRÁTTIR UNDANFARINNA VIKNA
%INN VEGFARANDI VAKTI ÖË ENN MEIRI
ATHYGLI 3J¹LFUR KONUNGUR D¾GURLAGA
TËNLISTARINNAR "JÎRGVIN (ALLDËRSSON
VAR N¾ST ¹ EFTIR RËLEGU HJËLAMÎNNUN
UM 3EGJA AÈD¹ENDUR SEM S¹U TIL HANS
AÈ KON
UNGURINN HAFI VERIÈ ¹
HRAÈFERÈ 6IRTIST HANN
AFAR ËÖREYJUFULLUR JAFN
VEL REIÈUR YFIR H¾GAGANG
INUM &R¾G ER SETNING
IN b¶AÈ ER EKKERT GË FYRR
EN "Ë SEGIR GË m EN SVO VAR
EKKI Å ÖESSU TILFELLI

(LUNNINDI LANDSBYGGÈAR
INNAR
3KRÅTIÈ ER AÈ HLUSTA ¹ RAMAKVEIN ÖESS
EFNIS AÈ L¾KKUN L¹NSHLUTFALLS ¥BÒÈA
L¹NASJËÈS ÒR  PRËSENTUM NIÈUR Å 
BITNI HARÈAST ¹ LANDSBYGGÈINNI ¶AR
SEM FASTEIGNAVERÈ ER L¾GST ¶AÈ ÖARF
EKKI HAGFR¾ÈIMENNTUN TIL AÈ ¹TTA SIG ¹
AÈ HLUTFALLSLEG L¾KKUN bBITNARm HARÈAST
¹ ÖEIM SEM ¾TLA AÈ KAUPA SÅNA FYRSTU
EIGN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ÖAR SEM
FASTEIGNIR ERU LANGDÕRASTAR ¥ ÖESSU TIL
FELLI ER FASTEIGNAVERÈ ÖVERT ¹ MËTI
HLUNNINDI SEM LANDSBYGGÈIN HEFUR
FRAM YFIR HÎFUÈBORGINA ¶AÈ
ER AÈ SEGJA EF VIÈ ¹ ANNAÈ
BORÈ GEFUM OKKUR AÈ FËLKI
SÁ SÁRSTAKUR GREIÈI GERÈ
UR AÈ GETA KEYPT FASTEIGN
FYRIR  PRËSENTA L¹NSFÁ
¹ VÎXTUM

.ETAPËSTAR
&RÁTTASKÕRINGAR !GNESAR "RAGADËTT
UR UM SJ¹VARÒTVEGSM¹L HAFA UPPSKORIÈ
H¹ÈUNG OG SPÁ EYJASKEGGJA %YJUNNARIS
6IÈBRÎGÈ +OMP¹SMANNA HAFA ÖË VERIÈ
AF ÎÈRUM TOGA ¶AÈ ER EF TIL VILL EKKI
AÈ UNDRA ÖVÅ ÖEIR SÎGÈU AFAR ¹ÖEKKA
SÎGU FYRIR NOKKRUM VIKUM b%R STËRFELLT
KVËTASVINDL STUNDAÈ MEÈ G¹MAÖORSKm
-UNU ÖEIR HAFA SENT HENNI STUÈNINGS
YFIRLÕSINGU MEÈ NETPËSTI HIÈ SNARASTA
EFTIR LESTUR GREINARINNAR ¥ HENNI MUNU
ÖEIR HAFA LÕST YFIR ¹N¾GJU SINNI MEÈ
UMFJÎLLUNAREFNIÈ SEM ÖEIR HAFI
EINMITT VERIÈ BÒNIR AÈ SEGJA
FR¹ FYRIR NOKKRU !GNES MUN
ÖË EKKI HAFA LITIÈ ¹ PËSTINN
SINN NÕLEGA ÖVÅ ENGIN SVÎR
KU HAFA BORIST +OMP¹SI
KAREN FRETTABLADIDIS

Það sem koma skal?
É

g var í Darfur fyrir 20 árum.
Flóttafólk, hungursneyð,
börn á vergangi og mæður sem
enga hjálp sér gátu veitt, bændur þeirra á hrakningi undan vígasveitum. Hljómar kunnuglega?
Reyndar eru sögurnar frá Darfur
núna miklu verri. Hópnauðganir, fjöldamorð – og ennþá er hungursneyð, stríð, og vanmáttugt alþjóðasamfélag.
Ég veit ekki hvort margir Íslendingar hafi komið til Darfur í
Súdan, sem nú er svartasti bletturinn á samvisku heimsins. Ég
var þar þá, og þóttist sjá tvennt:
Ótrúlegar hörmungar á „mel
manna“ sem ég kallaði svo eftir
Þorsteini frá Hamri í bók minni
„Guðirnir eru geggjaðir“. Og baráttu um lífsbjörg. Síðan hef ég
fylgst með í baksýnisspeglinum
og reynt að átta mig á því sem
þar gerist. Það virðist flókið, en
er einfalt.

3ÎGUR AF ËLÅKU FËLKI
Margar fréttir af Darfur segja
sögur af ólíku fólki til að skýra
út þær hörmungar sem dynja
yfir. Þarna eiga að vera arabar
sem ráðast á svertingja og ólíkir trúarflokkar sem eiga ekki
saman. Þetta eru einfaldar fréttaskýringar sem eru frekar til þess
fallnar að fólk líti undan en reyni
að skilja veruleika sem býr að
baki. Þegar ég var í Darfur fannst
mér málið einfalt: Þurrbrjósta
mæður, veinandi brjóstmylkingar, sveltandi börn, horfallnir
eiginmenn og feður; en stríðið var
barátta um auðlindir.
Sahara, þessi ógnvænlega eyðimörk, skríður stöðugt suður og
inn í Darfur. Undan eyðimörkinni hrekjast hirðingjar, sem eru
arabar, með stórar hjarðir búsmala sem ekki finna beitiland.
Svartir bændur sem erja land,
lifa af skógi og því sem ræktað er, finna fyrir því: hjarðir ráðast á akra, skógum er eytt, þurrkar tæma vatnsból – lífið er búið.

34%&. *«. (!&34%).
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Baráttan um auðlindirnar
hefur leyst úr læðingi allt það
versta sem býr í mannskepnunni.
Svo koma óðar sveitir morðingja
sem kallast undarlegum nöfnum,
en eru gerðar út til að hreinsa til í
stríði um þverrandi auðlindir.
Úrkoma í Darfur minnkaði um
helming á liðinni öld. Fólksfjöldi
hefur sexfaldast á fjórum áratugum. Nú eru 6,5 milljónir manna
á svæði sem brauðfæðir helmingi færri. Nei, þetta er ekki flókið og snýst ekki um trúarbrögð,
kynþætti eða „pólitík“ – nema þá
pólitík sem er æðri allri annarri
og er baráttan um þverrandi auðlindir.

%YÈIMERKURV¾ÈING
Í Darfur horfum við upp á verstu
merki loftslagsbreytinga: Úrkoma minnkar, vatnsból tæmast, hjarðir sækja á skóga og
eyða, jarðvegur eyðist þegar tré
binda hann ekki lengur og bændur flosna upp, allir tapa. En enginn getur snúið dæminu við. Til
að byggja hús þarf tugi trjáa, til
að elda mat þarf meiri eldivið,
til að næra hjarðir þarf vatn... en
jafnvel ný vatnsból þorna upp. Í
stríðinu sem af hlýst hafa 250.000
manns misst lífið og 2,5 milljónir manna farið á vergang; og nú
þarf að flytja flóttamannabúðir í
Tjad og El Fasher, höfuðstað Dar-

fur, vegna vatnsskorts. Ég man
þegar ég flaug með Herkúlesarflugvél frá Khartúm yfir til El
Fasher og sat á matargjöfum sem
voru kornpokar. Svo fór ég með
þyrlum sem hentu niður matvælum til fólks þar sem þær flugu
meðfram uppþornuðum árfarvegum. Á jörðu niðri reyndu starfsmenn líknarfélaga að bjarga því
sem bjargað varð. Síðan eru liðnir tveir áratugir og heimurinn
stendur frammi fyrir enn einni
„krísunni“. Fyrir 20 árum var
þetta algjörlega augljóst dæmi og
er það enn. Baráttan um auðlindirnar hefur leyst úr læðingi allt
það versta sem býr í mannskepnunni. Ég kom til El Fasher og man
eftir flóttamannabúðunum sem
þar voru. Ef að líkum lætur eru
öll börnin sem þar voru þá löngu
látin og hin sem bæst hafa í hópinn verða nú að hrekjast enn
lengra undan stríði og þurrki.

(VAÈ N¾ST
Á dögunum kom út spá alþjóðasamtaka sem fullyrða að meginbreytingin sem hlýnun loftslags
valdi á komandi áratugum verði
fleiri stríð. Er talið að 150 milljónir manna verði að hörfa undan
þurrkum, flóðum eða öðrum náttúruhamförum, frá landsvæðum
sem nú eru byggileg, en verða
það ekki lengur. Þessi fólksfjöldi
muni setja óbærilegan þrýsting á nærliggjandi svæði sem
einnig verði illa úti og þar með
valda átökum á borð við þau
sem við nú sjáum í Darfur. Hvað
ætla menn að gera þar? Máttur alþjóðasamfélagsins virðist
ekki mikill gagnvart einni svona
styrjöld. Hvernig ætla menn að
svara tíu eða tuttugu slíkum auðlindastyrjöldum eftir álíka mörg
ár og nú eru liðin frá því menn
hófu fyrst að kasta korni úr lofti
á Darfur?
Höfundur starfar fyrir Þróunarsamvinnustofnun í Namibíu.

Víða rata gullasnarnir
viti menn! Áður en haninn galaði fyrsta
sinni kom asni kjagandi að skansinum.
Áður en haninn galaði öðru sinni tók hinn
klyfjaði útsendari að hrína af miklum
móð, áfjáður í að vera leystur undan byrði
nginn múr er svo hár að asni, klyfjaðsinni. Áður en haninn galaði þriðja sinni
ur gulli, komist ekki yfir,“ er haft eftir
fór að gnesta í veggjum og marra í hliðFilipposi II Makedóníukonungi enda lágu
um: Sveitarstjórnin mátti auðvitað ekkert
nærliggjandi borgríki marflöt fyrir honum.
aumt sjá! En þá brá svo við að þorri samEkki var herkænskan minni hjá syninum. Sá
sveitunganna sá í gegnum Trójuhestinn
lagði fleiri lönd að fótum sér en flestir enda %).!2
og vildi ekki líta við gýligjöfunum.
enginn annar en Alexander mikli.
3)'-!233/.
Vonandi verður meira lagt upp úr áliti
Ekki er ofmælt að álfurstar Framsóknarhins almenna borgara í Flóa en í Ölfusi og víðar.
og Sjálfstæðisflokks hafi verið klókir að láta
Hvernig skyldi nú allt virkjanabröltið – með tilsveitarfélög ein um þá freistingu að sökkva fósturheyrandi koltvísýringsblæstri – falla að háleitum
jörðinni með dyggri aðstoð orku- og virkjanafyrirsáttmálsorðum Þingvallastjórnarinnar um „samtækja. Um leið var sveitarstjórnum í sjálfsvald
drátt í losun gróðurhúsalofttegunda“? Og hversu
sett hvort þær seldu þjóðarsálina við litlu verði og
grátt gæti hátt gengi leikið greinar eins og þekkþað þótt smjör drypi af hverju strái í heimahögingariðnað, ferðaþjónustu eða aðkrepptan sjávarunum. En varla er von á góðu þegar asnar Landsútveg?
virkjunar og Alcans vaga um héruð, skakkir og
Á Ísafold að vekja aðdáun fyrir ósnortna náttskældir af gullklyfjum.
úru, sjálfbærni og framsýni eða ímugust fyrir
Á dögunum höfðu gullasnar Landsvirkjunar
spjallaða náttúru, sérplægni og skammsýni?
þröngvað sér inn í tvö múruð sveitarfélög við
Þjórsá þegar undur og stórmerki urðu: Þriðja
Höfundur er íslenskufræðingur.
sveitarfélagið, Flóahreppur, hækkaði sinn múr. En
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5 kr. afsláttur

þegar þú átt afmæli!

Þeir sem eru með dælulykil
Atlantsolíu fá 5 krónu afslátt af
lítraverði þegar þeir kaupa
eldsneyti á afmælisdaginn
sinn.
Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is
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"RYNHILDUR SKREYTIR KÎKUNA MEÈ HVÅTU SÒKKULAÈI EF HÒN VILL HAFA ELDFJALLIÈ MEÈ JÎKULHETTU OG DÎKKT SÒKKULAÈI MYNDAR HAMRABELTIN
5PPSKRIFTIN ER ¹ BLS 
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

FA B R I K A N

Virk eldfjallakaka með
hamrabelti úr súkkulaði
Jno\(jbgap]m\p
\c¹oodE\A`g
*crii^cicrjldesqi^rh
Fg`kknq`bd,0Nhm\gdi_

Jk+*cpq+4*.5+I^rd+*prk+4*.3+
Jk+*cpq+6*.6+I^rd+.-*.5+Prk+./*.5+

Brynhildur Pálsdóttir á það til að baka vandræði. Raunar ekkert minna en náttúruhamfarir.
„Þetta er hugmynd sem ég fékk þegar ég var í hönnunarnámi úti í Hollandi,“ segir Brynhildur sem búið
hefur til uppskrift að köku sem líkja má við virkt
eldfjall. „Ástæðan fyrir því að ég hugsaði um hönnunarverk úr deigi en ekki einhverju öðru efni er sú
að ég hef áhuga á bakstri og finn að hann er eitthvað
sem ég get gert betur en að logsjóða eða eitthvað
slíkt. Mér finnst líka matargerð og matarhönnun
spennandi viðfangsefni. Allir þurfa að borða og
öllum finnst gaman að borða. Sem hönnuður er
skemmtilegt að gera eitthvað sem allir geta notið.
Í Hollandi er varla til lófastór blettur ósnortinn.
Því fór ég að hugsa um hvort það væri í lagi að mað-

EINSTAKT TILBOÐ:

SKY HD
MÓTTAKARI

urinn setti mark sitt á náttúruna að eigin geðþótta og
í framhaldinu að hugsa um náttúruhamfarir í heimi
þar sem maðurinn er að reyna að stjórna öllu. Mig
langaði að búa til köku sem væri eins og náttúruhamfarir á matarborðinu. Þegar skorið væri í hana þá
gæti hún sprungið, runnið niður á dúkinn, jafnvel
eyðilagt borðið – eða ekki. Væri óútreiknanleg eins
og náttúran. Þess vegna bjó ég til leiðarvísi að virkri
eldfjallaköku sem er til sölu á Kjarvalsstöðum.“
– Má þá ekki heimfæra svona sprengingu upp á
allt sem mistekst í eldhúsinu?
„Jú, það getur verið ótrúlega fallegt að leyfa matnum að vera eins og hann vill. Þar sem við erum alltaf
með völdin og að reyna að stjórna getur verið gott að
leyfa hlutum að gerast bara. Við getum kallað það
stjórnlausa matargerð.“
GUN FRETTABLADIDIS

SKY ÁSKRIFTARKORT AÐEINS 1 KR.
EF KEYPTUR ER MÓTTAKARI!
Sky HD er bylting í sjónvarpstækni

aðeins 79.000 kr.
Upplýsingar í símum:
820 3712 og 820 5280 og sky@internet.is
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-ATUR ER EKKI BARA MATUR SÕND

¹FERÈ LYKT OG BRAGÈ SKIPTIR
LÅKA M¹LI (VORT SEM MAÈUR ELDAR FISK ¹ MIÈVIKUDEGI EÈA H¹TÅÈ
ARM¹LTÅÈ FYRIR AFM¾LI &ALLEGUR MATUR ER ALLT ÎNNUR UPPLIFUN SEM
GEFUR LÅFINU LIT

'UÈMUNDUR TIL VINSTRI ¹SAMT HLUTA HËPSINS SEM STENDUR ¹ BAKVIÈ ,IFANDIIS
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Lifandi, ekki hrátt
Á Lifandi.is á Ingólfsstræti 8
er boðið upp á hráfæði og aðra
hollustu.
„Lifandi.is er veitingahús þar
sem boðið er upp á hráfæði en á
bakvið hann stendur áhugafólk
um hollustu og hráfæði,“ segir
Guðmundur Ragnar Guðmundsson, einn eigenda staðarins, og
bætir við að heitið sé tilkomið
þar sem hópurinn líti frekar á
fæðuna sem lifandi en hráa.
Orðið hrátt sé þar að auki gjarnan notað yfir kjöt, sem ekki verði
á boðstólum í Lifandi.is.
„Hér verða hins vegar alltaf
góðir aðalréttir í boði, grænmetisbuff ásamt vel útilátnu meðlæti,“ segir Guðmundur. „Það er
þó alveg viðbúið að fólk sjái í
fyrstu ekki muninn á því og jurtafæði.
Svo verður hægt að fá súpu
dagsins og eins orkusúpur, eins
og fólk lærir gjarnan um á námskeiðum um hráfæði. Þá eru
óupptalin
salöt,
smoothies,
ávaxtasafar, kökur og te. Það er
kannski rétt að taka fram að teið
er það eina sem ekki er hundrað
prósent hrátt á staðnum.“
Að sögn Guðmundar er hugmyndin með neyslu hráfæðis sú
að borða minna af unninni matvöru, þar sem talið er að hún hafi
skaðvænleg áhrif á heilsuna.
„Það sama gildir um eldaðan mat.
Við teljum að hann glati næringarefnum við of mikla hitun, auk
þess sem ákveðin efnasambönd
myndist, sem líkaminn getur ekki
unnið úr. Svo hafa efnasambönd í
brenndum mat slæm áhrif á líkamann. Þess vegna er ekki farið

yfir 46 gráður þegar hráfæði er
hitað.“
Guðmundur hvetur sem flesta
til að kíkja í heimsókn og smakka
á matnum, þótt það sé ekki nema
til að fá smá tilbreytingu, en til
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 BOLLI VALHNETUR
LAGÈAR Å BLEYTI YFIR NËTT
 BOLLI SËLBLËMAFR¾
LAGÈAR Å BLEYTI YFIR NËTT
 BOLLI MÎNDLUR
LAGÈAR Å BLEYTI YFIR NËTT
 TSK FÅNT SKORINN HVÅTLAUKUR
 TSK SJ¹VARSALT
 BOLLI SÎXUÈ FERSK STEINSELJA
 BOLLI SAXAÈ SELLERÅ
 BOLLI VATN
  CM AF FERSKU SÎXUÈU ENGIFER
 TSK SAXAÈUR LAUKUR
 TSK FERSK RËSMARÅN
EÈA  TSK ÖURRKUÈ
 TSK FERSK SALVIA
EÈA  TSK ÖURRKUÈ
 TSK CUMIN FR¾
 BOLLI EXTRA VIRGIN ËLÅFUOLÅA

að lesendur hafi skýrari hugmynd um matinn var hann svo
vænn að gefa uppskrift að girnilegum bollum.
Setjið allt í matvinnsluvél og
maukið (með hnífi). Gerið um það
bil 24 litlar kúlur.
Setjið í þurrkofn í átta tíma.
Snúið kúlunum reglulega svo þær
verði stökkar á öllum hliðum.
Borið fram með grænu salati
og ananas/hvítkálssalati.

!.!.!3(6¥4+,33!,!4
 ANANAS
 PAPRIKA
 HVÅTK¹LSHAUS
 MSK SVÎRT SESAMFR¾

Allt skorið í bita og blandað
saman. Hvítkálið skorið fínt.
ROALD FRETTABLADIDIS

 ,IFANDIIS ER BOÈIÈ UPP ¹ HR¹F¾ÈI

Súkkulaðieldfjallið góða
Brynhildur Pálsdóttir kveðst
nota hefðbundna uppskrift
að amerískri súkkulaðiköku.
Þessi dugar í eitt gott fjall.
Þurrefnunum er blandað saman.
Þá er smjörinu og mjólkinni bætt
útí og hrært í tvær mínútur. Síðan
koma eggin og vanilludroparnir
og þá aftur hrært í tvær mínútur.
Deigið er sett í mót sem búið er
til úr álpappír og bakað við 180
gráðu hita. Síðan þarf að fylgjast
með hvenær kakan er bökuð í
gegn, til dæmis með því að stinga
í hana prjóni. Lögunin á mótinu
hefur áhrif á bökunartímann.
Meira vill Brynhildur ekki gefa
upp um gerð kökunnar en tekur
fram að leiðarvísir um framhaldið fáist á Kjarvalsstöðum.

3²++5,!¨)%,$&*!,,

%LDFJALL MEÈ ÖYKKRI ÅSHELLU SEM MYNDAR
SKRIÈJÎKLA NIÈUR ¹ L¹GLENDIÈ
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

„Þetta er auðvitað svolítið brútal
terta. Hún er mjög bragðgóð en
þó meira gerð til að skapa stemningu,“ segir hún að lokum.

 TSK CREME OF TARTAR
EF ÖAÈ ER EKKI TIL M¹
NOTA  TSK AF SÅTRËNU
SAFA
 BOLLI HVEITI SIGTAÈ
 OG  BOLLI SYKUR
 BOLLI KAKË LÅKA SIGTAÈ
 OG  TSK MATARSËDI
 TSK SALT
 G SMJÎR
 BOLLI MJËLK
 EGG
 TSK VANILLUDROPAR

;

3ËLVEIG ER MEÈLIMUR Å +VENFÁLAGINU 'ARPI SEM VINNUR AÈ UPPSETNINGU ¹ LEIKRITINU
"LACKBIRD MEÈ (AFNARFJARÈARLEIKHÒSINU

Kaupir alltaf
of litla skó
Sólveig Guðmundsdóttir
leikkona er skynsöm á flestum
sviðum, nema hvað skókaupum viðvíkur.
„Ég gerði tvímælalaust mín bestu
kaup þegar ég keypti íbúðina
mína. Hún er einfaldlega svo björt
og falleg og ekki spillir einstakt
útsýnið fyrir,“ segir Sólveig Guðmundsdóttir leikkona, sem býr í
70 fermetra stórri íbúð á Laufásvegi.
Sólveig hefur átt íbúðina í fimm
ár og þakkar móður sinni kaupin,
þar sem hún fann íbúðina á meðan
dóttirin var í námi erlendis. „Það
var verið að gera íbúðina upp
þegar mamma leit við en það kom
ekki að sök og hún féll kylliflöt
fyrir henni.
Ég átti þá íbúð fyrir, sem ég
hafði aldrei búið í heldur leigði út.
Hún var seld og þessi keypt í staðinn. Hér er frábært að búa og
óhætt að segja að mamma hafi hitt
naglann á höfðuðið. Kannski ætti
hún bara að stofna ráðgjafarfyrirtæki fyrir fólk í húsnæðisleit.“
Sólveig er jafnframt að velta

Tölvur á
tilboði
Harðir diskar, margmiðlunarspilarar og ferðatölvur á
tilboði.
Tölvutek í Borgartúni er með
nokkur sumartilboð í gangi. Til að
mynda má fá Acer 2480 á 59.900
krónur. Sarotech-margmiðlunarspilari með fjarstýringu sem les
og spilar flest alla staðla fyrir
mynd og hljóð fæst á 23.900
krónur en 14.900
án harðs disks.
25 stykki af
DVD-diskum frá
Samsung og Verbatim kosta 1.990
krónur.
3AROTECH ABIGS MARG
MIÈLUNARSPILARI F¾ST ¹
 KRËNUR

því fyrir sér hvort skynsemi móðurinnar komi að eins góðum
notum í skókaupum, sem eru yfirleitt verstu kaup sem leikkonan
gerir. „Mamma gæti þá kannski
afstýrt því að ég keypti enn eitt
skóparið í of litlu númeri,“ segir
hún hlæjandi.
„Ég skil ekki hvernig á þessu
stendur, en ég er alveg hrikaleg á
þessu sviði og stundum er ég með
hælsæri undan skónum. Kannski
er þetta eins og með stjúpsystur
Öskubusku, sem tróðu sér í of
litla skó.
Ég er samt að reyna að venja
mig af þessu og um daginn hafði
ég vit á að skila of litlum afmælisskóm. Ætli ég þurfi ekki bara
hjálp.“
Sólveig segist vita til þess að
fleiri eigi við þennan vanda að
stríða en vill þó ekki meina að
skynsamlegt sé að stofna stuðningshóp í kringum þolendurna.
„Það gæti nú orðið svolítið hættulegt,“ segir hún. „Við værum
vísar með að enda í einhverri skókaupavitleysu.“
ROALD FRETTABLADIDIS

4ÅSKUFATNAÈUR ER ¹ ÒTSÎLU VÅÈA Å JÒLÅ B¾ÈI NOTUÈ FÎT OG
NÕR TÅSKUFATNAÈUR SVO NÒ ER TÅMINN TIL AÈ GERA GËÈ KAUP OG FYLLA
FATASK¹PINN !LDREI AÈ VITA NEMA JËLAKJËLLINN LEYNIST EINHVERS
STAÈAR Å SËLINNI

²TSALA ÒTSALA

Betra sumar í Byko

35-!2²43®,52 %25 (!&.!2 ¥
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Í Byko fást alls konar sumarvörur.

N$EBENHAMS Å 3M¹RA
LIND BÕÈUR  TIL 
PRËSENTA AFSL¹TT AF
VÎLDUM VÎRUM
N 4ÅSKUVÎRUBÒÈ
IN $OROTHY 0ERK
INS BÕÈUR  TIL
 PRËSENTA AFSL¹TT
AF ÎLLUM VÎRUM
N ²TSALA ER HAFIN Å
VERSLUNINNI %VU GALL
ERÅ VIÈ ,AUGAVEG
 ¶AR ERU ÒT
SÎLUVÎRUR
MEÈ 
PRËSENTA
AFSL¾TTI
N 3AND 7OMAN
Å +RINGLUNNI
BOÈAR  PRË
SENTA VERÈ
L¾KKUN
N ²TSALAN ER
HAFIN Å )KEA
OG STENDUR
TIL  JÒLÅ &ÅNT
FYRIR Ö¹ SEM VILJA
LÅFGA UPP ¹ HEIMILIÈ
Å SUMAR
N !LLAR ÒTSÎLUVÎR
UR FATNAÈUR OG SKËR
EKKI RAFT¾KI HÒSGÎGN
OG HEIMILISVARA
Å (AGKAUP
UM ERU ¹
 TIL 
KRËNUR
N ²TSALAN ER
HAFIN Å %NG
LABÎRNUN
UM ¹ ,AUGA
VEGI 

Í verslunum Byko er nú hægt að fá
ýmsar sumarvörur á góðu verði.
Má þar nefna ferðagasgrill á
5.880 krónur, kælibox á 5.990
krónur og sláttuvél á 19.900
krónur. Auk þess er 25 prósenta
afsláttur af allri viðarvöru og
málningu í verslununum.

Reiðskólinn Faxaból,
Reiðhöllinni í Víðidal
Eigum laus pláss á námskeið sem hefjast
9. júlí, 23. júlí og 7. ágúst
fyrir byrjendur og framhaldshópa
Nánari upplýsingar og skráning í
síma 822-2225 eða á faxabol.is
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4¾KIF¾RI FYRIR LAGHENTA 0EUGEOT 
k ¶ARNAST LAGF¾RINGAR 3ELST ¹ AÈEINS
Ö 3  

"ÅLAR TIL SÎLU

BÍLAR &
FARARTÆKI

 ÖÒSUND

(YUNDAI %LANTRA ,ÅTUR VEL ÒT OG Å GËÈU
¹SIGKOMULAGI &¾ST ¹  ÖÒS 3 


4OYOTA 9ARIS ¹RG   VÁL ¹LFELG
UR GEISLASPILARI OG SAMLITUR 6ERÈ 
ÖÒS 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

.ÕR  -AZDA 4RIBUTE NÕTT OG BREYTT
ÒTLIT MEÈ MEIRI STAÈALB EN ¹ÈUR +OMDU
Å REYNSLUAKSTUR Å DAG

$AEWOO .UBIRA  EK  ÖÒS KM
SSK DYRA  DISKA MAGASÅN ALLT RAFDRIFIÈ
FALLEGUR BÅLL ¹SETT VERÈ  ÖÒS L¹N
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N Sveppi kaupir

einbýlishús N Geggjuð gæsun Emilíu í Nylon...

Helga Dýrfinna er á
leið í ungfrú Tourism

ALGJÖR
GLAMÚR
GELLA
SIRKUSMYND/ANTON BRINK
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NÝ STRÁKAHLJÓMSVEIT, LUXOR, HEFUR LITIÐ DAGSINS LJÓS EN UM HUGARFÓSTUR
EINARS BÁRÐARSONAR ER AÐ RÆÐA. SIRKUS ATHUGAÐI HVERNIG FJÓRUM ÍSLENSKUM KONUM LEIST Á KAPPANA.

N Heyrst hefur

TÖFFARAR Í STRÁKABANDI

Durex-maðurinn
Húðflúrin sem fólk fær sér í dag eru af
öllum stærðum og gerðum. Þannig var
ungur piltur, sem blaðamaður Sirkuss
rakst á fyrir tilviljun á Shell-bensínstöðinni
í Öskjuhlíð, með merki Durex-smokkaframleiðandans húðflúrað aftan á
hálsinum. Pilturinn sagðist hafa fengið
sér húðflúrið sér til gamans. Þegar
blaðamaðurinn óskaði eftir viðtali við
hann og bað um símanúmer stóð ekki á
svari piltsins. Hann nefndi tvo fyrstu
tölustafina í símanúmerinu „…og svo
slærðu bara inn Durex.“

Hræringar í
veitingahúsabransanum
Töluverðar hræringar hafa verið í
veitingahúsabransanum síðustu vikur.
Fyrirtækið 101-heild hefur selt Kaffi
Viktor en keypti þess í stað Kaffibrennsluna, sem mun opna að nýju í

dag. Tómas Kristjánsson og félagar í
101-heild eru með puttana víða í
veitingahúsabransanum en meðal
veitingastaða sem fyrirtækið rekur má
nefna Thorvaldsen, Silfrið, Sjávarréttakjallarann og Sólon. Þá hefur
Kaffi Kósý hætt rekstri en staðurinn var
lengst af vinsæll samkomustaður
samkynhneigðra.

Heimir Bjarni Ingimarsson 27
ára Akureyringur og bróðir Sigga
kapteins úr X-factor. Heimir fékk
sína fyrstu skólun í tónlist hjá sjálfum Ingimar heitnum Eydal og hefur
síðan verið syngjandi í kórum,
hljómsveitum, sönghópum og sem
einsöngvari. Hann kláraði framhaldsstig í klassískum söng og fór
svo í 6 mánaða nám í pop, rock og
jazz í The London Music School.
Núna er hann í söngkennaranámi í
Complete vocal technique.
Edgar Smári Atlason 25 ára úr
Reykjavík. Edgar byrjaði að syngja
2ja ára og hefur ekki hætt síðan.
Hann hefur sungið með Gospelkór
Reykjavíkur í 7 ár og hefur sungið á
fjölda tónleika á þeirra vegum.
Edgar hefur hefur lokið 2.-3. stigi í
tónlist en skóli lífsins segir hann þó
hafi kennt sér einna mest.
Sigursveinn Þór Árnason Hinn
Akureyringurinn í Luxor er kærasti
söngkonunnar Regínu Óskar. Svenni
er 24 ára og tók þátt í prufunum í
þeirri von að komast í hóp góðra
söngvara og fá tækifæri til að vinna
að plötu. „Ég hef mjög góða tilfinningu fyrir þessu. Þetta er sterkur
hópur og það sem af er höfum við
haft mjög gaman og ég held að þetta
sé spennandi tækifæri.“
Rúnar Kristinn Rúnarsson Tvítugur
og yngstur í hópnum. Hann er frá
Vestmannaeyjum og hefur átt sér
þann draum að sinna tónlist sem
aðalstarfi. „Þetta eru skemmtilegir
strákar og ég held að okkur eigi alls
ekki eftir að leiðast. Mig langar líka
að geta unnið við að flytja tónlist.
Það er ekki sjálfsagt á Íslandi en væri
ákaflega gaman og þess vegna stökk
ég á þetta tækifæri.“
Arnar Jónsson 22 ára, fæddur og
uppalinn í Árbænum. Arnar hefur
aldrei lært söng en ákvað að slá til og
mæta í prufurnar. „Draumurinn er
að gerast söngvari. Vera partur af
þessum hópi, sem samanstendur af
skemmtilegum og góðum söngvurum, sem leggja allt í þetta. Ég var í
kór í Árbæjarskóla þegar ég var
ungur og tók seinna þátt í söngvakeppnum en þetta er sannarlega
stærsta tækifærið til þessa.“

LUXOR Frá vinstri: Arnar, Edgar, Rúnar, Heimir og Sigursveinn.

HVAÐ FINNST STELPUNUM?
Spennt að heyra frá
þeim „Þeir eru allir

mjög myndarlegir og
flottir í þessum jakkafötum og ég hlakka
til að heyra þá syngja.
Þeir líta vel út og
virðast vera nógu
gamlir til að höndla álagið. Þetta eru
óþekkt andlit en ég er spennt að heyra
í þeim.“
Jóna Kristín Heimisdóttir,
ungfrú Reykjavík 2006
Sigursveinn er sætastur „Mér líst

ágætlega á þá og það eru
nokkrir þarna á milli sem vel
er hægt að horfa á. Þetta
lítur út fyrir að vera svona
El Divo dæmi og ég er forvitin að vita hvað kemur út
úr þessu. Sigursveinn er
hiklaust sætastur og það
er alveg hægt að horfa á
Arnar líka. Það verður
spennandi að fylgjast
með hvað Einar Bárðar
ætlar sér með þá, von-

andi fer hann ekki út í West Life
eða eitthvað svoleiðis.“
Guðný Pála Rögnvaldsdóttir
söngkona
Minna á El Divo „Þetta eru
huggulegustu menn og
minna á grúppuna El Divo.
Það er samt lítið að marka
eina mynd og ég er spennt
að heyra í þeim, heyra hvort
þeir geta sungið. Að mínu
mati bera Arnar og Svenni af á
þessari mynd. Það er spes
sjarmi yfir Arnari, hann er
svona latínó gaur en Svenni
er líkari Brad Pitt, hann er
svona metró. Hinir eru líka
huggulegir, meira nice gæjar.“
Guðbjörg Hermannsdóttir,
fyrrum fegurðardrottning
Skiptir mestu að þeir geti
sungið „Þetta eru ekki mínar

týpur en þeir eru fínir í þessum jakkafötum. Ég vona
að þeir geti sungið, það
skiptir mestu máli. Það

er svo hallærislegt
þegar verið er að hóa
saman svaka gæjum
eða píum og
breyta svo röddunum í hljóðveri. Þeir líta út eins
og óperuband en ég er spennt að
heyra í þeim.“
Þórdís Brynjólfsdóttir
handboltakona
Minna á karlakór „Mér líst

nokkuð vel á þá miðað við að
hafa aldrei heyrt í þeim. Þeir
mættu samt vera meiri töffarar,
þeir minna mig svolítið
á karlakór. Svenni er
klárlega
sætastur,
enda er hann að
norðan. Ég hlakka
mikið til að
heyra í þeim og
sjá hver útkoman
verður.“
Selma Ósk Höskuldsdóttir, fyrrum Ungfrú Norðurland

HEIÐARGERÐI

Fjölskyldan
flytur úr
Grafarholtinu
í smáíbúðahverfið.
MYND/VILHELM

Sveppi kaupir sér einbýlishús
verrir Þór Sverrisson, betur þekktur sem
Sveppi úr Strákunum, hefur keypt einbýlS
ishús að Heiðargerði 106 í Reykjavík. Síðustu

ANTI-AGE PERFECTING FLUID

BERST DAGLEGA GEGN

FYRSTU LÍNUNUM
STÖÐVAR Í 99% TILFELLA ÁHRIF ÁREITA Á HÚÐINA*

LÍNUR ERU MINNA ÁBERANDI ........................ 63%**
HÚÐIN ER UNGLEGRI .................................... 70%**
HÚÐIN ER ORKUMEIRI ................................... 92%
*Prófanir ex vivo.
**Notendapróf. 120 karlmenn notuðu vöruna í 4 vikur. Sjálfsmat.

ár hefur Sveppi búið með fjölskyldu sinni, konu
og tveimur börnum, í fjölbýlishúsi að Gvendargeisla 10 í Grafarholti. Nú ætlar fjölskyldan
hins vegar að breyta til og koma sér fyrir í litlu
sætu einbýlishúsi – húsi sem minnir einna
helst á vistarverur Kalla á þakinu eða annarra
persóna úr ævintýrum Astridar Lindgren.
Húsið að Heiðargerði er 147 fermetrar, gult og
með rauðu þaki. Fyrir framan húsið er brunahani í
sömu litum. Sveppi og frú reiddu fram 43 milljónir
fyrir litla sæta húsið en það á ábyggilega eftir að
fara vel um fjölskylduna þar þótt smá bið verði
eftir að hún flytji inn. Sveppi vildi ekkert tjá sig um

húsakaupin þegar blaðamaður Sirkuss náði
tali af honum. Í helgarútgáfu Rásar 2 um
helgina sagði hann hins vegar að fjölskyldan fengi ekki húsið fyrr en um miðjan ágúst.
Þangað til verður Sveppi og fjölskylda að
búa inni á tengdamóður hans.
Þegar Sveppi flytur inn í
Heiðargerði er hann kominn nær æskufélaga sínum,
Eiði Smára Guðjohnsen
knattspyrnukappa, sem
býr í gullfallegu húsi
við Haðarland 20 í
Fossvoginum.

®RYGGI OG Ö¾GINDI ALLA LEIÈ
BARNABÅLSTËLAR

%INSTAKIR STËLAR  KG SEM VAXA MEÈ BARNINU FJAÈRANDI ¹LGRIND
ÎRTREFJA ¹KL¾ÈI H¹TALARAR Å HÎFUÈPÒÈA ÒRVAL AUKAHLUTA

!FAR ÎRUGGUR FYRIR  KG MEÈ SÁRSTAKRI HLIÈARVÎRN ÎRTREFJA ¹K¾ÈI

'L¾SILEG $ISNEY SËLSKYGGNI Å BÅLINN

#ARS S¾TISHLÅF MEÈ
BORÈI OG VÎSUM

!NDRÁS SËLSKYGGNI

#ARS SËLSKYGGNI
-C1UEEN

!NDRÁS HÎFRUNGAR

#ARS SËLSKYGGNI
-C1UEEN -ATTER

!NDRÁS !NDRÁSSÅNA

.EMO $ËRA

#ARS SËLSKYGGNI
-C1UEEN ,UIGI

0RINCESS

0RINCESS

3UNSHINE KIDS AUKAHLUTIR

%ASY 6IEW
3TËR OG GËÈUR SPEGILL SEM H¾GT
ER AÈ SNÒNA  AUÈVELT AÈ
FESTA AFAR SKÕR

,OCK 4ITE
3MELLA TIL AÈ HALDA
ÎRYGGISBELTUM SAMAN
AÈEINS ¾TLAÈ P ÎRYGGISBELTUM
FYRIR STËLA UPP AÈ KG

3UPER -AT
-OTTA TIL AÈ SETJA UNDIR BARNA
BÅLSTËL

3TUFFN 3CUFF
6ÎRN FYRIR FRAMSTËLINN MEÈ
VÎSUM FESTIST ¹ HÎFUÈPÒÈANN

3IDE 2IDER
#LIP /N KARFA ÒR MJÒKU EFNI SEM
GEFUR VEL EFTIR (¾GT AÈ SMELLA EÈA
KR¾KJA 0ASSAR ¹ ÎLL S¾TI

²TSÎLUSTAÈIR
"ÅLASMIÈURINN HF
"ABY 3AM
&ÅFA BARNAVÎRUVERSLUN
"ÅLDSHÎFÈA 
3M¹RALIND OG 3KEIFUNNI "ÅLDSHÎFÈI 
SÅMI 
SÅMI   
 (ÒSGAGNAHÎLLIN
WWWBILASMIDURINNIS

"ARNAFATAVERSLUNIN 3PEZ
(AFNARSTR¾TI 
SÅMI  
!KUREYRI

4OYOTA !KUREYRI
"ALDURSNESI 
SÅMI  
!KUREYRI

"ÅLASALA 3UÈURLANDS
&OSSNESI 
SÅMI  
3ELFOSSI
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NYLON-STELPURNAR BRUGÐU Á LEIK FYRIR VÆNTANLEGT BRÚÐKAUP

VINSÆLASTA TÓNLISTIN
Ýmsir
Ljótu Hálfvitarnir
Garðar Thor Cortes
Jógvan
Ýmsir
Mika
KK og Maggi Eiríks
Ýmsir
Hvanndalsbræður
Gus Gus
Q.T.S.A.
Björk
Lay Low
Ýmsir
White Stripes
Bon Jovi
Ýmsir
Klaufar
Amiina
Ólöf Arnaldsdóttir

100 Íslensk 80’s lög
Ljótu Hálfvitarnir
Cortes 2007
Jógvan
Number 1 3CD
Life in Cartoon Motion
Langferðalög
Pottþétt 43
Skást of
Forever
Era Vulgaris
Volta
Please Don’t Hate Me
Óskalög Sjómanna (2CD)
Icky Thump
Lost Highway
Icelandic Folksongs & Other F.
Hamingjan er björt
Kurr
Við og við
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100 íslensks 80’s lög
Á toppnum trjónir nýjasta safnplatan í 100
seríunni. 100 íslensk 80´s lög sem enginn má láta
framhjá sér fara. Nostalgía af bestu gerð og ekki
skemmir að þarna er að ﬁnna lög sem aldrei hafa
komið út á geisladisk.

Ljótu hálfvitarnir
Spútknikk hljómsveitin er án efa Ljótu Hálfvitarnir
sem koma sterkir inn á sölulista Skífulistans. Gott
íslenskt grín í bland við góða tónsmíði…

Nældu þér í eintak

Geggjuð gæsun
hjá Emilíu í Nylon
Þ

essi dagur var akkúrat eins og
ég vildi hafa hann,“ segir Emilía Björg Óskarsdóttir, söngkona úr stúlknasveitinni Nylon, sem
var gæsuð af vinkonum sínum um
miðjan maí og það allsvakalega.
„Stelpurnar plötuðu mig í viðtal hjá
Ívari Guðmundssyni á Bylgjunni og
það er kjánalegasta viðtal sem ég hef
farið í,“ segir Emilía hlæjandi þegar
hún rifjar upp daginn eftirminnilega.
Emília fór í viðtalið ásamt stöllum
sínum úr Nylon en viðtalið fór ekki
fram eins og hún er vön.
„Ívar spurði mig rosalega persónulegra spurninga og stelpurnar voru
alltaf að koma með einhver „nasty
comment“. Ég skildi ekki hvað var í
gangi – af hverju þær voru að taka
mig svona fyrir – og svo var rauða „on
air“ ljósið alltaf logandi,“ segir Emilía.
„En eftir nokkra stund spurði Ívar mig
allt í einu hvernig mér litist á að gæsadagurinn byrjaði svona og þá komu
allar hinar stelpurnar inn.“
Eftir sprellið á Bylgjunni lá leið
Emilíu og vinkvenna hennar í Laugar.
Þar fóru þær í hópeflisleiki áður en
brúðurin verðandi var dregin niður í
matsal og látin setjast á stól sem hún
mátti ekki fara af, sama hvað tautaði
og raulaði. „Allt í einu stóð Friðrik
Ómar upp og söng til mín tvö lög. Það
var alveg geðveikt,“ segir Emilía sem
fékk nudd og annað dekur að söng
loknum.
„Svo enduðum við uppi í sumarbústað hjá vinkonu minni. Það var búið

EMILÍA Gengur að eiga unnusta sinn í Breiðholtskirkju á morgun.

NYLON Stelpurnar í Nylon hrekktu Emilíu
allsvakalega á gæsadaginn.

að skreyta allan bústaðinn og það var
tekið á móti okkur með mojito. Svo
fengum við okkur grillaðan humar og
skemmtum okkur konunglega fram
eftir nóttu.“ Það er óhætt að segja að
söngkonan sé vinamörg en á annan
tug vinkvenna tók þátt í að gæsa
hana.
Emilía gengur að eiga unnusta sinn,
Pálma Sigurðsson, við hátíðlega athöfn
í Breiðholtskirkju á næstunni. Það
verður séra Valgeir Ástráðsson, fósturpabbi Emilíu, sem gefur brúðhjónin
saman. Emilía vildi sjálf ekki tjá sig um
brúðkaupið en sagði þó: „Það er mikil
spenna og voða gaman.“

Þorvaldur Davíð með
sumarsmellinn í ár
g og Valdimar Kristjónsson, hljómÉ
borðsleikari Jeff Who?, vorum að
leika okkur og úr varð þessi sumarsmellur,“ segir Þorvaldur Davíð
Kristjánsson leikari sem var að láta frá
sér nýtt lag, Waiting there. Um splunkunýtt lag er að ræða sem aðeins kom inn
á tonlist.is í gær.
„Við erum að vinna í þessu og erum
að fara að henda því í spilun hjá útvarpsrásunum og leyfa fólki að hlusta. Er það
ekki alltaf tilgangurinn með sköpuninni, að leyfa fólki að heyra eða horfa á
það sem maður skapar?“ spyr Þorvaldur Davíð og bætir við að þeir félagar séu
mjög ánægðir með árangurinn.
Valdimar samdi lagið en Þorvaldur
Davíð samdi textann og syngur en það
var Þórður Gunnar Þorvaldsson sem
tók upp lagið og hjálpaði til við útsetningar. Þorvaldur Davíð getur ekki sagt
hvort von sé á meira efni frá þeim félögum en segir að það sé aldrei að vita.
„Við erum með nokkur lög í vinnslu
en tíminn verður að leiða í ljós hvort
eitthvað verður úr þeim. Mér fannst
ekkert mál að semja textann, hann
rann í gegn auðveldlega en þetta er
enginn Megasar-texti,“ segir hann
hlæjandi. Þorvaldur flokkar lagið
sem popplag en að finna megi skírskotanir í smá djass, funk og soul.
„Sjálfur er ég alæta á tónlist en ég
hef fyrst og fremst alltaf litið á
mig sem leikara frekar en
söngvara en ef maður
dettur í rétta gírinn er
skemmtilegt
að
syngja líka, sér í lagi
ÞORVALDUR DAVÍÐ
KRISTJÁNSSON

Þorvaldur hefur gefið
út lagið Waiting there
en hann hefur tekið
sér pásu frá leiklistinni
til að hreinsa hugann
áður en hann sest á
skólabekk í hinum virta
Julliard-skóla.

ef það er eitthvað sem kemur beint frá
manni sjálfum,“ segir Þorvaldur sem
heldur út til New York í lok ágúst til að
setjast á skólabekk í hinum virta Julliard-skóla.
Þorvaldur hefur tekið sér pásu frá
leiklistinni þar til hann byrjar í skólanum og segir nauðsynlegt að hreinsa
þannig hugann.
„Ég held það sé mjög hollt að taka
pásu en ég er að vinna að öðrum verkefnum í staðinn enda verður maður
ekki milljónamæringur af leiklistinni og
verður að hala inn peninga á fleiri stöðum. Ég er voðalega rólegur yfir skólanum og er að klára pappírsvinnuna sem
honum tengist, safna mér pening og
gera mig ferðbúinn,“ segir hann en um
fjögurra ára nám er að ræða.
Hvað tekur við að námi loknu eða
hvort hann komi yfirhöfuð heim aftur
segist Þorvaldur lítið spá í á
þessum tímapunkti.
„Ég ætla nú bara
að einbeita mér að
því
að
klára
námið. Ég held að
það sé ágætis
fyrsta skref í þessu
öllu saman,“ segir
leikarinn og tónlistarmaðurinn Þorvaldur Davíð að
lokum.
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GULLSKÓR „Peysuna

fékk ég í unglingabúð en ég er hrifin
af gulli og féll fyrir
peysunni. Kærastinn
minn gaf mér svo
gullskóna en mig
hafði lengi langað í
gullstrigaskó.“

EVA DÖGG SIGURGEIRSDÓTTIR Á VON Á SÍNU ÞRIÐJA BARNI. HÚN SEGIR MIKINN MUN Á MEÐGÖNGUFATNAÐI Í DAG OG ÞEGAR HÚN VAR ÓFRÍSK FYRIR 14 ÁRUM. EVA DÖGG HLEYPTI SIRKUS Í FATASKÁPINN.

Ófrískar konur eru líka smart
F

oreldrar mínir hafa alltaf verið
miklir hippar en sjálf var ég
farin að máta pinnahæla mjög
ung,“ segir Eva Dögg Sigurgeirsdóttir
markaðsstjóri sem veitt hefur konum
ráðgjöf um tísku í áraraðir. Þrátt fyrir
að hafa verið farin að skoða búðargluggana á Laugaveginum sem lítil
stelpa segir Eva Dögg að hún aðhyllist
ekki ákveðinn stíl heldur fari klæðnaður hennar eftir því í hvernig skapi hún
vakni. „Ég á eina 8 ára sem er alveg eins
og ég var. Það þýðir hins vegar ekkert
að kvarta því mamma þurfti að díla við
það sama með mig,“ segir Eva brosandi. „Ég get ekki sagt að stíllinn minn
sé svona eða hinsegin því ég breyti
reglulega um stíl. Ég dett í gallabuxur
og strigaskó um tíma en fer svo í pinnahælana og er voðalega fín inn á milli,
það fer eftir skapi, veðri og vindum og
hvað ég er að gera hverju sinni. Ég
hugsa sjaldnast fram í tímann heldur
læt skapið ákvarða fötin á morgnana.“
Eva Dögg segir leiðinlegt við tískuna

þegar fólk leitist eftir að klæða sig eins.
Hins vegar þar sem úrvalið og flóran sé
meiri sé fólk óhræddara við að prófa
sig áfram og móta sinn eigin stíl. „Ég
hef mjög gaman af íslenskri hönnun og
„second hand“ fötum og finnst það
kærkomin nýjung í flóruna. Tískubólur eru ekki alltaf skemmtilegar enda
klæða þær ekki alla og mér finnst fólk
fyrst og fremst þurfa að hugsa um
hvort fötin klæði það frekar en hvort
þau séu í tísku. Ekki bara kaupa af því
að það eru allir aðrir að kaupa eða af
því að búðarkonan segir að þetta eða
hitt sé flott. Svo finnst mér líka að það
ætti að vera bannað að konur kaupi of
lítil föt sem þær ætla að grenna sig í því
þröng föt gera okkur bara feitari,“ segir
Eva Dögg sem er ófrísk að sínu þriðja
barni. Hún segir lítið mál að halda
áfram að klæða sig fallega þótt hún sé
ófrísk því tímarnir séu heldur betur
breyttir frá því þegar hún gekk með sitt
fyrsta barn fyrir um 14 árum. „Þá bjó
ég í Bandaríkjunum og eini meðgönguALGJÖR PÆJA

„Ég klippi oft
neðan af
gallabuxunum
mínum enda vil
ég hafa þær
gamlar og
þægilegar.“

GLAMÚR „Rauða kjólinn fékk ég í Zöru.
Ætli stíllinn minn sé ekki pínu glamúr?
Allavega hef ég voðalega gaman af
öllum „díteilum“. Svo er ég í svörtum
leggings við með smellum en þessi
leggings tíska er voðalega þægileg
þegar maður er ófrískur.”

ELSKAR GALLAEFNI „Ég elska þennan
kjól en hef fengið gagnrýni hjá þeim
sem eru á móti vopnum,” segir Eva
Dögg hlæjandi. „Gallajakkinn er í
sérstöku uppáhaldi en mér finnst
nauðsynlegt að eiga nokkra gallajakka
fyrir sumarið.“

fatnaðurinn voru svokallaðir rjómakökukjólar. Hér á Íslandi var hins vegar
ekkert að fá. Í dag er gaman að vera
ófrísk því landslagið er allt annað og
mikið úrval verslana hér á landi sem
bjóða upp á smart óléttuföt,“ segir Eva
Dögg sem er á leið í sumarfrí til Barcelona. Hún hefur tekið sér frí frá tískuráðleggingum um tíma en segir aldrei
að vita hvað hún geri eftir barneignarleyfið. „Ég mun halda áfram í mínu
starfi og mun örugglega gera eitthvað
fleira spennandi enda hef ég góða
reynslu og hef mjög gaman af því að
starfa með fólki. Það er aldrei að vita
hvað maður gerir í þessum tískubransa í framtíðinni.“
indiana@frettabladid.is

FLOTT „Ég kemst
enn þá í gallabuxurnar mínar og get
því aðeins skvísast
enn þá. Kápuna gaf
vinkona mín mér og
mér þykir rosalega
vænt um hana. Ég
held að ég hafi
verið egypsk
prinsessa í fyrra lífi
því ég elska svona
munstruð og
útsaumuð efni.“
MYND/VILLI
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VONAST EFTIR VIÐURKENNINGU
HELGA DÝRFINNA MAGNÚSDÓTTIR er á leið í Miss Tourism
fegurðarsamkeppnina sem fram fer í Kína næsta mánuðinn.

H

elga Dýrfinna fór af landi brott í
gær en hún lendir í Shanghai á
morgun, þar sem fyrsti hluti
keppninnar fer fram. Um 110 stúlkur
taka þátt í keppninni víðs vegar að úr
heiminum. „Ég er orðin rosalega spennt
fyrir keppninni og öllu því sem henni
fylgir,“ segir Helga Dýrfinna í spjalli við
Sirkus. „Þetta er náttúrlega rosalega stór
keppni en hún leggst vel í mig og þetta
er mikið tækifæri til að komast út. Þetta
er bara þetta eina skipti og ég ætla að
reyna að njóta þess og vera bara ég sjálf
– það virkar yfirleitt best.“

Stífar æfingar
Það er ekki auðvelt að taka þátt í
svona fegurðarsamkeppni. Helga
Dýrfinna hefur stundað stífar æfingar
síðustu mánuði til að líta sem best út
þegar keppnin sjálf hefst. „Ég hef tekið
mataræðið í gegn og svo reyni ég að fá
húðina sem fallegasta. Ég lyfti tvisvar í
viku til að fá vöðvana fallega og fer
einu sinni í viku í smá brennslu en ég
þarf samt ekki að grenna mig,“ segir
Helga Dýrfinna.
Helga Dýrfinna fór í smá kínversku
kennslu áður en hún flaug út. „Það er
kínversk kona að vinna með mér og
hún hefur verið að kenna mér svolítið,“
segir fegurðardrottningin sem starfar
sem sjúkraliði á Landspítalanum í
Kópavogi.
Fimm titlar í boði
Fegurðarsamkeppnin samanstendur í raun af fimm titlum. Ungfrú bik-

Helga Dýrfinna hefur einnig látið
sauma á sig diskókjól fyrir diskókeppnina. „Ég veit samt ekki alveg
hvað á að gera í þeirri keppni. Kannski
á ég að dansa svo ég ætla að taka lag
með mér sem ég get dansað við,“ segir
hún hlæjandi. „Ég ætla bara að reyna
að vera áberandi, það virkar vel. Ég er
algjör glimmer og glamúr gella og get
verið áberandi ef ég vil,“ segir Helga
Dýrfinna kokhraust.

Heiður að vinna
hæfileikakeppnina
„Ég veit ekki alveg hvaða titil mig
langar í, ætli mig langi ekki bara í þá
alla,“ segir hún hlæjandi. „En mig langar ekkert endilega í diskódrottningardótið. Það væri mikill heiður að vinna
hæfileikakeppnina fyrir sönginn og
það er ábyggilega gaman að vinna bikiníkeppnina – fá viðurkenningu fyrir
það að vera flott vaxin.“
Helga Dýrfinna mun ekki prýðast
hefðbundnum íslenskum skautbúningi í þjóðbúningakeppninni. „Þetta
er kyrtill, blái búningurinn, sem er
rosalega flottur. Búningurinn kemur
mjög vel út og saumakonan sagði að
ég væri með grannt mitti alveg eins og
þær í gamla daga.“
Á leið í heilbrigðisverkfræði
Helga Dýrfinna verður ekki alveg
ein þennan mánuð sem keppnin
stendur. Kærastinn hennar mun þó
heimsækja hana sem og fjölskylda
hennar. En á hún ekki eftir að sakna

ÉG VEIT EKKI ALVEG HVAÐA TITIL MIG LANGAR Í, ÆTLI MIG LANGI EKKI BARA Í ÞÁ ALLA
iní, Ungfrú diskó, besti þjóðbúningurinn, hæfileikaríkasti keppandinn og
svo aðaltitillinn Miss Tourism.
Í hæfileikakeppninni ætlar Helga
Dýrfinna að syngja lagið Somewhere
over the Rainbow. Hún er þegar búin
að taka undirspilið upp hjá Þorvaldi
Bjarna. „Það gekk alveg rosalega vel.
Ég syng lagið úti en verð að taka disk
með mér út til að leyfa aðstandendum
keppninnar að heyra,“ segir Helga sem
spilaði á orgel þegar hún var yngri.
„Ég get nú bara aðeins glamrað á það
núna. En ég hef sungið síðan ég var
sex ára og var meðal annars í Kársneskórnum hjá Tótu.“

kærastans? „Jú, alveg pottþétt en ég
vona bara að það verði svo mikið að
gera að tíminn verði fljótur að
líða.“
Helga Dýrfinna er þegar byrjuð
að plana framtíðina. Hún er búin
að skrá sig í heilsuverkfræði í
Háskólanum í Reykjavík. „Það
hentar mér vel að vera í skóla. Mér
finnst líka alltaf gaman að módelast og væri til í að halda því áfram.
Svo ætla ég að halda áfram með
sönginn og ætla í skólann hjá Þorvaldi Bjarna í haust,“ segir þessi
glæsilegi fulltrúi Íslands í Miss
Tourism-keppninni.

SIRKUSMYNDIR/ANTON BRINK

FYRIR FALLEGAN VÖXT

Máttur kvenna
Háskólinn á Bifröst býður upp á 11 vikna rekstrarnám fyrir konur sem hafa áhuga á að bæta
þekkingu sína í atvinnurekstri
Undanfarin ár hefur Háskólinn á Bifröst, í samstarfi við símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni, boðið upp á rekstrarnám fyrir konur sem
hafa áhuga á að bæta rekstrarþekkingu sína. Stefnt er að því að halda Mátt kvenna I í fimmta sinn vorið 2008. Auk þess verður nú í haust
boðið upp á Mátt kvenna II, framhaldsnámskeið fyrir konur sem hafa lokið Mætti kvenna I. Námið fer fram í fjarnámi en það hefst og lýkur
með sameiginlegri vinnuhelgi á Bifröst.

Máttur kvenna I

Máttur kvenna II

• Bókhald I
• Upplýsingatækni
• Markaðs- og sölumál
• Fjármál
• Áætlanagerð

• Bókhald II
• Enska
• Skattar
• Rekstrarhagfræði
• Samningatækni
• Starfsmannastjórnun

Markmið námsins
Markmið námsins er að gera konur í atvinnurekstri hæfari til að reka fyrirtæki sín, auka arðsemi fyrirtækjanna og efla störf á landsbyggðinni. Auk þess aðundirbúa nemendur fyrir
almennan rekstur smærri fyrirtækja, er lögð áhersla á að viðhalda og efla tengslanet kvenna.

Dagsetningar
Máttur kvenna I: 18. janúar - 5. apríl 2008
Máttur kvenna II: 31. ágúst 2007 - 24. nóvember 2007

Verð
Máttur kvenna I: 60.000 kr.
Máttur kvenna II: 85.000 kr.
Innifalið í verðinu er kennsla í fjarnámi, 2 vinnuhelgar með kennurum, gisting og matur á vinnuhelgum.

Skráning og nánari upplýsingar hjá verkefnastjóra símenntunar Huldu Ingibjörgu Rafnarsdóttur,
í síma 433 3000 eða hulda@bifrost.is

Sjá einnig frekari upplýsingar á heimasíðu skólans:

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár
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HITABYLGJAN SEM HEFUR GENGIÐ YFIR LANDIÐ HEFUR FARIÐ VEL Í ÍSLENSKA KROPPA SEM SPÓKA SIG U

...allt með kossi vekur
Þ

að er óhætt að segja að Íslendingar hafi tekið hitabylgjunni sem nú ríður yfir landið fagnandi. Á hverju götuhorni
má sjá fáklædda Frónverja sleikja sólskinið og láta fara vel
um sig í hitanum. Austurvöllur og kaffihúsin hafa verið þéttsetin
sem og ísbúðirnar sem hafa sennilega selt meiri ís á síðustu vikum
en allt síðasta ár. Sundlaugarnar eru þó þeir staðir sem trekkja
mest að enda fátt betra en að spranga um á sundfötunum einum
fata og dýfa tánni í svalt vatnið eða jafnvel taka nokkra stutta
sundspretti. Best af öllu er þó að flatmaga á bakkanum og næla
sér í smá brúnku.

LITLA HAFMEYJAN Þessi stúlka tók við hlutverki litlu hafmeyjunnar á
sundlaugarbakkanum í Laugardalslauginni.

UNGIR SEM ALDNIR Fólk á öllum aldri sækir sundlaugarnar heim á

Í SÓL OG SUMARYL Það er gott að láta fara vel um sig í
buslupollinum í Laugardalslauginni.

sólardögum.

Á TALI Það er alltaf stutt í gemsann, jafnvel hjá þeim sem sækja
sundlaugarnar.

Á FLOTI Þessi ungi drengur skemmti sér konunglega á rauðu
gúmmíslöngunni.

Á KAFI Í LESTRI Glanstímaritin eru vinsæl afþreying á sundlaugar-

bakkanum.

UM Í SÓLINNI

LESIÐ Í SÓLINNI Glanstímaritin koma að
góðum notum í sólbaðinu.
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NÝ KYNSLÓÐ, SÖMU NÖFN
Þ

að virðist færast sífellt í vöxt að
fræga fólkið á Íslandi skíri börnin annaðhvort í höfuðið á því
sjálfu eða skeyti saman nöfnum föður
og móður. Nýfædd dóttir Stuðmannsins Jakobs Frímanns Magnússonar og
Birnu Rúnar Gísladóttur er gott dæmi
um þetta. Sú stutta var skírð Jarún og

þarf svo sem engan hámenntaðan
mann til að sjá hvaðan það er komið.
Listamannahjónin Daníel Ágúst Haraldsson og Gabríela Friðriksdóttir
skírðu dóttur sína Daníelu fyrir átján
árum og hófu þannig þessa tísku sem
lifir afskaplega góðu lífi í dag.

HELMINGASKIPTI

Leikarahjónin Selma
Björnsdóttir og Rúnar
Freyr Gíslason skiptu
nöfnum dóttur sinnar
sem fæddist á
síðasta ári jafnt á
milli sín. Selma Rún
heitir stúlkan.

Í HÖFUÐIÐ Á MÖMMU Fjölmiðlahjónin Ellý Ármanns-

dóttir og Freyr Einarsson eignuðust litla stúlku í
lok maí. Hún hefur ekki verið skírð en fékk
nafnið Ellý í höfuðið á móður sinni.

SAMSETT Jakob
Frímann Magnússon og Birna Rún
Gísladóttir skírðu
nýfædda dóttur
sína Jarúnu eftir
báðum foreldrum.
Sérstakt nafn en
mannanafnanefnd
samþykkti það með
bros á vör.

FRUMHERJAR Listamannahjónin Gabríela Friðriksdóttir og Daníel Ágúst

Haraldsson ruddu brautina þegar þau skírðu dóttur sína Daníelu árið 1989.

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI 86-94, S: 511-2007

/PIÈ FÎSTUDAGA  
OG LAUGARDAGA  
 FRÅ BÅLAST¾ÈI Å KJALLARA HÒSSINS
.ÕTT /0)¨  &)--45$®'5- 4), +,

.ÕJAR
SUMARVÎRUR

Jakkaföt frá 9.900
Gallabuxur frá 4.900
Quart-buxur frá 1.690
Stutterma eða
langermaskyrtur frá 1.590
Stuttermabolir kr. 690
PI PAR
•

SÍA

Þrjú verð í búðinni
2.990 - 3.990 - 4.990

Opið fös 10 - 19 og lau 10 - 16
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BALLIÐ ER FYRIR ALLA
aður hristir ekki hátíð eins og
Gay pride fram úr erminni og
þetta styrktarball er einn liður í
því að koma hátíðinni heim og saman
enda starfa allir sem að henni koma í
sjálfboðavinnu,” segir Páll Óskar Hjálmtýsson sem mun halda uppi fjörinu á
NASA laugardaginn 07.07.07 á árlegu
styrktarballi hátíðarinnar. Páll Óskar
tekur undir að með styrktarballinu sé
um nokkurs konar forskot á sæluna að
ræða en sjálf Gay-pride-hátíðin fer fram
eins og venjulega annan laugardag í
ágúst. „Gay-pride byrjaði sem kröfuganga en nú þegar helstu mannréttindi
eru komin í gegn hér á landi breytist
hátíðin í þakkargjörð og því frábær leið

M

N Uppáhalds
staðurinn minn
„Seyðisfjörður er
einstaklega fallega
staðsettur og það er
vinaleg og mannleg
stemning í bænum. Mikið
er lagt upp úr
varðveitingu og uppgerð gamalla húsa
sem mér finnst vera
virðingavert og um
leið búa til ákveðna
stemningu og hjarta í
bæinn. Góð kaffihús og
frábært menningarlíf.
Ég mæli eindregið
með gistingu í
mongólska tjaldinu
en það er upplifun út
af fyrir sig.“

til að halda partí en Ísland er náttúrlega
lúxusstaður fyrir homma og lesbíur til
að búa á,“ segir Páll Óskar sem verður
plötusnúðurinn á ballinu annað kvöld.
„Auðvitað mun maður einnig grípa í
míkrafóninn og troða upp þegar leikar
standa sem hæst en ég ætla að spila sem
mest af þeim lögum sem hafa höfðað til
homma og lesbía í gegnum tíðina,“ segir
hann en bætir við að ballið sé að sjálfsögðu fyrir alla þótt fókusinn sé á
homma, lesbíur, tvíkynhneigða og trans
gender fólk. Ballið er á morgun laugardag, en hægt er að kaupa miða í forsölu
í dag á NASA. Miðaverð er 1000 krónur
sem rennur óskipt til Gay-pride.

PÁLL ÓSKAR
HJÁLMTÝSSON

„Auðvitað mun
maður einnig
grípa í míkrafóninn og troða upp
þegar leikar
standa sem hæst
en ég ætla að
spila sem mest
af þeim lögum
sem hafa höfðað
til homma og
lesbía í gegnum
tíðina.“

indiana@frettabladid.is

Dýrleif Örlygsdóttir

Þórunn Högnadóttir sjónvarpskona

FÖGNUÐUR Gestir Eyþórs og Dagmarar Unu fögnuðu þeim ákaft þegar þau komu út úr kirkjunni.

Eyþór söng til Dagmarar Unu
B

rúðkaupið var alveg ljómandi
vel heppnað og það voru allir
himinlifandi. Þetta gekk framar vonum,“ segir Dagmar Una Ólafsdóttir sem gekk að eiga athafnamanninn Eyþór Arnalds á laugardaginn var.
Athöfnin fór fram í Selfosskirkju og
það var séra Gunnar Björnsson sem
gaf þau saman. Veislan fór hins vegar
fram í Listasafni Reykjavíkur og þar

„Uppáhaldsstaðurinn minn er sundlaugin
í Laugaskarði í Hveragerði. Þetta er
besta sundlaug í heimi. Það er ótrúlega
fallegt og friðsælt í henni og gott að
vera.“
Rakel Magnúsdóttir söngkona

„Minn uppáhaldsstaður á landinu eru
heimahagarnir. Ég er alin upp í Merki á
Jökuldal og það er hvergi fallegra á
landinu, að mínu mati. Mér þykir
sérstaklega vænt um einn blett en það
er lítil laut sem er í stóru gili sem heitir
Tregagil. Í þessari laut er yndislegt að
sóla sig á góðviðrisdögum og stinga sér
til sunds í ískaldri Tregagilsánni sem
rennur þarna hjá.“
Dagmar Ýr Stefánsdóttir, fréttakona N4

MYND/KATRÍN JÓNSDÓTTIR

var engu til sparað. Stórleikarinn
Benedikt Erlingsson var veislustjóri
en meðal þeirra tónlistarmanna sem
komu fram má nefna Stefán Hilmarsson úr Sálinni hans Jóns míns sem og
hljómsveitina Todmobile með brúðgumann sjálfan í broddi fylkingar.
Todmobile lék meðal annars Brúðkaupslagið sem sveitin gerði frægt á
árum áður.

„Það var alveg yndislegt að heyra
lagið enda er það alveg ótrúlega fallegt. Ég var náttúrlega búin að heyra
það áður en það var sérstaklega
gaman að heyra það á sjálfan brúðkaupsdaginn,“ segir Dagmar Una.
Dagmar Una þótti skarta sínu fegursta á brúðkaupsdeginum, klædd
gylltum brúðarkjól prýddum Swarovsky-steinum,
sem
hönnuðurnir

Munthe og Simonsen gáfu henni í tilefni dagsins. Og Dagmar var að
vonum ánægð með vel heppnaðan
dag.
„Við stungum af aðeins fyrr en þetta
fór allt vel fram. Ætli fólk hafi ekki
skemmt sér fram undir miðnætti,“
segir Dagmar Una en það kom í hlut
kántrísveitarinnar Klaufa að halda
uppi fjörinu fram eftir kvöldi.

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
LOGI BERGMANN EIÐSSON HEFUR VERIÐ ÓSIGRANDI SÍÐUSTU VIKURNAR. HANN
SIGRAÐI SÓLEYJU ELÍASDÓTTUR LEIKKONU SEM SKORAÐI Á HALLDÓRU GEIRHARÐSDÓTTUR SEM ER ERLENDIS OG ÞVÍ TÓK ÓLAFÍA HRÖNN JÓNSDÓTTIR ÁSKORUNINNI.
1. Hvað heitir dóttir dönsku krónprinshjónanna?
2. Hvaða dag verður Gay pridehátíðin haldin?
3. Hvað heitir kynnirinn í So you
think you can dance?
4. Hvað búa margir í Frakklandi?
5. Með hvaða 1. deildar liði í
knattspyrnu spilar Hjalti Már
Hauksson?
6. Hver var rekinn úr Gray’s Anatomy?
7. Hver gaf frá sér danslagið Allt
fyrir ástina á dögunum?
8. Hver skrifaði bókina Nafnlausir
vegir?
9. Hver leikur Harry Potter?
10. Hvaða aðþrengda eiginkona
mun ganga í það heilaga 070707?

Svör: 1. Ísabella (Henríetta Ingiríður Margrét).
2. Annan laugardag í ágúst eða 11. ágúst. 3.
Cat Deeley. 4. Rúmar 60 milljónir. 5. KA. 6.
Isaiah Washington eða Dr. Burke. 7. Páll
Óskar. 8. Einar Már Guðmundsson. 9. Daniel
Radcliffe. 10. Eva Longoria.

„Uppáhaldsstaðurinn minn er sveitin mín
rétt hjá Kirkjubæjarklaustri. Þetta er
sveitasetur sem er í ættinni og við erum
þarna eins mikið og við getum. Ég er
meira að segja á leiðinni þangað núna.“

N Logi Bergmann 6 RÉTT SVÖR N Ólafía Hrönn 7 RÉTT SVÖR
1. Ísabella.
2. 11. ágúst.
3. Hef ekki hugmynd.
4. 20 milljónir.
5. Fjarðabyggð.

6. Isaiah Washington.
7. Páll Óskar.
8. Sjón.
9. Daniel Radcliffe.
10. Eva Longoria.

1. Ísabella.
2. Annan laugardag í ágúst.
3. Susan.
4. 30 milljónir.
5. KA.

Ólafía Hrönn stöðvar hér með sigurgöngu Loga Bergmanns.
Logi Bergmann skorar á Helga Seljan í Kastljósinu. Fylgist með í næstu viku.

6. Dr. Burke.
7. Páll Óskar.
8. Einar Már Guðmundsson.
9. Daniel Radcliffe.
10. Þessi dökkhærða.

&®345$!'52  JÒLÅ 
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4IL SÎLU )ZUSU 4ROOPER  4URBO
)NTERCOOLER  SK k EK  
MANNA ¹LF m LITAÈ GLER CD DR¹TTAR
BEYSLI 5PPL Å S  

.ÕR  $ODGE #ALIBER FR¹ ÖÒS
 ,KM F¾ST SEM X $ODGE
#ARAVAN FR¹ ÖÒS .ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA
TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

9AMAHA 6 3TAR k 4OPPHJËL MEÈ
AUKAHLUTUM  ÖÒS STGR %INNIG LÅTIÈ
NOTAÈ GALLI8, SKËRNR  HANSKAR
OG HJ¹LMUR  ÖÒS 3   EÈA
GUNNAJ HIIS

&ELLIHÕSI

(JËLHÕSI k MEÈ FELLANLEGUM TJALD
RÒMUM TIL SÎLU ¹  Ö 'OTT OG VEL
ÒTLÅTANDI MEÈ ÎLLUM bGR¾JUMm TILB Å
FERÈALAGIÈ !TH SKIPTI 3   
 
9AMAHA "RUIN  X ¹RG  6ERÈ
 9AMAHA +ODIAK  X ¹RG 
6ERÈ  9AMAHA 'RIZZLY  X ¹RG
 WWWPLUSGALLERYIS S 
&JËRHJËL TIL SÎLU "OMBARBIER OUTLANDER
 -AX ¹RGl JA MANNA HJËL ,ÅTIÈ
EKIÈ OG VEL MEÈ FARIÈ 5PPL Å S 


4IL SÎLU &ORD & 8  EK 
KM  HÎ 3VARTUR LEÈUR RAFMAGN 6
DIESEL , 4URBO )NTERCOOLER  m PÒST
5PPL Å S  
4OYOTA ,ANDCRUISER  ¹RG  TIL
SÎLU 6EL MEÈ FARINN %KINN  ÖÒS 
MANNA 6ERÈ KR %NGIN SKIPTI
5PPL Å SÅMA  

3UZUKI GSX2  ¹RG  MIKIÈ
AF AUKAHLUTUM FYLGJA TD +RËMFELGUR
TÎLVUKUBBUR FL¾KJUR OG PÒST HJËL Å
TOPPSTANDI ¹ NÕJUM DEKKJUM 6ERÈ
 %IÈUR Å S  

+ERRUR
,ANDHAUS 

'ETUM ÒTVEGAÈ (OBBY ,ANDHAUS 
%INNIG LËÈ ¹ ,AUGARVATNI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     WWWVAGNA
SMIDJANIS

0ALLBÅLAR
'RAND #HEROKEE    EK  ÖÒS
SKl FR¹B¾R BÅLL )NNFLUTTUR FYRIR 
M¹N "ÅLL Å TOPPSTANDI &¾ST GEGN YFIR
TÎKU ¹HVKR 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

3UMARÒTSALA ¹ KERRUM

(ONDA 648  k MEÈ ÕMSUM AUKA
HLUTUM 6ERÈ  ÖÒS STGR 3 


"RENDERUP3 )NNANMXX
CM
"URÈARG  KG
$EKK m
,ISTAVERÈ  4ILBOÈSVERÈ 
,YFTAIS
  .JARÈARBRAUT 
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6ERÈSPRENGING $ELTA 

&ORD
&OCUS
# MAX RG %
¶ 3SK 3K &¾ST ¹ L¹NI ¶ ¶ ¹
M¹NUÈI 

*EPPAR

(JËLHÕSI
&ORD & FR¹ ÖÒS 4OYOTA 4ACOMA
FR¹ ÖÒS &ORD $ODGE 2! X DÅSEL ¹N HRAÈATAKMARKARA
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

(ÒSBÅLAR

3UMARSMELLUR ®LL NÕ $ELTA HJËLHÕSI
MEÈ  KR L¾KKUN )NNIFALIÈ Å
VERÈI RAFGEYMIR HLEÈSLUT¾KI GASKÒTUR
OG VARADEKK 4ILBÒIN Å FERÈALAGIÈ TIL
AFHENDINGAR STRAX &ORTJALD ¹ H¹LFVIRÈI
!LLT AÈ  L¹N S   
 WWWVAGNASMIDJAIS

(ARLEY $AVIDSON 3PORTSTER  k
KRËM KRËM KRËM MIKIÈ BREYTT 6ERÈ
 ÖÒS STGR 3  

#OLEMAN #HEYENNE k  FT MEÈ
FARANGURSGEYMSLU 5PPH¾KKAÈ ELDAVÁL
ÅSSK¹PUR HEITT OG KALT VATN OG FORTJALD
5PPL Å S  

4ILBOÈ  ÖÒS

.Õ HJËLHÕSI FR¹B¾R TIL
BOÈSVERÈ

%RUM AÈ SELJA NOKKUR NÕ SÕNINGARHJËL
HÕSI ¹ FR¹B¾RU TILBOÈSVERÈI -ËTORMAX
+LETTH¹LSI  SÅMI  

  *EEP 'RAND #HEROKEE FR¹
  &ORD %XPLORER FR¹  $ODGE
$URANGO FR¹  4OYOTA 4ACOMA FR¹
 &ORD & FR¹  .ÕIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
 ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI  
WWWISLANDUSCOM

¶OTAN ER TIL SÎLU 0EUGEOT ¹RGl EK 
KM EINN MEÈ ÎLLU YFIRBYGGING $ETHLEFFS
HLAÈINN Ö¾GINDUM 3VEFNPL¹SS FYRIR 
SKR¹ÈUR FYRIR  6ÁL   LTR TÒRBO DÅSEL
3JËN ER SÎGU RÅKARI -YNDIR ¹ WWWHUS
BILLIS 5PPL GEFUR 6ALDI Å SÅMA  
6ERÈ KR 

6IKING FELLIHÕSI ¹RG  FORTJALD GASMIÈ
STÎÈ 5PPL Å S  

$ELTA 3UMMERLINER 
"+6

&ALLEGT  MANNA HJËLHÕSI MEÈ KOJU
3ÁR STURTUKLEFI GAS OG RAF VATNSHITUN
STËR VATNSTANKUR STËR ÅSK¹PUR SÁR FRYSTIR
¹LFELGUR (JËNARÒM  CM ¹ LENGD
6ERÈ AÈEINS  'ETUM ÒTVEGAÈ
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CC

%K  ÖÒS .Õ UPPTEKNIR FRAMDEMPARA
NÕ KEÈJA OG TANNHJËL OLIA OLÅUSÅA OG
KERTI (JËLIÈ ER VOÈA FLOTT OG Å GËÈU
STANDI .Õ SK SETT VERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S     

,ÅTIÈ NOTAÈ ,-# HJËLHÕSI ¹RGl -EÈ
KOJUM FORTJALDI SËLARSELLA ÒTVARP CD
TEINGI OG LOFTNET FYRIR SJËNVARP 6ERÈ  
MILLJ 5PPL Å S  
4IL SÎLU !DRIA  HJËLHÕSI ¹RG k M
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VEL MEÈ FARIÈ 5PPL Å S  

2ANGE 2OVER

-JÎG FALLEGT EINTAK RGERÈ 
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5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4IL SÎLU 4ECH 4RAVEL +ING  4& ¹RG
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&LEETWOOD 7ESTLIKE  FET  ¹RG
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VERÈ  ÖÒS 3  

!VONDALE 0ERLE  TIL SÎLU RG k  
MANNA 7# STURTA OFL 3ÅMI  

4IL SÎLU %STEREL  4OP 6OLMUE ¹RGl
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 ÖÒS 5PPL Å S  
#OLEMAN 2EDWOOD ,AREDO ¹RG k
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S  
#OLEMAN "AYSIDE k  FET 6ERÈ 
ÖÒS 3  

4JALDVAGNAR
(OLIDAY #AMP TJALDVAGN k FR¹ 3EGL
GI TIL SÎLU MEÈ FORTJALDI OG GEYMSLU
KASSA 6EL MEÈ FARINN 6ERÈ  KR
5PPL Å SÅMA  
4IL SÎLU GËÈUR FJÎLSKYLDU TJALDVAGN (OLT
#AMBER RGl VERÈ CA  ÖÒS UPPL
Å S  
#OMBI #AMP k FORTJALD OG KASSI
6ERÈHUGMYND  ÖÒS 5PPL Å S 

4IL SÎLU #OMPI #AMP &AMILY  6EL
MEÈ FARINN UPPLÅ SÅMA  
#AMP,ET !PPOLLO ¹RG k TIL SÎLU 'ËÈUR
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Hjólhýsi á ótrúlegu verði!
Innifalið í verði:
Fortjald,
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gaskútur,
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ísskápur
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%NGIN ÒTBORGUN

3UZUKI 'RAND 6ITARA 8, ¹RG k EK
 ÖÒS SSK  MANNA 'ËÈUR BÅLL
YFIRTAKA ¹ L¹NI ¹HV ÖÒS 5PPL Å
S  

4IL SÎLU GL¾SILEGT 648  RG
%KIÈ KM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


4IL SÎLU VEL MEÈA FARIN VESPA LÅTIÈ EKINN
AÈ GERÈINI PEUGEOT  &¾ST ¹ GËÈU
VERÈI 5PPL Å S  

²TSALA ²TSALA 4IL SÎLU (OBBY  HJËL
HÕSI ¹RG  MGL¾SILEGUM INNRÁTT
INGUM OFL 5PPL Å S  
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-ONTANA k MNÕLEGU FORTJALDI TIL SÎLU
'ËÈUR VAGN 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

6INNUVÁLAR

4IL 3ÎLU 4URBO WIN SIGLINGARFORIT
34+ "ÒNAÈUR
,ÅNUSPIL ,ÅNUTREKT
"EITUSKURÈAR HNÅFUR 5PPL S 

(JËLBARÈAR
4IL SÎLU STK m $"3 "ENZ FELGUR 6ERÈ
4ILBOÈ 5PPL Å S  

6ARAHLUTIR
"ÅLAPARTAR EHF
3  
%RUM MEÈ TIL LEIGU 3M¹TRAKTORSGRÎFUR
SEM ERU  TONN  CM BREIÈAR
H¾GT ER AÈ LEIGJA STAURABORA Å MÎRGUM
BREIDDUM (ÎFUM KERRUR TIL AÈ FLYTJA
T¾KIN 6INNULYFTUR %(& 3  

,YFTARAR

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

ÞJÓNUSTA

0ARTASALAN 3ÅMI  
0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  
3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

*APANSKAR 6ÁLAR
"ÅLAPARTASALA
$AEWOO DÅSIL   T LYFTIGETA  M
LYFTIH¾È G¹MAGENGUR HLIÈARF¾RSLA NÕ
DEKK NÕIR GAFFLAR EKINN AÈEINS 
TÅMA 0ARTUR 3PYRNAN ,YFTARAR EHF
%LDSHÎFÈA  3  

&ORMAT  TRÁSMÅÈAVÁLAR SBORG VERKF¾RI
VÁLAR 3ÅMI  

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 
 BILAPARTAR BILAPARTARIS
WWWBILAPARTARIS

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA OFL AUK FLESTRA GERÈA AF &IAT
OG 67 3     
6ARAHLUTIR Å ,ANCER k STATION 3UNNY
¹RG k ,EGACY k !CCENT k 3 


'JAFABRÁF FR¹ &LUGFÁLAGI ¥SLANDS HVERT ¹
LAND SEM ER TIL SÎLU 'OTT VERÈ 5PPL
Å S  

²TSALAN ER HAFIN 

«SKAST KEYPT
&ELGUR 6ANTAR m ORGINAL KRËMFELGURN
AR UNDIR #HRYSLER PTCRUISER  M¹
VERA EIN FELGA 5PPL Å S   
 
«SKA EFTIR GAS ÅSSK¹P FYRIR HJËLHÕSI 5PPL
Å S     

"¹TAR

KEYPT
& SELT

(REINGERNINGAR

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹
 OG  Ö "ARKALAUS ÖURRKARI ¹ 
Ö 2AFMAGNSKRAKKABÅLAR ¹  Ö
4ÎLVUFLATSKJ¹R ¹  Ö m TV ¹  Ö m
¹  Ö "ARNAKERRA ¹  Ö ,EÈURSTËLL ¹ 
Ö +OMMËÈA ¹  Ö ,ÅNUSKAUTAR ¹  Ö
¶VOTTAVÁL ¹  Ö 'ASGRILL ¹  Ö "ARSTËLAR
¹  Ö 3  

(LJËÈF¾RI
!MPEG MAGNARI OG &ENDER BASSI TIL SÎLU
.¹NAST ËNOTAÈ 3   3IGURÈUR


 AFSL¹TTUR  %MILIÅA
3UÈURLANDSBRAUT  BL¹U HÒSUNUM
VIÈ &¹LAFEN  %NDILEGA KÅKTU INN ¹ WWW
GALAIS /PIÈ   VIRKA DAGA  
LAUGARDAGA 3  

µMISLEGT
 !FSL¹TTUR ¹ +RÅT ¥ (ANIA FINNUR
ÖÒ GL¾SILEGT ÒRVAL AF SKARTGRIPUM HJ¹
0APADOPOULOS *EWLERY ¹ AÈALVERSLUN
ARGÎTUNNI (ALLIDON NR BEINT ¹ MËTI
DËMKIRKJUNNI +LIPPTU ÒT ÖESSA AUG
LÕSINGU OG GEGN HENNI F¾RÈ ÖÒ 
AFSL¹TT

6ÁLAR OG VERKF¾RI
4IL SÎLU

3JËNVARP

(REINGERNINGAR BËNLEYSING BËNUN
GLUGGAÖVOTTUR OG LOFTSTOKKAHREINSUN
0ÁTUR 3   WWWPAHREINSUNIS
6IÈHALD ¹ LOFTR¾STIKERFI 'UÈJËN 2AFVIRKI
3  
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT SEM VIÈKEMUR
GARÈINUM AUK ALLRAR ALMENNRAR SMÅÈA
VINNU LÎGG HÒSASMÅÈAMEISTARI 6ANIR
MENN SNÎR HANDTÎK 3¾LUGARÈAR S
 

'ARÈYRKJA

3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

6ERSLUN

4IL SÎLU (UNTER   ¹RA VEL BÒINN
STAÈSETTUR ¹ ¥SLANDI TILBOÈ ËSKAST Å S
 

"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

'ERUM ALLT FYRIR GARÈINN ÖINN 6ARIST
ËDÕRAR EFTIRLÅKINGAR 3L¹TTUMENN -AGNÒS
   ¶ËRHALLUR  
'ËÈVERK ALMENN GARÈYRKJA FYRIR ÖIG
OG ÖÅNA !FSL¹TTUR FYRIR ELDRIBORGARA
OG ÎRYRKJA 3     
%IRÅKUR

4IL SÎLU 9AMAHA  ¹RG k &ALLEGT
SKÅÈI Å TOPPLAGI  HÎ 5PPL Å S 


4ÎKUM AÈ OKKUR HELLULAGNIR SKJËT OG
GËÈ ÖJËNUSTA 33 HELLULAGNIR 3 

«DÕR GARÈSL¹TTUR Å SUMAR 6ERÈ FR¹ AÈEINS
 KRËNUR HVERT SKIPTI 3ÅMI 


'ARÈHÒSGÎGN
2ÕMINGARÒTSALA

4IL SÎLU GL¾SILEGASTI SKEMMTIB¹TUR LANDS
INS 'ALEON  3TAÈSETTUR Å 3NARFARA
3ÅMI   WWWGALEONPL

,ANDSINS MESTA ÒRVAL AF GARÈHÒSGÎGN
UM 3TERKLEG OG ÖUNGBYGGÈ (ENTA VEL
FYRIR ÅSLENSKT VEÈURFAR TIL AÈ STANDA
ÒTI ALLT ¹RIÈ 6IÈARKË $ALVEG  
+ËPAVOGI WWWVIDARKOIS 3ÅMI 


"LËMSTRANDI GARÈAR

&ELLUM TRÁ KLIPPUM OG SINNUM ÎÈRUM
GARÈVERKUM 'ARÈSL¹TTUR OG GARÈÒÈUN
¶IÈ HRINGIÈ OG VIÈ KOMUM 'ERUM
TILBOÈ 3  

'ARÈAÖJËNUSTA ('

&ELLI TRÁ KLIPPINGAR KANTSKURÈUR SL¹TTUR
MOLD OG SANDUR ®LL HELSTU GARÈVERK
3 
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3P¹DËMAR

"ËKHALD SKATTSKIL SKATTFRAMTÎL FJ¹R
M¹LAÖJ STOFNUN FÁLAGA 3-#/ REIKN
INGSHALD OG R¹ÈGJÎF 3  

 JA HERBERGJA RÒMGËÈ ÅBÒÈ TIL LEIGU
Å (AFNARFIRÈI FR¹B¾R STAÈSETNING SÁR
INNGANGUR STUTT Å ALLA ÖJËNUSTU OG SKËLA
LEIGA  ÖÒS BANKA¹BYRGÈ ,AUS
STRAX (UNDAEIGENDUR VELKOMNIR UPP
LÕSINGAR Å SÅMA  EÈA JARLINN
HOTMAILCOM

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

-¹LARAR

!LLT AÈ  ÒTSALA PERSNESK TEPPI
HÒSGÎGN GJAFAVÎRUR WWWZEDRUSIS
(LÅÈASM¹RA  +ËPAVOGI 3  

.UDD NUDD 5PPL Å S  

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
&ERÈAÖJËNUSTA

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

3JËSTANGVEIÈI

HEIMILIÐ
(ÒSGÎGN

'ISTING
/RLOFSÅBÒÈ ¹ !KUREYRI

 KR NËTTIN 5PPL Å S  
NETFANG LEO INTERNETIS ,EË

&YRIR VEIÈIMENN
$ÕRAHALD
4IL SÎLU #HIHUAHUA HVOLPAR UNDAN
MJÎG SKAPGËÈUM FORELDRUM SEM HAFA
FENGIÈ MJÎG GËÈA DËMA ¹ SÕNINGUM
(VOLPARNIR ERU TILBÒNIR TIL AFHENDINGAR OG
AFHENDAST MEÈ ¾TTBËK FR¹ ¥SHUNDUM
5PPL Å S  

'ËÈIR MAÈKAR

TIL SÎLU 3ILUNGS OG LAXA -ARGRA ¹RA
REYNSLA 3  

4IL SÎLU  ¹STAR GAUKAR  BÒR FYLGJA
.¹NARI UPPL Å S     
TIL SÎLU SILKY TERRIER STR¹KA HVOLPAR HEILSU
FARS SKOÈAÈIR OG ÎRMERKTIR VERÈ  ÖÒS
UPPL Å SÅMA 

%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS

4VEIR KETTLINGAR GULIR MEÈ HVÅTUM RÎND
UM F¹ST GEFINS 5PPL Å S  
 M¹NAÈA HVOLPUR %NGLIS 3PRINGER
3PANEL F¾ST GEFINS 5PPL Å S  

(ÒSAVIÈHALD

+RÒTTLEGIR KETTLINGAR F¹ST GEFINS 5PPL Å
S  

3IGLINGAFÁLAGIÈ µMIR BÕÈUR UPP ¹ SIGL
INGAN¹MSKEIÈ Å SUMAR 4ILVALIÈ FYRIR FËLK
SEM ¾TLAR SÁR AÈ LEIGJA SKÒTU ERLENDIS
EÈA L¾RA GRUNNHANDTÎKIN Å MEÈFERÈ
SEGLB¹TA +ENNT   Å VIKU  TÅMA Å SENN
6ERÈ  KR (AFIÈ ENDILEGA SAM
BAND Å SÅMA     

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

HEILSA
¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  
&LÎT ÖÎK NÕLAGNIR VIÈGERÈIR OG VIÈHALD
 ¹RA REYNSLA (AMRABORG EHF Å S
 

4ÎLVUR
6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

+EM ¹ STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR
AF -ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR
-IÈNET EHF 3  

.UDD
-ASSAGE 4EL  

"EACHCOMBER
+ANADÅSKIR HEITIR POTTAR
3UMARTILBOÈ ¹ HEITUM POTTUM
%IGUM ÎRF¹A "EACHCOMBER HEITA
POTTA ¹ LAGER 4IL AFGREIÈSLU
STRAX -EST EINANGRUÈU POTTAR
¹ MARKAÈNUM LOKAÈ  TÅMA
HREINSIKERFI OMFL &IMM ¹RA
¹BYRGÈ &RÅ HEIMSENDING HVERT ¹
LAND SEM ER 3ENDUM B¾KLINGA
SAMD¾GURS
 ¹RA REYNSLA ¹ ¥SLANDI
/PIÈ ALLA DAGA FR¹  TIL 
!LLAR N¹NARI UPPL Å S  
EÈA MVEHF HIVEIS

Leigjandi
leitaðu frítt

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R +AUPAUKI
Å JÒNÅ WWWLIFSSTILLIS %DDA "ORG S 

WWWLEITIS SMELLIÈ ¹ 2ISTILVANDAM¹L
,ÁTTIST UM  KG ¹  VK¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2EYNSLA Å HEILSU
R¹ÈGJÎF +AUPAUKI FYLGIR
WWWHEILSUVALTOPDIETIS 2ANNVEIG
S

«SKA EFTIR SEM FIRST  HERBÅBÒÈ EÈA
ST¾RRA Å (AFNARFIRÈI AÈRIR STAÈIR KOMA TIL
GREINA 5PPL Å S  
(¹SKËLASTÒLKUR ËSKA EFTIR  HERBERGJA
ÅBÒÈ Å  REGLUSAMAR MEÈ MEÈM¾LI
3  

4IL SÎLU  FM SUMARBÒÈSTAÈUR FULLBÒ
INN AÈ UTAN 3  

!TVINNA Å BOÈI

6ERKTAKAFYRIRT¾KI Å BYGG
INGARIÈNAÈI
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA GËÈAN SMIÈ
EÈA HÒSASMÅÈAMEISTARA SEM
VERKSTJËR 6ERÈUR AÈ HAFA GËÈA
STJËRNUNARH¾FILEIKA
5PPL Å S     

(LÎLLAB¹TAR )NGËLFSTORGI
«SKA EFTIR STARFSFËLKI ¹ KVÎLDIN
OG UM HELGAR N¾TURNAR  %KKI
YNGRI EN  ¹RA
5PPL Å S     
EINNIG ¹ STAÈNUM

'OTT SUMARHÒS TIL LEIGU ¹
.ORÈURLANDI ®LL ÖJËNUSTA OG
AFÖREIFING Å N¾STA N¹GRANNI SVO
SEM VEIÈI FRÅTT Å GOLF ¹ GL¾SILEG
UM GOLFVELLI OG MARGT FLEIRA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
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Leiga.is býður
Leiguráðgjöf
 Mat á leigjendum
 Gerð leigusamninga
og trygginga

Leiga.is
Löggild leigumiðlun

(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

(¾H¾ ERUM TVÎ FULLORÈIN HUNDUR 
¹RA MJÎG VEL ALINN OG BARN ¹ LEIÈ
INNI «SKUM EFTIR HÒSN¾ÈI Å N¹GRENNI
2VK HELST EKKI MEIRA EN   TÅMA
FR¹ 2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM
HEITIÈ %RUM MEÈ GËÈ MEÈM¾LI 3
 

ATVINNA

Leigusali
auglýstu frítt

6ÎRUBÅLAR MEÈ KRANA

¶µ¨).'!2 4EK AÈ MÁR AÈ ÖÕÈA ÒR ENSKU
YFIR ¹ ÅSLENSKU OG ÒR ÅSLENSKU ¹ ENSKU
3ÅMI   42!.3,!4)/. &ROM
%NGLISH TO )CELANDIC AND FROM )CELANDIC
TO %NGLISH 4ELEPHONE  

 ¹RA KK ËSKAR EFTIR AÈ LEIGJA STÒDÅËÅ
BÒÈ 2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM
HEITIÈ 3  

'ËÈ AFSLÎPPUN ¹
.ORÈURLANDI

µMISLEGT

%F ÖIG VANTAR VÎRUBÅL MEÈ KRANA Å REDD
INGAR Ö¹ ERUM VIÈ M¹LIÈ +UMP¹NAR EHF
S   +UMPANAR SIMNETIS

4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS

3UMARBÒSTAÈIR

!M#OCKER 3PANÅEL  M¹N STR¹KUR ¾TT
BËK FR¹ (2&¥ ÎRMERKTUR TIL SÎLU 3ÅMI 
  WWWCARALESNET

®NNUR ÖJËNUSTA

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

tur

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

 REGLUSAMAR REYKLAUSAR VINKONUR VANT
AR  SVEFNH ÅBÒÈ MIÈSV¾ÈIS Å 2VK 5PPL
Å S  

&YRIRT¾KI ËSKAR EFTIR   HERBERGJA
ÅBÒÈHÒSN¾ÈI ¹ HOFUÈBORGARSV¾ÈINU
TIL LEIGU FYRIR STARFSMENN 2EGLUSEMI OG
SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 5PPL GEFUR
3KÒLÅ Å S  

-¾ÈGIN ËSKA EFTIR  HERB ÅBÒÈ ¹ HÎF
UÈBORGARSV 2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM
GREIÈSLUM HEITIÈ 3   $ÅSA E
KL 

µMISLEGT

4IL SÎLU ER  FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI Å
(AFNARFIRÈI ¶AR AF ER INNRÁTTUÈ  FM
ÅBÒÈ 6ERÈ   3KOÈA ÎLL SKIPTI %INNIG
KEMUR ÒTLEIGA TIL GREINA 5PPL Å S 
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plö

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K 9RSA
SÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR FJARHEILUN
6ISA-# 3ÅMATÅMI   ALLA DAGA
(RINGDU NÒNA

3TËRFENGLEG OUTLET ¹ HÒSGÎGNUM OG
RÒMUM OFL $UGGUVOGI '' HÒSIÈ
3  

!NDREA

(VALASKOÈUN 3KEMMTISIGLINGAR 4ILVALIÈ
FYRIR FYRIRT¾KI OG STARFSMANNAHËPA
3ÅMAR     .¹NARI
UPPLÕSINGARWWWSJOSTONGIS HVALALIF
HVALALIFIS

!TVINNUHÒSN¾ÈI

orð

$ULSPEKISÅMINN  
  

(ÒSGAGNA OUTLET

4V¾R LËÈIR SAMLIGGJANDI Å -IÈENGI V
+ERIÈ 'RÅMSNESI   OG   HEKTAR
AR TIL SÎLU HVOR FYRIR SIG EÈA SAMAN
3T¾RRI LËÈIN LIGGUR AÈ SKËGR¾KTARLANDI
3ELJANDI GETUR SMÅÈAÈ HÒS ¹ LËÈUNUM
3KIPTI ¹ ÅBÒÈ KOMA TIL GREINA 5PPL Å S
 

ítb

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

2AFVIRKJUN

(ÒSAVIÈHALD

 2VK

3TËR FJÎLSKYLAD ËSKAR EFTIR 
ÅBÒÈ Å
LANGTÅMALEIGU 5PPL GEFUR 'UÈBJÎRG Å
SÅMA      EÈA SENDA
¹ GB FJOLSKYLDANORG

'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING

'EGN NAGDÕRUM SKORDÕRUM
¹TTF¾TTLUM OG FUGLUM %YÈI
GEITUNGABÒUM OG ÒÈA FYRIR
KÎNGULËM ²TVEGA ALLAN BÒNAÈ
GERI VERÈTILBOÈ FYRIR HEIMILI
OG FYRIRT¾KI (EF SÁRH¾FT MIG
Å MEINDÕRAVÎRNUM (!##0
UMHVERFI
5PPLÕSINGAR OG PANTANIR Å SÅMA
  'EYMDU AUGLÕSING
UNA

4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈ ¹ SV¾ÈI  5PPL
SENDIST Å && VISIRIS EÈA Å SÅMA 
 EFTIR KL 

,AUST STRAX

®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR

 HERBERGJA ÅBÒÈ TIL LEIGU Å &ROSTAFOLD
'RAFARVOGI 3T¾RÈ ER  M %INUNGIS
LANGTÅMALEIGA ,EIGUPPH¾È  ÖKR ¹
M¹NUÈI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4IL LEIGU FM EINBÕLISHÒS ¹  H¾ÈUM Å
MJÎG RËLEGU OG BARNV¾NU HVERFI 3TUTT
Å ALLA ÖJËNUSTU SS LEIKSKËLA OG +RINGLU
3ÁR GARÈUR  BÅLAST¾ÈI ,EIGIST AÈEINS
REGLUSÎMU OG SKILVÅSU FËLKI ,AUST STRAX
5PPL Å S     

®KUKENNSLA

-EINDÕRAVARNIR

4IL SÎLU GL¾SILEGAR SUMARBÒSTAÈALËÈIR
Å LANDI -IÈENGIS 'RÅMSNESI 5PPL Å S
 

«SKA EFTIR JA HERB ÅBÒÈ ÖARF AÈ VERA
LAUS  ¹GÒST 5PPL Å S  

.UDD

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

4IL LEIGU HERB ÅBÒÈ (VERFI  SKAMMT
LANGT LEIGA MHÒSG 5PPL MAGGAG
HEIMSNETIS EÈA Å S  
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handlaugar
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!TVINNA ËSKAST

4ILKYNNINGAR

ATVINNA Í BOÐI

3TEINSTEYPUSÎGUN OG
KJARNABORUN
«SKA EFTIR STARFSMANNI Å STEIN
STEYPUSÎGUN OG KJARNABORUN
5PPLÕSINGAR Å S  

A6<:GB:CC"&%%HI6G;
Gb[ViVaV\Zg^cch`VgZ[i^gaV\Zgbccjbi^ahiVg[V!WdÂ^Zg
[jaaihiVg[#<ÂaVjcWdÂ^[ng^gYj\aZ\VZ^chiV`a^c\V#B^`^a
k^ccVWdÂ^{a[aZ\jbd\h`Zbbi^aZ\jbk^ccjhiVÂ#ygkmijg
[ng^gi¨`^h^ch\Z[jgb^`aVb\jaZ^`V{VÂkVmVhiVg[^#

%RT ÖÒ SJ¹LFST¾ÈUR OG ÎFL
UGUR SÎLUMAÈUR

4ÅMARITAÒTG¹FAN "IRTÅNGUR AUGLÕSIR EFTIR
DUGLEGU OG KRAFTMIKLU FËLKI Å SÎLUSTARF
¹ KVÎLDIN &R¹B¾RIR TEKJUMÎGULEIKAR
VINNUTÅMI FR¹ KL     KVÎLD Å VIKU
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST HJ¹ )NGU (ULD
STARFSMANNASTJËRA Å SÅMA   EÈA
Å TÎLVUPËSTI INGAHULD BIRTINGURIS
+AFFI 2OMA ¹ 2AUÈAR¹RSTÅG ËSKAR EFTIR
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unn Sveinbjarnardóttir kúvenda úr því að
segja að stjórnvöld eigi
að stjórna ferðinni, yfir
í það að stjórnvöld eigi
ekkert að skipta sér af
aglega dynja í fréttaþví sem sjálfstæð fyrtímum ljósvakamiðlirtæki og sveitarstjórnanna jafnvel margar fréttir
ir séu að bralla. Svona
í röð um orku- og álmál, t.d.
rétt eins og Landsfjórar af fyrstu fréttunum
virkjun komi eigendum
í kvöldfréttatíma útvarps
sínum, þjóðinni, ekk4. júlí: Tugir rafvirkja rétt- «-!2
ert við. Fjölmiðlamenn
indalausir á Reyðarfirði, 2!'.!233/.
leggja sig alla fram um
– Alcan, Norsk Hydro og
að kafa ofan í valdabrölt og kappnetþjónabú keppa um álverslóðir
hlaup álrisa og sveitarstjórna en
á Keilisnesi og við Þorlákshöfn –
enginn hugar að þeim náttúrunýjar sviptingar og átök um Hitaverðmætum sem fórna þarf fyrir
veitu Suðurnesja, – njósnir Alcan
alla þessa stóriðju, s. s. norðum Hafnfirðinga. Hafi fólk haldið
austan Mývatns. Það virðist ekki
að Samfylkingin með Fagra Ísland
valda yfirmönnum Norsk Hydro
hægði eitthvað á stóriðjuhraðlestáhyggjum þótt þeir hafi engan
inni sýnir stanslaus fréttastraumorkukaupasamning í hendi – þeir
ur af þeim vettvangi annað.
þekkja þá forsögu virkjana á ÍsÞegar forysta flokksins kúlandi að mat á umhverfisáhrifum
venti í Kárahnjúkamálinu á
sé bara formsatriði. Ef við gefum
sínum tíma var ætlunin greinisveitarstjórnarmönnum samheitlega sú að sýna fram á að flokkurið Jón og Páll í staðinn fyrir Pétur
inn væri „stjórntækur“, þ.e. ætti
og Pál, þá virðast þeir heldur ekki
auðvelt með að taka þátt í þeim
vera að pæla í því hvernig eigi að
málamiðlunum sem fylgir stjórnútvega orkuna og reisa virkjanaarþátttöku. Þetta yrði Samfylkmannvirki í ótal öðrum sveitarféingin að gera, annars kæmist hún
lögum en þeirra eigin. Nei, ál er
ekki í stjórn. Tækifærið kom ekki
ekkert mál fyrir Jón og Pál, jafn2003 en hins vegar kom það núna.
vel þótt einföld samlagning sýni,
Miðað við stöðu mála virðist Samað þegar þau álfyrirtæki, sem nú
fylkingarforystan hafa hugsað
eru á fullri ferð hér á landi, hafa
málið svona fyrir síðustu kosnfengið alla þá orku sem þau þurfa
ingar: Flöggum plagginu Fagra
til að reka álver af minnstu hagÍslandi og segjumst vilja stórkvæmnisstærð, sem er 500 þúsiðjustopp í 4-5 ár á meðan náttund tonn á ári fyrir hvert álver –
úruverðmæti landsins eru könnþá krefst sú stóriðja allrar virkjuð. Þannig getum við haldið hjá
anlegrar vatns- og hveraorku
okkur því umhverfisverndarfólki
landsins og Fagra Ísland farið
sem annars fer til grænu flokkfyrir lítið. Og þá er eftir að uppanna. Eftir kosningar mun fólk
fylla drauma virkjanafíkla um
sýna því skilning að við fáum ekki
orkusölutil Skotlands og til netallt okkar fram í stjórnarsáttmálþjónabúa og vetnisframleiðslu
anum, svo sem dýrar og tímafyrir bíla og skip. Já, þjóðin er
frekar náttúrfarsrannsóknir. Þá
í „ég fer í fríið“-skapi, 83 prógumum við af rammaáætluninni
sent ánægð með nýju stjórnina
sem hvort eð er átti að vinna að
í skoðanakönnun. Aðalatriðið er
og lofum að snerta ekki þau svæði
að virkja og selja orku sem hraðsem hvort eð er þarf ekki að fara
ast og óðast þótt álverin öll gefi
inn á á kjörtímabilinu. Síðan verðaðeins vinnu fyrir 2% vinnuafls
ur vonandi hægt að draga endþjóðarinnar og fórnað sé náttúruanlegar ákvarðanir iðnaðarráðverðmætum sem í ímynd þjóðarherra og umhverfisráðherra um
innar má meta til þúsunda milljálver og virkjanir í tvö ár og
arða. Fagra Ísland orðið að Magra
síðan skilgreinum við þessi tvö ár
Íslandi. Þórunn stóð með sóma
sem „stóriðjuhlé“ þótt stanslaus
í lappirnar við Kárahnjúka og á
fréttaflutningur af stóriðjukappævarandi þökk fyrir það. Vonandi
hlaupinu dynji allan tímann. Á
fær hún ekki í hnén eins og Valþessu tímabili sýnum við fram á
gerður við að hitta álfurstana.
hve stjórntæk við erum. Eftir tvö
ár: „Den tid, den sorg“.
Ef Samfylkingarforystan hefur
Höfundur er formaður
hugsað svona er skiljanlegt hvers
Íslandshreyfingarinnar.
vegna Ingibjörg Sólrún og Þór-
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Ál – ekkert mál
fyrir Jón og Pál
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(AGKAUP ¹ !KUREYRI 5MM¾LI
ÖAU SEM HÎFÈ ERU EFTIR *ËHANNESI Å
"ËNUS AÈ HANN SÁ TILBÒINN MEÈ PLAN
" OG HYGGIST SETJA ÖAÈ FLJËTLEGA AF STAÈ
NÒ ÖEGAR ALLT DREGST VARÈANDI ÒTBOÈ
¹ BYGGINGARSV¾ÈINU ÖAR SEM ENN
STENDUR KNATTSPYRNUVÎLLUR !KUREYRAR
HAFA VERIÈ NOKKUÈ Å UMR¾ÈUNNI %N
ÁG ER AÈ SJ¹LFSÎGÈU KOMINN MEÈ PLAN
# OG $ HANDA *ËHANNESI
0LAN # ER AÈ NÕ (AGKAUPSVERSLUN VERÈI
REIST VIÈ FLUGVÎLLINN ¹ !KUREYRI &LUG
STÎÈVARBYGGINGIN ER ORÈIN ALLT OF LÅTIL
OG VIÈ EIGUM ENGA ALMENNILEGA UM
FERÈARMIÈSTÎÈ HÁR OKKUR VANTAR SVONA
ÖESSA TILFINNINGU AÈ GETA FARIÈ ¹ J¹RN
BRAUTARSTÎÈINAn AÈ VERSLA ÖEGAR ALLT
ANNAÈ ER LOKAÈ -EÈ ÖVÅ AÈ SETJA ÖETTA
ALLT Å EITT HÒS STËRA (AGKAUPSVERSLUN
OG ALLA ÖJËNUSTU VIÈ SAMGÎNGUR MEÈ
STR¾TËSTOPPUSTÎÈ SEM S¹RVANTAR ¹
FLUGVÎLLINN FENGI EYÈIMÎRKIN Å KRINGUM
FLUGVÎLLINN ¹ !KUREYRI NÕTT LÅF
0ÁTUR "JÎRGVIN ¶ORSTEINSSON
HTTPBLOGGVISIRISPB

(ÒSN¾ÈISL¹N SEM BLËRA
BÎGGULL ¶AÈ ER SPAUGILEGT AÈ
FYLGJAST MEÈ ÖVÅ HVERNIG EIN ATVINNU
GREIN BYGGINGARIÈNAÈURINN ER
SÅFELLT OFSËTTUR AF STJËRNVÎLDUM ¹ SAMA
TÅMA OG MULIÈ ER UNDIR ANNAN ÖE
STËRIÈJUNA ¶AÈ ER MEÈ ËLÅKINDUM AÈ
HALDA ÖVÅ FRAM AÈ L¾KKUN HÒSN¾È
ISL¹NA Å  MUNI DRAGA ÒR ÖENSLU
Å EFNAHAGSLÅFINU ¶AÈ ER PËLITÅSKUR

KATTARÖVOTTUR ÖEGAR FYRIRHUGUÈ ER
BYGGING MARGRA ¹LVERA UM ALLT LAND %F
VIRKILEGA ER VILJI TIL AÈ DRAGA ÒR ÖENSLU Å
EFNAHAGSLÅFI ¾TTU STJËRNVÎLD AÈ GEFA TIL
KYNNA AÈ AÈEINS SÁ VILJI OG RÕMI TIL AÈ
REISA EITT EÈA TVÎ ¹LVER TIL VIÈBËTAR HÁR
¹ LANDI ¹ N¾STU ¹RATUGUM ¶AÈ V¾RU
SKILABOÈ SEM EKKI V¾RU MISSKILIN OG
MYNDU DRAGA ÒR ÖENSLUV¾NTINGUM
¡G HVET )NGIBJÎRGU 3ËLRÒNU OG 3AM
FYLKINGUNA AÈ FYLGJA EFTIR &AGRA ¥SLANDI
¹ BORÈI EKKI BARA Å ORÈI FYRIR KOSNINGAR

ÌKOMOT\KM[S
w'JXOGNP|RNÅYO
'JXOG'JO\G6.

×ZHTGÂ[X
.RwL_LOXHKOYRO
9Z[ÂTOTMYL£Z[X
*KSVGXGX
.P|RQUVVGX
ÌRLKRM[X
8RR[MGXJwTGUMLR[MTGTKZwRR[S
MR[MM[S
+OTLXlXKTTYROYRMT
5VTGTRKMOXMR[MMGX
6RGYZQR£ÂTOTMGÂLXGSGTUMGLZGT
×ZORP|Y
2ULZRP|Y
ÓHKOTRÅYOTM
9ZXG[SHXK_ZOX)9=6
8lY\XT

2P|YQGYZGXOwHUXÂQX|Q
+HKIUM|RLNOZO
9P|T\GXVYRULZTKZ
1GVGRRUMZKTMOL_XOXYP|T\GXV
2MTL_XOXZ\GXVUM)*
-K_SYR[N[XÂ9KOZ`
.[XÂSKÂMR[MMGUMOTTH_MMÂ[
LR[MTGTKZO
*_XGZXGVVGOTTUMZJXGMGTRKM
SKÂXGLSGMTO
ÃGQMR[MMO
<GZTYZGTQ[XRL_RRZ[X[ZGTLXl
9Z[XZG
9Z[XZ[NKTMO
9Z[XZ[HUZTXVRGYZO

×ZORKM[QUXZOÂ

)NGI 2ÒNAR %ÈVARÈSSON
HTTPBLOGGVISIRISINGIRUNAR

%IN AF HJÒKRUNARFR¾ÈINGUNUM SEM
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„Ég mála sjálfsmyndir af
því að ég er svo oft ein ...
ég er viðfangsefnið sem ég
þekki best.“
,ISTAKONAN &RIDA +AHLO LÁST AÈ
EINS  ¹RA SJÎ DÎGUM EFTIR AF
M¾LIÈ SITT &YRRUM EIGINMAÈUR
HENNAR LISTAMAÈURINN $IEGO
2IVERA SAGÈIST ALDREI HAFA
UPPLIFAÈ SORGLEGRI DAG
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Anna Frank og fjölskylda fara í felur

 "RETAR AFHENTU ¥SLENDING

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  FËRU STÒLKAN
!NNA &RANK OG FJÎLSKYLDA HENNAR Å FELUR
VEGNA GYÈINGAOFSËKNA NASISTA Å HEIMS
STYRJÎLDINNI SÅÈARI
&JÎLSKYLDAN LÁT LÅTA ÒT EINS OG HÒN
HEFÈI YFIRGEFIÈ HEIMILI SITT Å FLÕTI MEÈ
ÖVÅ AÈ SKILJA ÖAÈ EFTIR Å ËREIÈUKENNDU
¹STANDI ¹SAMT BRÁFI ÖAR SEM FRAM KOM
AÈ HÒN HEFÈI FLÒIÈ TIL 3VISS
3TAÈREYNDIN VAR HINS VEGAR SÒ AÈ FJÎLSKYLDAN
SEM SAMANSTËÈ AF ®NNU FORELDRUM HENNAR OG
SYSTURINNI -ARGOT FALDI SIG ¹ H¹ALOFTI KUNNINGJA
SINNA SEM HUGSUÈU UM FJÎLSKYLDUNA OG F¾RÈU
HENNI REGLULEGA FRÁTTIR AF FRAMGANGI STRÅÈSINS
3EINNI HLUTA JÒLÅ FLUTTI VAN 0ELS FJÎLSKYLDAN INN
TIL &RANK FJÎLSKYLDUNNAR SEM VAR Å FYRSTU ¹N¾GÈ
MEÈ FÁLAGSSKAPINN %R FRAM LIÈU STUNDIR VERSNAÈI
ÖË SAMKOMULAGIÈ OG VAR PL¹SSLEYSI AÈALLEGA UM
AÈ KENNA

!È MORGNI  ¹GÒST  GERÈU NAS
ISTAR INNR¹S ¹ HEIMILIÈ OG FUNDU FELU
STAÈ FJÎLSKYLDNANNA ÒT FR¹ ¹BENDINGU
NAFNLAUSS UPPLJËSTRARA (ÒSR¹ÈENDURNIR
VORU ANNAÈHVORT FANGELSAÈIR EÈA SLEPPT
LAUSUM  MEÈAN VAR FJÎLSKYLDUMEÈ
LIMUM SKIPT Å HËPA EFTIR KYNI OG FARIÈ
MEÈ Ö¹ Å ÒTRÕMINGARBÒÈIR Å !USCHWITZ
!NNA OG -ARGOT ENDUÈU ¾VIDAGA
SÅNA Å "ERGEN "ELSEN ÒTRÕMINGARBÒÈUNUM EFTIR
AÈ TAUGAVEIKISFARALDUR BRAUST ÒT OG VORU GRAFNAR
Å FJÎLDAGRÎF EN STAÈSETNINGIN ER ËKUNN 6AR !NNA
Ö¹ FIMMT¹N ¹RA ¶ETTA VAR AÈEINS NOKKRUM VIKUM
¹ÈUR EN BRESKIR HERMENN FRELSUÈU FANGANA 
APRÅL 
3EINNA VAR DAGBËK ®NNU SEM HÒN HÁLT ¹
MEÈAN ¹ FELULEIKNUM STËÈ GEFIN ÒT OG HEFUR HÒN
SELST Å MILLJËNUM EINTAKA UM HEIM ALLAN

UM 2EYKJAVÅKURFLUGVÎLL
 &YRSTA LANDSMËT HESTA












MANNA VAR SETT ¹ ¶INGVÎLL
UM
"ÅTLAMYNDIN ! (ARD $AYkS
.IGHT VAR FRUMSÕND Å
,ONDON
²TVARPSÖ¾TTINUM ! 0RAIRIE
(OME #OMPANION VAR ÒT
VARPAÈ BEINT Å FYRSTA SINN
*ËHANNES 0¹LL P¹FI ANNAR
BAÈST FYRIR Å 3ALVADOR Å
"RASILÅU
4ONY "LAIR FLUTTI FYRSTU
R¾ÈU SÅNA ¹ BRESKA ÖING
INU
(LJËMSVEITIN %UROPE HÁLT
TËNLEIKA Å ,AUGARDALSHÎLL
"ONO OG "OB 'ELDOF HITTU
FULLTRÒA ' TIL AÈ R¾ÈA
AUKNA AÈSTOÈ TIL !FRÅKU

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

Svanlaug Þorsteinsdóttir,
Hlaðhömrum 2, Mosfellsbæ,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eiri 29. júní.
Jarðarförin auglýst síðar.
Guðrún Aðalsteinsdóttir
Sverrir Guðmundsson
Þorgerður Aðalsteinsdóttir Jón Björnsson
Ísfold Aðalsteinsdóttir
Þorsteinn Aðalsteinsson
Kristín Egilsdóttir
Helga Aðalsteinsdóttir
Aðalsteinn Aðalsteinsson
Unn Krogen
Birgir Aðalsteinsson
Ásthildur Skjaldardóttir
Svanlaug Aðalsteinsdóttir
Brynjar Viggósson
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Ingimundur Einarsson,
áður bóndi í Leyni, Laugardal, Fossvegi 4,
Selfossi,

lést á Sjúkrahúsi Suðurlands að morgni 4. júlí.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Lilja Guðmundsdóttir
Guðrún Ingimundardóttir
Þórir Snorrason
Svanheiður Ingimundardóttir
Magnús Guðjónsson
Guðmundur Óli Ingimundarson Roswitha M.
Hammermuller
Fjóla Ingimundardóttir,
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Þorvaldur Þorvaldsson,
bílstjóri, Núpalind 2, Kópavogi,

lést á Landakoti þriðjudaginn 3. júlí.
Þorvaldur Þorvaldsson
Þorgerður Þorvaldsdóttir
Arnbergur Þorvaldsson
Gróa María Þorvaldsdóttir
barnabörn og langafabörn.

Jón Helgason
Hanna Margrét Geirsdóttir
Ingólfur Garðarsson

www.minningargreinar.is
,OKAÈ
6EGNA ÒTFARAR %).!23 3 «,!&33/.!2 VERÈUR SKRIFSTOFA
OKKAR LOKUÈ Å DAG FÎSTUDAGINN  JÒLÅ
%3 «LAFSSON EHF
"ÅLDSHÎFÈA 
2EYKJAVÅK

Auglýsingar sendist á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.
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3ÎGUR OG ANDLEGAR HUGLEIÈINGAR
Helgigöngur undir Jökli fara fram í
dag og á morgun á vegum Þjóðgarðsins
Snæfellsjökuls og Ingjaldshólskirkju.
Doktor Pétur Pétursson og Sæmundur Kristjánsson leiðsögumaður og
landvörður munu fara fyrir göngunni,
ásamt Ragnheiði Karítas Pétursdóttur, sóknarpresti í Ingjaldshólsprestakalli, sem sér um helgihald.
„Við göngum þarna Guði til lofs og
dýrðar, í lotningu og þökk fyrir sköpunarverkið og áminnum um mikilvægi þess að vernda náttúruna,“ útskýrir Ragnheiður. „Ég sem sóknarprestur mun annast helgistundir í
upphafi og lok ferðana. Sæmundur
Kristjánsson fléttar inn í þetta fróðleik um staðarhætti og fleira á leiðinni. Á meðan verður doktor Pétur
Pétursson með andlegar hugleiðingar
og er því kannski rétt að kalla hann

andlegan leiðtoga gangnanna.“
Gangan í dag hefst klukkan 19.30
við forna kirkjustaðinn Saxhól. Þar
fer fram helgistund og ferðablessun. Að svo búnu er förinni heitið um
gamla þjóðveginn um Prestahraun og
endað á Ingjaldshólskirkju klukkan
hálf þrjú um nóttina, með helgistund
og klukknahringingu.
„Dagskrá seinni dagsins hefst
klukkan 15.30 með viðkomu í Einarslóni, sem er líka forn kirkjustaður,“
segir Ragnheiður. „Þar verður önnur
helgistund og ferðablessun. Þaðan
verður gengið upp Hellnakirkju, þar
sem göngunni lýkur formlega með
messuhaldi og altarisgöngu. Ekki er
gist um nóttina en skipulagðar rútuferðir verða frá Ingjaldshóli að Saxhóli fyrri daginn og frá Hellnakirkju
að Djúpalónssandi þann seinni.“

GULLBRÚÐKAUP
Hinn 13. júlí 1957 lögðu leið sína upp
að altarinu í Hóladómkirkju þau

María Pálsdóttir
frá Hoﬁ og Þórarinn
Þórarinsson
frá Vogum til að vinna hvort öðru ævilangt hjúskaparheit. Síðan hafa
þau búið búi sínu í Vogum og meðal annars fætt og alið upp ﬁmm mannvænleg börn. Í tilefni þessara tímamóta verða þau hjón með opið hús
til gestamóttöku í Skúlagarði föstudaginn 13. júlí næstkomandi frá kl.
19.00 og vænta þess að sem allra ﬂestir vinir og vandamenn sjái sér
fært að gleðjast með þeim þessa kvöldstund.

Ragnheiður segist eiga von á góðri
þátttöku þar sem vel hafi verið mætt
í fyrra á Jónsmessu, þegar Helgigöngur fóru fram í fyrsta sinn. „Þá
slóst Jónína Bjartmarz, þáverandi
umhverfisráðherra, með í för sem
sérstakur heiðursgöngustjóri,“ rifjar
hún upp. „Ásamt björgunarsveitinni
Lífsbjörg í Snæfellsbæ, sem ætlar að
endurtaka leikinn í ár til að tryggja
örygga þátttakenda.“
Að lokum vill Ragnheiður benda
áhugasömum á að taka með sér góða
gönguskó, léttan bakpoka með regnfatnaði og nesti og drykkjarvatn,
þar sem ekki verði boðið upp á mat.
Fólki gefist hins vegar tækifæri til að
snæða þegar hlé verða gerð á göngunni, fyrir sögustundir og andlegar
hugleiðingar.
ROALD FRETTABLADIDIS
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'UÈMUND
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Síðustu ár hef ég
stöðugt verið að átta
mig betur og betur
á því hvað það eru
mikil forréttindi að
hafa fengið að alast
upp annars staðar en
í miðbæ Reykjavíkur. Reyndar var
það þar sem ég kom í heiminn og bjó
fyrstu árin en fljótlega var ég samt
flutt norður í land þar sem ég bjó
fram undir tvítugt. Eftir að ég eltist
hef ég síðan verið á stöðugu flakki
fram og til baka og þó að mér finnist
ágætt að búa í höfuðstaðnum finnst
mér alltaf mjög gott að geta skipt um
umhverfi og komist heim í sveitina.
Jólafrí og páskafrí hafa því verið
í miklu uppáhaldi hjá mér síðustu ár
þar sem ég hef getað notað þau til

þess að fara heim og slappa af. Þangað til nýlega tengdi ég dálæti mitt
á þessum fríum aðallega við meiri
svefn en nú er ég búin að átta mig á
að sennilega er það flóknara en svo.
Síðasti vetur var nefnilega einn
besti vetur sem ég hef átt þau ár sem
ég hef búið í Reykjavík. Ástæðan var
ekki sú að ég væri í fríi allan veturinn, því það var ég alls ekki, heldur
sú að þetta árið var ég miklu duglegri við að fara stuttar dagsferðir
út úr bænum en fyrri ár. Skammdegisletin sem ég hafði verið að pirra
mig á var því eftir allt saman ekki
bara leti heldur líka einhvers konar
hundraðogeinn innilokunarkennd.
Þrátt fyrir að vera að norðan
og þar af leiðandi viss um að allar
helstu náttúruperlur landsins sé þar

að finna er ótrúlegt hvað ég er búin
að finna marga fallega og áhugaverða staði sunnanlands á stuttum
tíma. Ég hef reynt að fara eitthvað
og gera eitthvað skemmtilegt flestar helgar og það er alveg á hreinu
að því að keyra út í sveit fylgir einhver frelsistilfinning sem finnst ekki
á miklubrautum borgarinnar.
Ég mæli því með ferð í sveitina
fyrir alla sem vilja vera almennt
ánægðari og orkumeiri, og ekki bara
á sumrin heldur líka á haustin, vorin
og veturna. Helst bara eins oft og
mögulegt er. Ég er líka alveg á því
að þó að geti verið gaman að skreppa
til London eða einhverrar annarrar
borgar jafnist það ekki á við að fara
út í íslenska sveit, ef maður hefur
ekki verið duglegur að því.
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25%

afsláttur

749 kr/kg. áður 999 kr/kg.
Humar 1 kg.

40%

afsláttur

989 kr/kg. áður 1.099 kr/kg.

779 kr/kg. áður 1.298 kr/kg.

1.759 kr/kg. áður 2.199 kr/kg.

1.679 kr/kg. áður 2.099 kr/kg.

Fjörﬁsks laxabitar með roði og beinhreinsaðir

Kjötsels grill lambakótilettur

Goða lambaofnsteik

Kjötsels grillsneiðar úr lambalæri

30%

48%

Hönnun: Víkurfréttir

afsláttur

1.399 kr/kg. áður 1.998 kr/kg.
SS nautakótilettur

afsláttur

299 kr/kg. áður 575 kr/kg.
Svið

allt í matinn á einum stað
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Um helgina lýkur sýningu í Nýló á
risastóru rýmisverki sem listakonan Anna
Sigmond Guðmundsdóttir vann sérstaklega
fyrir Nýlistasafnið. Þar má sjá æpandi
liti í bland við óhugnanlegar myndir og
skær ljós inni í lokuðu rými með þykkum
svörtum leiktjöldum. Hljómsveitin Kolber
Kolkoba mun enda hana með tónleikum á
laugardag. Anna Sigmond Guðmundsdóttir
er hálf-íslensk en hefur aldrei áður sýnt á
Íslandi. Nýlistasafnið er á Laugavegi 26
en gengið er inn Grettisgötumegin. Opið
er mið.-sun. milli 12-17.

MENNING FRETTABLADIDIS

Sýnt í Innréttingum
Handverk og hönnun hefur nú haft
aðsetur í nýuppgerðu húsi Innréttinganna í Aðalstræti 10 í Reykjavík um nokkurt skeið. Á fimmtudag var þar opnuð ný sýning á
vegum samtakanna. Hún kallast Á skörinni. Þar sýna Margrét
Þórarinsdóttir handgerða fugla,
Snjólaug Sigurjónsdóttir sýnir
útsaumaðar myndir og Fitjakot
sýnir púða. Margrét hefur búið til
fugla í hátt í tuttugu ár og fengist við ýmist annað handverk.
„Frá fjöru til fjalls“ kallar Margrét fuglasýninguna. Útsaumurinn er henni mjög hjartfólginn,
þar leikur hún sér með liti, form
og áferð og má segja að Snjólaug
sé að reyna að mála með nálinni.
Á sýningunni „Á skörinni“ sýnir
hún myndaröð sem kallast „Hjartans mál“. Okkar margbreytilegu
tilfinningar eru tengdar við hjartað og er Snjólaug í myndum sínum
að túlka þær í litum, formi, efni og

(!.$6%2+ &UGLAR EFTIR -ARGRÁTI ¶ËRAR

INSDËTTUR

áferð. Guðrún Hannele Henttinen
og Rannveig Helgadóttir vinna
saman undir nafninu Fitjakot. Á
sýningu Fitjakots verða púðar
með hinum mörgu andlitum Fridu
Kahlo. Kveikjan er hið sterka og
litríka myndmál listakonunnar
sem málaði m.a. margar sjálfsmyndir. Púðar hafa það hlutverk
að vera til þæginda en ekki síður
augnayndi. Sýningin stendur til 2.
ágúst 2007.
PBB

-ELODÅA KOMIN ÒT

Í Árnasafni í Kaupmannahöfn er varðveitt
sautjándu aldar handrit sem lætur lítið yfir
sér en geymir fjársjóð sem tengir íslenskt
þjóðlíf á þeim tímum og jafnvel fyrr við
menningarheim Evrópu. Það er úr fórum
Rasmusar Rask málfræðings en ýmsum
getum hefur verið leitt að því hver skrifaði handritið upp: það geymir nótur að 223
lögum við íslensk ljóð, sum frumsamin, en
önnur uppsuðu úr erlendum textum: söngva
við erlend þjóðkvæði, tvísöngva, sálma,
drykkjuvísur og margt fleira.

Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarmaður, tónlistarfræðingur og pistlahöfundur hér í Fréttablaðinu til skamms
tíma, hefur eytt drjúgum tíma í að rannsaka handritið
og grafast fyrir um hvaðan þessi tónlist sem það geymir sé upprunnin. Fyrir skömmu greindi Árni Heimir frá
því í erindi um Melódíu að handritið bæri öll merki þess
að vera ætlað skrifaranum sjálfum, sem hefði líklega
langað til að eiga öll uppáhaldslögin sín á sama stað.
„Það hljómar kannski einkennilega, en þetta gamla
íslenska handrit er iPod síns tíma. Þarna safnaði einhver óþekktur einstaklingur öllum uppáhaldslögunum sínum í eina bók sem hann gat farið með hvert sem
var og sungið fyrir sjálfan sig og aðra. Kannski getum
við sagt að lögin þarna séu „topp 200“ lög 17. aldarinnar á Íslandi, og það gerir handritið auðvitað einstakt í
sinni röð. Þetta voru lögin sem nafntoguðustu menn og
konur þessa tíma hafa eflaust raulað fyrir munni sér,
t.d. Hallgrímur Pétursson, Brynjólfur Sveinsson biskup og Ragnheiður dóttir hans,“ segir Árni Heimir.
Nú hefur Árni bætt um betur: Sönghópurinn Carmina hefur nú hljóðritað 33 þeirra laga sem er að finna
í Melodiu og komið á disk. Þar með eru tónsmíðarnar
úr handritinu komnar hringinn: þær lifnuðu við fyrir
mörgum öldum í hugum Íslendinga og komast nú aftur
til sinna heimkynna, í íslensk eyru. Diskurinn er afrakstur rannsókna sem Árni Heimir og Guðrún Laufey
Guðmundsdóttir sagnfræðingur hafa unnið að í nokkur
ár og hlutu meðal annars styrk úr Rannsóknasjóði.
Að sögn Árna Heimis lá mesta vinnan í að grafast
fyrir um hvaðan lögin væru upphaflega komin. „Lengi
vel var talið að flest ef ekki öll lögin í Melódíu væru
íslensk þjóðlög, en nú er komið í ljós að málið er ekki
alveg svo einfalt. Mörg þeirra eru komin frá meginlandi
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+¹PA HINNAR VEGLEGU ÒTG¹FU MEÈ LÎGUM
ÒR -ELODÅU SKREYTT BALDÅREÈUM SAUMI ¹
PÒÈA FR¹ FYRRI HLUTA  ALDAR

Evrópu og nutu mikilla vinsælda á sínum tíma. Okkur
hefur tekist að finna lögin í handritum og prentuðum
bókum meðal annars frá Þýskalandi, Austurríki, Sviss,
Frakklandi og Spáni, sem þýðir að við getum notað upprunalegu útsetningarnar sem stundum fylgdu ekki lögunum til Íslands. Þetta gefur diskinum skemmtilegan
blæ og greinilegt að miklu meira var um alþjóðlega tónlistarstrauma á Íslandi á 16. og 17. öld en nokkurn hafði
órað fyrir.“ Það er Smekkleysa sem gefur diskinn út og
honum fylgir ítarlegur bæklingur þar sem saga handritsins og laganna er rakin. Auk þess fylgja söngtextar
á íslensku og í enskri þýðingu Bernards Scudder.
Carmina er annars nýkomin úr tónleikaferð til Svíþjóðar þar sem hópurinn flutti efnisskrá úr Melódíu á Stockholm Early Music Festival, sem er ein virtasta endurreisnartónlistarhátíð Norðurlanda. Tónleikar Carminu vöktu mikla athygli og var mál manna að
söngur Íslendinganna hafi slegið rækilega í gegn, en
meðal annarra gesta hátíðarinnar voru spænski gömbuleikarinn Jordi Savall og sveit hans, Hesperion XXI.
„Það hefur mikið verið spurst fyrir um þetta verkefni
frá alþjóðlegum tónlistarhátíðum og við erum strax
komin með fleiri boð sem við erum að vinna úr. Það er
gífurlegur áhugi erlendis á því að gægjast inn í gamla
íslenska tónlistarheiminn og mjög spennandi að fá að
taka þátt í þessari miklu endurreisn á okkar gamla
söngarfi.“
Útgáfa disksins er menningarsögulegur viðburður og
í flutningi Carmina vakna lögin og ljóðin á ný og bæta
stórri vídd inn í íslenska menningarsögu.PBB FRETTABLADIDIS
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Lokahelgi Davíðs
Í Safni sýnir Davíð
Það er komið að sýnÖrn
málverk,
sem
ingarlokum á fyrstu
máluð eru með blandeinkasýningu Davíðs
aðri tækni á fundnar tréArnar
Halldórssonplötur. Davíð Örn málar
ar í Safninu á Laugaeinnig á veggi Safns
vegi. Hann er fæddur
og notar á þá litað límí Reykjavík, býr þar og
band sem hluta af veggstarfar. Davíð Örn fæst
verkum. Goddur segir
við málaralistina og
um verk hans: „Hann
hefur gert síðan hann
myndbirtir
úthverfaútskrifaðist frá Myndkúltúrinn. Hann kemur
listardeild Listaháskóla
úr úthverfi, er BreiðÍslands árið 2002.
holtsgötustrákur. Samt
Verk Davíðs Arnar
er eins og maður gangi
eru gjarnan byggð
inní expressjóníska miðá atburðum úr dag- $!6¥¨ ®2.
evrópska landslagshefð,
lega lífinu; persónu- (!,,$«233/.
allt frá secessjónistum til Hundleg úrvinnsla á umhverfisskynjun
ertwassers. Hann málar á fundna
Davíðs, sem hann útfærir gjarnan
hluti, borð, hurðir, palla, mottur,
í formi myndmáls sem á sér grunn
dúka o.þ.h. Hann notar túss, sprey
í og vísar til teiknimynda, veggjaog stensla, það flæðir út á vegglistar (graffiti), pop-listar og til
ina og myndar einskonar abstrakt
vestrænnar listasögu. Bakgrunnur
landslag hugvíkkandi sýrunnar.
Davíðs úr námi í grafík við ListaTónlistin er nálæg. Maður sér í
háskólann leynir sér ekki í verkum
ecstasíuna, danskúltúrinn og reifhans; það er sá efnislegi grunnur
ið.“
sem listamaðurinn byggir á.
PBB

3ÕNINGAR ¹
SÎGULOFTI

Nýtt Blek

-2 3+!,,!'2¥-33/.

Nýtt hefti af
myndasögublaðinu Blek er
komið út en það
ber nú heitið
Neo-Blek. Þetta
er tólfta blaðið í
hinni merku útgáfu íslenskra
myndasögusmiða og hefur .%/ ",%+
útgáfa þess ekki
notið nægilegrar athygli. Blaðið er 60 bls. í svarthvítu. Meðal
efnis í blaðinu að þessu sinni er
viðtal við Bjarna Hinriksson. Lesendur kynnast frekari ævintýrum
Jakobs. Yfir honum hvílir bölvun
sem tekur engan enda. Nýr söguhöfundur er kominn frá Austfjörðum til að kynna fyrir okkur nýju
hetjuna sína sem hjálpar fátækum
á götum stórborga.
Blaðið er til sölu í Nexus og hjá
Froskur-útgáfu.
PBB
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6ATNIÈ ÒR MYLLU KÎLSKA
Þegar Roni Horn kom
Vatnasafni sínu á fót í
Stykkishólmi var stór hluti
af áætlunum hennar og
breska listafyrirtækisins
ArtAngel að þar yrði sköpuð aðstaða fyrir Hólmara og
aðkomumenn til samkomuhalds. Annað kvöld rætist
það: Guðlaugur Kristinn
Óttarsson og Einar Melax
verða þar með tónleika.
Yfirskrift tónleikanna er útúrsnúningur úr kunnum íslenskum
frasa: Vatn úr myllu Kölska kalla
þeir félagar tónleikahaldið sem
hefst annað kvöld kl. 20.30. Frumflutt verður nýtt tónverk eftir
Einar, Ópusar af Dense Timesafninu sem Guðlaugur sendi frá
sér í fyrra auk verka eldri meistara. Gripið er í ýmis hljóðfæri við
flutninginn: Rafgítar, tölvugítar, forvera knéfiðlunnar, viola
da gamba auk slagverks af ýmsu
tagi.
Einar vann á sínum yngri árum
með ýmsum fjöllistamönnum:
hann var í Medúsu-hópnum úr
Breiðholtinu, hinum sérstaka íslenska ungskáldahóp sem hóf upp
raust sína á árum pönksins og kom
með séríslenskan súrrealisma inn
í íslenskar bókmenntir. Þar voru
með Einari í för Sjón, Jóhamar og
Þór Eldon, síðar Sykurmoli. Einnig starfaði hann í hljómsveitinni
Fan Houtens Kókó, sem leiddi
hann síðar beint inn í hljómsveitina Kukl sem varð fyrsta útrásarsveit Íslendinga – með ófyrirséð-

um afleiðingum – svo sem Sykurmolunum og sólóferli Bjarkar.
Einar lauk BA-prófi í tónlistarkennslu 1989 frá Tónlistarskólanum í Reykjavík, og síðar framhaldnámi í tónsmíðum og tónvísindum frá sama skóla, og hefur
starfað síðan sem tónlistarkennari
og skólastjóri við ýmsa tónlistarskóla á Íslandi. Hann hefur verið
afkastamikið tónskáld, jafnt í nútímatónlist, kvikmyndatónlist sem
og alþýðutónlist. Af kvikmyndatónlist má nefna „Dagsverk“ eftir
Kára Schram, heimildarmynd
um Jón úr Vör og „Draumadísir“
eftir Ásdísi Thoroddsen. Helstu
nútímatónverk Einars eru t.d.
„Sketches for Piano“, „String Travels“, „Grandmother“, „Introitus“,
„On the 128th Birthday of Eric
Satie“, og „Tribute to Spring and
Franz Liszt“. Af nýjustu viðfangsefnum Melaxar má helst nefna:
Óperu við texta Dags Sigurðarsonar skálds, söfnum náttúrulegra umhverfishljóða og smíði
klassískra miðaldarhljóðfæra, en
á tónleikunum í Vatnasafninu mun
Einar leika á eitt af smíðaverkum sínum: viola da gamba, sem er
undanfari knéfiðlunnar.
Lagsbróðir hans, Guðlaugur
Kristinn Óttarsson, er þekktur
fyrir gítarleik sinn og tónsmíðar
en hann hefur leikið með ýmsum
hljómsveitum og tónlistarmönnum á löngum ferli sínum. Á níunda áratugnum var hann einn af
þeim sem leiddu endursköpun íslenskrar rokk- og popptónlistar
með hljómsveitunum Þey og Kukli
þar sem hann bæði lék á gítarinn
og samdi talsvert af efni sveitanna. Hann hefur líka komið víða
við í samstarfi við aðra hljómlist-

armenn og tónskáld, til að mynda
sömdu hann og Björk lög saman
og hann hefur leikið á flestöllum
hljómplötum Megasar frá því á
níunda áratugnum.
Sem tónskáld sameinar Guðlaugur ýmsar stefnur og nálganir og erfitt er að skipa tónsmíðum
hans á bás. Þótt hann hafi átt þátt
í að skapa hið kraftmikla pönk nýbylgjuáranna eru verk hans sjálfs
flóknar smíðar og vandasamar,
jafnt í hljómskipan sem rythma,
enda Guðlaugur annálaður fyrir
djúpan skilning sinn á stærð- og
tónfræði. Það má kannski segja
að verkin standi einhvers staðar á
mótum djass og rokks, en með tónsmíðaaðferðum sem oft eru meira
í ætt við Bach eða tuttugustu aldar
tónskáld eins og Sjostakovitsj eða
Pärt.
Fyrir rúmu ári síðan kom út
platan Dense Time þar sem Guðlaugur flytur verk sín ásamt
ýmsum
tónlistarmönnum.
Á
þeirri plötu má finna gott yfirlit yfir verk hans síðustu tuttugu
árin og kynnast þeim tónheimi
og þeirri nálgun sem Guðlaugur hefur þróað með sér. Tónleikarnir í Vatnasafninu byggja annars vegar á efninu sem þar er að
finna, en í upphafi tónleikanna
verður frumflutt nýtt verk; „On
the binary nature of triad structures in the subnuclear realm“ auk
verka tónskáldanna Vivaldi, Bach
og Charles Mingus.
Forvitnilegt verður gestum að
heyra þá félaga flytja verk sín
í sérkennilegum heimkynnum
Vatnasafnsins þegar kvöldsólin
skín beint inn um glugga safnsins
sérstaka í Hólminum.
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Blöndal
í Boxi
argus 07-0456

Myndlistarkonan Margrét Blöndal
sýnir teikningar sína í Gallerí Box
í Kaupvangsstræti 10 á Akureyri
og verður sýningaropnun á laugardag - 07.07.07 - kl. 14:00. Sýningin stendur til 22.júlí og er opið á
laugardögum og sunnudögum frá
14-17 en einnig eftir samkomulagi.
Margrét hefur löngum þótt einn
efnilegasti myndlistarmaður sinnar kynslóðar og hefur mikið unnið
með fundið efni.

$!'.µ '5¨-5.$3$«44)2 +!2,
-!..3-9.$)2

Karlmennska
Á morgun verður opnuð myndlistarsýning í Edinborgarhúsinu á Ísafirði. Þar sýnir Dagný Guðmundsdóttir ljósmyndaverk. Dagný býr og
starfar í Reykjavík. Hún er félagi
í MHR, Myndhöggvarafélaginu
í Reykjavík og SÍM, Sambandi
íslenskra myndlistarmanna. Á
undanförnum sýningum hefur hún
unnið með karlmannslíkamann á
kvenlegum forsendum. Sýningu
sína kallar hún Maður með mönnum. Hún stendur yfir frá 7. júlí til
12. ágúst í Edinborgarhúsinu og
sýnir stórar ljósmyndir af stæltum karlmönnum takast á. Hægt er
að forvitnast meira um Dagnýju á
umm.is.

BM Vallá – stærri og sterkari
BM Vallá og Límtré Vírnet hafa um langt árabil verið í fararbroddi íslenskra iðnfyrirtækja og
gegnt forystuhlutverki í framleiðslu fyrir íslenskan byggingavörumarkað, hvort á sínu sviði.
Sameining þessara fyrirtækja er nú orðin að veruleika undir merkjum BM Vallá. Þar er saman
komin áratuga þekking og reynsla í framleiðslu og lausnum fyrir íslenska byggingaraðila.
Af nógu er að taka þegar litið er á úrvalið.

Kynntu þér málið á nýrri og glæsilegri heimasíðu okkar bmvalla.is

Nýtt símanúmer 412 5000
Ný heimasíða bmvalla.is
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Curver endurútgefur Sjö
 ¥ 30),!2!.5,ADA 3PORT 4IME AND 4IME !GAIN
%DITORS !N %ND (AS ! 3TART
,OGAR -IKIÈ VAR
3IMIAN -OBILE $ISCO !TTACK $ECAY 3USTAIN 2ELEASE
3MASHING 0UMPKINS :EITGEIST
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en byrja á sjö mínútna fresti
„Platan kom áður út fyrir tíu
þannig að ef lagið er fjórar
árum, þann sjöunda sjöunda
mínútur er þriggja mínútna
1997. Þetta er hugmyndaþögn þar til næsta lag byrjar.
fræðileg plata sem gengur alfarið út á töluna sjö og
„Ég hafði það alltaf í huga
verknaðinn við að gera plötað
endurútgefa
plötuna
una frekar en lögin sjálf,“
07.07.07. Mig langaði samt
segir Curver sem endurúttil að gera þetta einhvern
gefur plötuna Sjö á morgun.
veginn upp á nýtt þannig að
hún kemur út á DVD disk.
Platan var tekin upp á sjö
Á disknum er stafræn enddögum árið 1997. Í 7 daga
urhljóðjöfnun af plötunni,
vaknaði Curver klukkan 7.00
upptaka af plötuspilara að
á morgnana eftir 7 klukkuspila alla plötuna, viðtal sem
tíma svefn. Til að vakna tók
Andrea Jóns tók við mig á
hann 7 armbeygjur og fór 0,!4!. 3*® 4ËNLISTARMAÈURINN
svo í 7 mínútna sturtu. Frá #URVER ENDURÒTGEFUR PLÎTUNA 3JÎ sínum tíma í tilefni útgáfunnar, alls konar myndir og
klukkan 7.00 til 24.00 hafði ÖANN SJÎUNDA SJÎUNDA 
fleira dót.“
hann 17 klukkutíma til að
Platan kemur út í 77 númeruðum eintöksemja og taka upp grunn að lagi á 7 hljóðum sem kosta 777 kr stykkið.
rásir. Lögin eru allt að sjö mínútur á lengd

4«..).. '%&)..
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Gott plötuár þrátt
fyrir samdrátt
Nú þegar árið 2007 er hálfnað er ekki úr vegi að staldra við og skoða stöðuna í tónlistarheiminum. Og þá kemur tvennt upp í hugann. Í fyrsta lagi
að hnignun tónlistariðnaðarins heldur áfram og í öðru lagi að árið stefnir
í að verða yfir meðallagi hvað gæði útgefins efnis varðar. Það fyrrnefnda
þrátt fyrir það síðarnefnda...
Plötusala í Bandaríkjunum hefur dregist
saman um sextán prósent það sem af er ársins
og samdrátturinn er mun meiri ef litið er til
baka til ársins 2000. Annarsstaðar í heiminum
er líka samdráttur þó að hann sé heldur minni.
Á Íslandi hefur verið aukin sala á innlendum
plötum undanfarin ár, en minni sala á erlendu
efni. Tölur fyrir árið 2007 liggja ekki á lausu.
Samkvæmt úttekt Rolling Stone hefur 5.000
starfsmönnum í plötuiðnaðinum í Bandaríkjunum verið sagt upp störfum á síðustu sex
árum (nú síðast 400 manns hjá Warner í maí)
og stóru plötufyrirtækin eiga í verulegum
vandræðum. Niðurhal og samkeppni við aðra
«,®& !2.!,$3  EINA AF
afþreyingu eru helstu ástæður. Plötubúðum
BESTU PLÎTUM ¹RSINS TIL ÖESSA
hefur líka fækkað mikið bæði í Bandaríkjun&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
um og Evrópu og nú sem fyrr eru uppi kenningar um að dagar plötunnar séu senn taldir.
Ef gæði útgáfunnar er einhver vísbending þá er hinsvegar ekki ástæða
til að óttast. Í ár eru þegar komnar út fjölmargar frábærar plötur bæði
íslenskar og erlendar. Ég nefni sem dæmi nýjar plötur LCD Soundsystem, Battles, Of Montreal, The National, Dizzee Rascal, Deerhunter, Justice og Rufus Wainwright í erlendu deildinni og plötur Seabear, Skáta,
Ólafar Arnalds, Aminu, Bjarkar, Gus Gus og Ölvis í þeirri innlendu.
Það hriktir í stoðum gömlu útgáfurisanna og útgáfulandslagið á
kannski eftir að gjörbreytast á næstu árum. Persónulega er ég hinsvegar engan veginn tilbúinn að samþykkja þær hrakspár að platan sem slík
leggist af og tónlistarmenn fari bara að gefa út stök lög og spila á tónleikum. Allar bestu plöturnar eru heildstæð verk, ekki bara safn af lögum
og ég held að hvort sem þær verði seldar á diskum eða MP3-skrám eða
hreinlega gefnar þá muni tónlistarmenn áfram finna hjá sér þörf til að
búa til plötur.

 0LATA VIKUNNAR
4HE 7HITE 3TRIPES )CKY 4HUMP

((((
(R¹ GRÅPANDI OG SVEITT *¹ DÒETTINN
4HE 7HITE 3TRIPES ER AFTUR BÒINN AÈ
FINNA FJÎLINA SÅNA
3(!

3TËRA PRËÙÈ HJ¹ )NTERPOL
Þriðja plata Interpol er
væntanleg í búðir eftir
helgi en þriðja plata ýmissa
listamanna hefur oft reynst
þeim þrautinni þyngri.
Steinþór Helgi Arnsteinsson athugaði málið betur.
Hljómsveitin Interpol byrjaði fyrst
að vekja athygli upp úr síðustu
aldamótum og eftir stuttan túr um
Bretland var sveitin meðal annars
fengin til að spila hjá útvarpsmanninum John Peel hjá BBC. Hljómsveitin samdi loks við plötuútgáfuna Matador sem þykir með þeim
virtari í sínum bransa (hefur haft á
sínum snærum sveitir eins og Yo la
tengo, Pavement, Belle & Sebastian
og fleiri). Í lok árs 2002 leit síðan
platan Turn on the Bright Lights
dagsins ljós sem er án nokkurs vafa
ein af betri plötum áratugarins.
Önnur platan, Antics, kom út
tveimur árum seinna og fékk ekki
nærri eins góðar viðtökur hjá
gagnrýnendum. Nýlega var platan
meira að segja valin ein af mestu
vonbrigðum seinni ára hjá einum
blaðamanni Stylus Magazine. Viðtökurnar voru samt sem áður engan
veginn falleinkunn fyrir sveitina
enda seldist Antics frekar vel og
er þrátt fyrir allt stórfín plata sem
hefur margt upp á að bjóða.

(¾TTU FJËRUM SINNUM
Nú, nærri þremur árum eftir Antics, hefur Interpol kvatt Matador
og er búið að flytja sig yfir til eins
af plöturisunum. Ekkert óvenjulegt skref, ef út í það er farið, enda
sveitin orðin eitt af stærstu nöfnun-

34«24 3052.).'!2-%2+) ¶RIÈJA PLATA )NTERPOL KEMUR ÒT EFTIR HELGI !ÈD¹ENDUR SVEITAR

INNAR BÅÈA Å OFV¾NI ENDA HEFUR LÅTIÈ SPURST ÒT UM ¹G¾TI PLÎTUNNAR ENN SEM KOMIÈ ER

um í tónlistarsenunni í dag. Þetta
hafa einnig margar stórkostlegar
sveitir gert við fínan orðstír (Sonic
Youth, Modest Mouse og R.E.M til
þess að nefna örfáar).
Our Love to Admire heitir svo nýi
gripurinn. Inniheldur ellefu lög og
eiga þau að tryggja stöðu sveitarinnar og helst auðvitað að bæta um
betur. Mörg bönd og margir tónlistarmenn hafa hins vegar lent í miklum vandræðum með þriðju breiðskífu sína. Interpol er samt þannig
sveit að nánast engar líkur eru á
því að nýja platan floppi. Mikið
hefur samt gengið á hjá sveitinni
enda viðurkenndi trommarinn Sam
Fogarino í færslu á heimasíðu Interpol í fyrra að bandið hefði hætt
fjórum sinnum á síðustu misserum.

%KKERT NEMA HVÅSL
Lítið hefur verið skrifað um nýju
plötuna enda eru meðlimir Interpol
þekktir fyrir andúð sína á fjölmiðlum. Aðalgítarleikari sveitarinnar,
Daniel Kessler, sagði hins vegar
nýlega í viðtali við NME að sveitin
hefði notast við hljómborð frá upphafi til enda við gerð plötunnar, eitthvað sem Interpol hefur ekki gert
áður. Þeir fáu miðlar sem skrifað
hafa um plötuna til þessa lýsa henni

VILT ÞÚ EIGA
SJÓÐHEITAN
DANSTÍMA
MEÐ

sem mun útværari en fyrri plötur
og hafi mun grófari áferð. Fyrsta
smáskífa plötunnar, The Heinrick
Maneuver, gefur til kynna að sveitin
ætli að halda sínu striki og ber með
sér þennan eitraða Interpol-keim.
Kemst þó ekki upp á sama stall og
mörg bestu lög sveitarinnar.

&LEIRI SPURNINGARMERKI
Sveitinni hefur tekist líka stórvel að
koma í veg fyrir leka á plötunni og
erfitt hefur verið að nálgast hana,
nánast ómögulegt. Fáir dómar hafa
einnig litið dagsins ljós. Níu af tíu
hjá Drowned in Sound og eingöngu
þrír af fimm hjá All Music Guide
gefa manni lítið meira en eitt stórt
spurningarmerki.
Sveitin hefur verið að spila vítt
og breitt um Evrópu um þessar
mundir og fer síðan til Bandaríkjanna í haust. Ég sá sveitina spila
í Noregi um síðustu helgi og varð
fyrir nokkrum vonbrigðum. Meðlimir virtust hálf áhugalausir og
spiluðu eingöngu þrjú lög af nýju
plötunni. Undir lokin náði sveitin
samt að framkalla þá töfra sem ég
tengi við Interpol. Gefur manni von
um að nýja platan valdi ekki vonbrigðum en hún kemur í verslanir
hérlendis næstkomandi mánudag.

Hefur hlotið American
Dance Music Awards og
MTV Awards, sem besti
danshöfundurinn.
Danshöfundur m.a. Jessicu
Simpson, Kylie Minogue og
Britney Spears.

DAN KARATY?
A
ÞAÐ HEITAST
K!
FRÁ NEW YAOHR
ELGI!

S
EINUNGIS ÞES

Margverðlaunaður danshöfundur og einn af dómurum So You Think You Can Dance

DANSFESTIVAL DWC
21.-22. JÚLÍ

TUN

100% SKEMM
LOFAÐ!!!

Dan Karaty kemur
sérstaklega á vegum:

DANSGLEÐI með:

ogaiipehacne

NÁMSKEIÐIN ERU
FYRIR ALLA!
GÓÐUR OG SVALANDI

Allar nánari upplýsingar í síma 553 0000 í World Class, Laugum. Sjá einnig www.worldclass.is

SKIPT Í BYRJENDA- OG
FRAMHALDSHÓPA
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Íslenska nördaliðið, KF Nörd, undir
stjórn Loga Ólafssonar hyggur á
hefndir í kvöld þegar liðið mætir
sænska nördaliðinu á Kópavogsvelli
klukkan átta. Við sama tilefni verður
ný stúka vígð og því mikið um dýrðir í Kópavogi enda stendur Lands-

0ETE BÕR Å HJËLHÕSI
Allt virðist vera í hers
höndum á milli Kate Moss
og Petes Doherty en Pete
býr núna í hjólhýsi. Hann
fór fyrir rétt á þriðjudaginn
fyrir að hafa verið gripinn
með eiturlyf í fórum sínu
og fékk harða viðvörun frá
dómaranum en slapp við
fangelsisvist í bili. Kate er
búin að sparka Pete út og
hefur einnig skipt um lás á
húsinu sínu bara til þess að
hann komist ekki inn.
Eftir fréttir af framhjáhaldi Petes
flúði Kate til Parísar í von um að
slúbbertinn Pete elti hana. Í staðinn fór hann þó á rosalegt fyllerí og
hefur látið hafa eftir sér að það hafi
verið hann sem sleit sambandinu.
„Ég þarf mitt svigrúm,“ sagði hann.
Þau hafa víst rifist heiftarlega undanfarna daga og Doherty líkir sambúðinni við að búa með umsátursmanni og finnst eins og Moss kæfi
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ÖESSA DAGANA OG ER MIÈUR SÅN VEGNA
FRAMHJ¹HALDS K¾RASTANS (ÁR ER HÒN ÖË
VOÈA GLÎÈ ¹ 'LASTONBURY H¹TÅÈINNI AÈ
HORFA ¹ $OHERTY SPILA

',!34/."529 &YRIR RÒMRI VIKU LÁK ALLT Å LYNDI HJ¹ PARINU SEM SPËKAÈI SIG UM Å

DRULLUB¾LINU 'LASTONBURY

sig. „Hann segir að það eina sem
Kate geri sé að öskra á sig í símanum
og skella á,“ sagði heimildarmaður.
Kate virðist vera alveg miður sín
yfir málinu og þurfti að hætta við
að koma fram á tískusýningu Johns
Galliano fyrir Dior. Stuttu eftir að
fyrirsætan fór til Parísar komu
flutningamenn heim til hennar og
báru allt dót Dohertys út. Þar mátti
sjá meðal annars málverk af Kate,
gítara og gamlar ferðatöskur.
Jefferson Hack, barnsfaðir Kate,
hefur svo miklar áhyggjur af ástandi
fyrirsætunnar að hann hefur komið
henni til aðstoðar með því að sjá um
dóttur þeirra Lilu Grace.
Þó svo að Pete ber sig vel er augljóst að honum líður alls ekki vel. Í
réttinum á þriðjudaginn var hann
spurður um heimilisfang og gaf þá
upp heimili Moss án þess að hugsa

en sagði svo: „Reyndar hefur það
breyst.“ Svo brotnaði hann saman
og skældi, rokkarinn mikli.

0%4% $/(%249 2OKKARINN BÕR Å HJËLHÕSI

ÖESSA DAGANA ENDA ER K¾RASTAN BÒIN AÈ
SPARKA HONUM ÒT

,%)+!2!2 &2!-4¥¨!2)..!2 +RISTÅN ¶ËRA (ARALDSDËTTIR

Kaupi fötin þar sem þau eru flott
.ÅU LEIKARAR ÒTSKRIFUÈUST FR¹ ,ISTA
H¹SKËLA ¥SLANDS FYRIR SKEMMSTU OG
ER ¹BYGGILEGA EKKI LANGT AÈ BÅÈA
ÖAR TIL ANDLIT ÖEIRRA VERÈA ¥SLEND
INGUM AÈ GËÈU KUNN  N¾STU
DÎGUM MUNU ÖESSIR NÕJUSTU LEIK
ARAR LANDSINS SITJA FYRIR SVÎRUM
HJ¹ &RÁTTABLAÈINU HVER Å SÅNU LAGI
¥ DAG ER ÖAÈ +RISTÅN ¶ËRA (ARALDS
DËTTIR SEM SITUR FYRIR SVÎRUM

3g[c\Raa]\Wa

mót UMFÍ sem hæst í bænum. Liðin
voru á opinni æfingu í gær og boðuðu til blaðamannafundar síðar um
daginn en þar kom fram að íslensku
strákunum sveið stórt tap A-landsliðsins fyrir Svíum nýverið í undankeppni Evrópumótsins.

!LDUR  ¹RA
b-ËÈURHLUT
$RAUMAHLUTVERKIÈ
VERKIÈm
"ESTA ¾SKUMINNINGIN b3ITJANDI VIÈ
BAÈVASKINN AÈ HORFA ¹ ÎMMU M¹LA
SIGm
%F EKKI LEIKARI HVAÈ Ö¹ b0RESTUR
HJÒKKA LÎGFR¾ÈINGUR LEIKARI GETUR
FENGIÈ AÈ VERA ÖETTA ALLT Å SM¹STUNDm
3¹TT VIÈ NÕJU RÅKISSTJËRNINA b-JÎG
S¹TTm
(VAR ER BEST AÈ VERA b¥ SVEITINNIm
-YNDIRÈU KOMA NAKIN FRAM b3EINNI

+2)34¥. ¶«2! (!2!,$3$«44)2 $ÕRKAR

-ICHAEL "OLTON

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

TÅMA SPURNING“
(VERS GETUR ÖÒ SÅST VERIÈ ¹N bÈRI
M¹TTARm
(EFUR ÖÒ NEYTT FÅKNIEFNA b%R SYKUR
FÅKNIEFNIm
(VERNIG BÅL ¹TTU „3TEND Å KAUPUM
¹ BÅL 2AUÈUR 0%5'/4  STOLT MITT
OG YNDIm
(VAR KAUPIR ÖÒ FÎTIN ÖÅN b¶AR SEM
ÖAU ERU FLOTTm
%F ÖÒ V¾RIR SÅAMSTVÅBURI HVER ¾TTI
AÈ VERA FASTUR VIÈ ÖIG b-ICHAEL
"OLTON HIKLAUSTm
%F ÖÒ V¾RIR EIN Å HEIMINUM HVAÈ
MYNDIR ÖÒ GERA b3ENDA 0ALLA 3-3
b(VAR ERTUmm
(VAÈ ÖARF MÎRG HRÅSGRJËN TIL AÈ
MYNDA HRÒGU „¶RJÒ SVO H¾GT V¾RI
AÈ MYNDA MEIRIHLUTAm
(VAR ER BESTA VÅDEËLEIGAN b!ÈAL
VÅDEËLEIGAN OG LÅKA HEIMA HJ¹ 3ÎRU
OG 3IGRÒNU BEKKJASYSTRUM MÅNUMm
(VERNIG TÕPA ERTU b/ MÅNUSm
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BRUCE ALMIGHTY

Pavarotti nær dauða en lífi
Óperusöngvarinn Luciano Pavarotti telur að hann muni deyja á
allra næstu dögum eftir að hafa
barist við krabbamein í briskirtli
frá því í júlí í fyrra. Að sögn dóttur Pavarottis, Giuliana, er úthaldið á þrotum eftir rúmlega árslanga
baráttu. „Hann veit að hann mun
kveðja þessa jörð innan skamms
og hann talar mikið um þann dag
sem hann mun loksins hitta foreldra sína á ný,“ segir Giuliana,
en þeir létust með stuttu millibili
fyrir nokkrum árum og hafði andlát foreldranna mikil áhrif á tenórinn.

STÆRSTA
GRÍNMYND
SUMARSINS

Evan hjálpi okkur!

SÍMI 564 0000

,5#)!./ 0!6!2/44) +OM SÅÈAST OPIN

BERLEGA FRAM ¹ 6ETRARËLYMPÅULEIKUNUM
Å 4ËRÅNË FYRIR  M¹NUÈUM ÖEGAR HANN
SÎNG LAGIÈ SEM HANN HEFUR GERT ËDAUÈ
LEGT ¹ FERLI SÅNUM .ESSUN $ORMA

Hinn 71 árs gamli Pavarotti
hefur ekki komið opinberlega
fram eftir að hann greindist með
krabbameinið en að sögn þeirra
sem séð hafa til söngvarans hefur
hann lést gríðarlega í veikindunum og styðst við hjólastól til að
geta ferðast um heimili sitt í Pesaro á Ítalíu. Hann eyðir þeirri litlu
orku sem hann hefur í að kenna
fjölskyldumeðlimum söng auk
þess sem hann spilar á spil við
barnabörnin. „Hann ætlar að nota
síðustu stundirnar til að vera með
fjölskyldu sinni,“ sagði umboðsmaður söngvarans í gær.

SÍMI 551 9000

THE LOOKOUT
kl. 4 -6 - 8 - 10
14 DIE HARD 4.0
kl. 5 - 8 - 10.45
PREMONITION
kl. 5 - 8 - 10.45
FANTASTIC FOUR 2
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
18
kl. 8 - 10.10
10
kl. 5

EVAN ALMIGHTY
DIE HARD 4.0
DIE HARD 4.0 LÚXUS
FANTASTIC FOUR 2
HOSTEL 2
SPIDERMAN 3
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kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.40 - 8.20 - 11
kl. 5.45 - 8 -10.15
kl. 6 - 8.20 -10.30

14
12

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

EVAN ALMIGHTY
DIE HARD 4.0
PREMONITION
FANTASTIC FOUR 2

kl. 6 -8 - 10
kl. 5.15 - 8 - 10.45
kl. 5.45 - 8 -10
kl. 6 - 8 - 10

EVAN ALMIGHTY
14 DIE HARD 4.0
12 PREMONITION

$%!$ *ËN 3¾MUNDUR !UÈARSON OPNAR Å DAG NÕJA BÒÈ ¹ ,AUGAVEGI OG HLEYPIR AF STOKKUNUM ÒTG¹FUFYRIRT¾KINU $EAD 2ECORDS

kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10.20
kl. 6

14
12

MIÐASALA Á

SHREK, Fíóna, Stígvélaði kötturinn og
Asninn eru mætt aftur í skemmtilegasta
ævintýri allra tíma

er blind
ÁLFABAKKA
EVANT ALMIGHTY
kl. 4 - 6 - 8 - 10:10
EVANT ALMIGHTY VIP kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

L

SHREK 3 M/- Ensku TAL

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

L

BLIND DATING
OCEAN´S 13

10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL
PIRATES 3

kl. 4 - 6
kl. 5:30

10

7

ZODIAC

kl. 9

16

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10
kl. 8 - 10:30

SHREK 3 M/- ÍSL TAL DIGITAL kl. 4:15 - 6:15
SHREK 3 M/- Ensku TAL DIGITAL kl. 8:15 - 10:20
CODE NAME CLEANER
OCEAN´S 13
PIRATES 3

DIGITAL

KRINGLUNNI
L

*ËN 3¾MUNDUR OPNAR Å DAG
Jón Sæmundur Auðarson
opnar í dag nýja búð sem
selur Dead-vörumerkið hans, rokkabillí-föt og
silkiprentunarútbúnað. Auk
þessa hefur hann stofnað
tónlistarútgáfuna Dead
Records.

www.SAMbio.is § 575 8900
Evan
hjálpi
okkur

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

L

„Mér líður eins og ég sé kominn
aftur heim. Nú er það aftur bara
rokk og ról og prenterí,“ segir Jón
Sæmundur Auðarson sem opnar
í dag búðina Dead í bakhúsi á
Laugavegi 29, á móti Skífunni. Jón
Sæmundur rak áður Nonnabúð og
Liborius, sem hann seldi nú nýverið. „Ég náði orðið svo illa að sinna
mínu. Bissnessinn tók alltof mikinn tíma.“
Nýja búðin er við hliðina á
vinnustofu Jóns Sæmundar og
hann segir það vera mjög gott að
hafa allt svona á sama stað. Í búðinni verður hönnun frá Jóni Sæmundi og þrjú fatamerki sem
hann tók með sér úr Liborius.

$%!$ 2%#/2$3 (LJËMSVEITIN 4HE 7AY

$OWN ER FYRSTA BANDIÈ SEM GEFUR ÒT HJ¹
HINU NÕSTOFNAÈA ÒTG¹FUFYRIRT¾KI $EAD
2ECORDS

"REIÈIR ÒT BOÈSKAPINN
Auk fatnaðarins er seldur ýmiss
konar búnaður og efni til silkiprentunar fyrir þá sem vilja
prenta á sín eigin föt. Þá selur
hann boli á góðu verði sem hægt
er að prenta á. „Ég vil koma þekkingunni áfram, breiða út boðskapinn.“ Jón Sæmundur stefnir líka á
að fara að gera meira fyrir hljómsveitir eins og prenta á nokkra
boli til að selja á tónleikum og á
tónleikaferðalögum.
0LÎTUÒTG¹FA
Jón Sæmundur er ekki bara að opna
nýja búð. „Við erum að fara af stað

með tónlistarútgáfu sem er hluti af
Dead-konseptinu, Dead Records.
Fyrsta platan kemur út í dag.“
Jón Sæmundur segir að markmið útgáfunnar sé að gefa út góða
tónlist og koma henni til fólks sem
hefur áhuga á henni. „Við erum
ekki að þessu til að græða peninga og ætlum að selja þetta eins
ódýrt og við getum. Við ætlum
ekki að gera neina útgáfusamninga og erum líka opnir fyrir öllu
mögulegu, líka myndlistartengdara efni.“

4HE 7AY $OWN
Fyrsta platan sem kemur út hjá útgáfuarmi Dead er stuttskífan See
you in Hell með hljómsveitnni The
Way Down. Hana skipa Ari Eldon
sem var meðal annars í hljómsveitunum Sogblettir og Dópskuld,
Riina Finnsdóttir og Magnús Þorsteinsson. „Þetta er bjöguð popptónlist,“ segir Ari Eldon um tónlist
sveitarinnar. „Ég vil hafa þetta
nógu einfalt og hrátt. Mér er farið
að leiðast of flóknir hlutir og þetta
eru allt stutt og einföld lög.“
JARA FRETTABLADIDIS

AKUREYRI
kl. 6
kl. 8 - 10:10

L

L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL
SHREK 3 M/- Ensku TAL

kl. 4 - 6 - 8
kl. 10:10

10

BLIND DATING

kl. 8 - 10:10

10

kl. 5:30 - 8:40

10

EVAN ALMIGHTY

kl. 6 - 8 - 10

L

VIP

SALURINN

DIE HARD 4
SHREK 3

kl. 8 - 10:30
kl. 6

14

7

L

KEFLAVÍK

ER BARA LÚXUS

L

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

Sími: 553 2075

- bara lúxus

Hittu í mark
Meistaradeildarboltar á aðeins 990 kr.
fyrir Og1 viðskiptavini.

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.

Gríptu augnablikið og lifðu núna
LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
EVAN ALMIGHTY
DIE HARD 4.0
SHREK 3 enskt tal
SHREK 3 íslenskt tal

kl. 4, 6, 8 og 10
kl. 7.30 og 10-POWER
kl. 4, 6 og 10
kl. 4, 5.45 og 8

www.laugarasbio.is - Miðasala á

L
14
L
L
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U-beygja hjá Baltasar
Baltasar Kormákur hyggst halda
til Flateyjar í lok sumars og taka
þar upp sína nýjustu kvikmynd
sem verður í allt öðrum dúr en
hinar fjórar.
„Þetta verður í anda Four Wedding and a Funeral. Kvikmynd um
alvöru fólk í gamansömum dúr,“
segir Baltasar sem var búinn að
koma sér vel fyrir í sveitasælunni á Hofi við Höfðaströnd. Hann
hyggst venda kvæði sínu í kross og
leikstýra gamanmynd með blöndu
af dramatík sem hefur fengið
nafnið Brúðguminn. Myndin fjallar um miðaldra mann sem hyggst
yngja aðeins upp og giftast tvítugri
stúlku með kostulegum og grátbroslegum afleiðingum.
Upphaflega stóð til að myndin yrði gerð eftir leikritinu Ívan-

"!,4!3!2 (YGGST HALDA TIL &LATEYJAR OG
GERA KVIKMYND Å GAMANSÎMUM DÒR

ov eftir Anton Tjekov en að sögn
Baltasars þróaðist sú hugmynd frá
leikritinu og varð að sjálfstæðri
kvikmynd. Þeir Baltasar og Ólafur
Egill Egilsson hafa unnið hörðum

höndum að því að skrifa handritið og hefur sú vinna að mestu leyti
farið fram á sveitabæ Baltasars,
Hofi. „Ólafur er svo mikið borgarbarn að hann vissi varla hvar hann
var á landinu,“ segir Baltasar og
skellir uppúr.
Að sögn Baltasars hefur þegar
verið gengið frá ráðningu í öll
helstu hlutverk en þau verða í
höndum stórskotaliðs úr leikarastéttinni. Hilmir Snær Guðnason
verður í hlutverki brúðgumans en
meðal annarra leikara má nefna
Þröst Leó Gunnarsson, Laufeyju
Elíasdóttur, Ilmi Kristjánsdóttur og Margréti Vilhjálmsdóttur.
„Þetta gæti verið þroskuð útgáfa
af 101 Reykjavík og brúðguminn gæti vel verið Hlynur Björn,“
segir Baltasar.
FGG

MI>VPQ>QFLK0
PRJ>OSFKKR*
?ëKRP

Leggðu sumarlaunin þín inn á XY reikning og þú
getur unnið Playstation 3 leikjatölvu eða 10.000 kr.!
Allir fá 4 bíómiða og ef þú ert að stofna XY reikning
í fyrsta skipti færðu líka flottan XY Ósómabol.
Þeir sem leggja laun inn á XY reikning í júní fá 4 bíómiða senda heim til
sín í byrjun júlí. Aðalvinningarnir verða dregnir út 6. ágúst.
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3IENNA -ILLER TILKYNNTI FYRIR UM ¹RI
SÅÈAN AÈ HÒN HYGÈIST HANNA FATA
LÅNU ¹SAMT SYSTUR SINNI 3AVÎNNUH
4ÅSKUMERKIÈ ¹ AÈ HEITA 4WENT
Y4WELVE OG
NÒ FER AÈ
STYTT
AST Å AÈ
ÖAÈ KOMI
Å BÒÈIR
3YSTIR 3I
ENNU ER ÒT
SKRIFUÈ FR¹
HINUM ÖEKKTA
TÅSKUSKËLA #ENTRAL
3AINT -ARTINS OG
ÖVÅ ¾TTI LÅNAN EKKI
AÈ VERA NEITT SLOR
3ÎGUR SEGJA EINNIG
AÈ HÒN MUNI ALLS EKKI VERA ËDÕR OG
AÈ BOLIR MUNI KOSTA FR¹ FIMM ÖÒS
UND KRËNUM OG K¹PUR VERÈI ¹ UM
FJÎRUTÅU ÖÒSUND KRËNUR
+¾RASTA 3IMONS #OWELL HEFUR
KJAFTAÈ FR¹ EINUM SÁRSTÎKUM ¹VANA
KAPPANS #OWELL ER NEFNILEGA SVO
LÅKAMSR¾KTARËÈUR AÈ HANN L¾TUR
EKKERT STOPPA SIG Å AÈ
GERA ÖRJÒ HUNDRUÈ ARM
BEYGJUR ¹ DAG b*AFNVEL
ÖEGAR HANN ER Å FLUGVÁL
Ö¹ GERIR HANN ARM
BEYGJURNAR (ANN
GETUR ALLS EKKI
SLEPPT ÖEIM OG
HANN L¾TUR
EKKERT STOPPA
SIG m SAGÈI
4ERRI 3EYMOUR
OG LJËSTRAÈI EINN
IG UPP ÎÈRU LEYND
ARM¹LI b6IÈ ERUM
ALGJÎRAR ANDST¾È
UR ÖAÈ ER LEYNDARM¹L
SAMBANDS OKKAR m SAGÈI HÒN
,ITLA ROKKARADËTTIRIN +ELLY /S
BOURNE ER VÅST ¹STFANGIN UPP FYRIR
HAUS ÖESSA DAGANA (ÒN ER FLUTT
AÈ HEIMAN OG BÕR MEÈ NÕJA K¾R
ASTANUM *ARROD 'ORBEL Å "ROOK
LYN *AROD ER SÎNGVARI Å
INDIE HLJËMSVEIT
INNI 4HE (ONOR
ARY 4ITLE +ELLY
HEFUR ¹ÈUR
KVARTAÈ YFIR ÖVÅ
AÈ VERA EIN
HLEYP OG SAGÈI Å
VIÈTALI VIÈ .OW
MAGAZINE b-IG
LANGAR AÈ FINNA
EINHVERN EN
ÖAÈ ER MIK
ILL SKORTUR ¹
KARLMÎNNUM Å
,ONDON "RESKIR
STR¹KAR GETA VERIÈ
SVOLÅTIÈ AULALEGIR
OG STELPULEGIR ¡G VIL
FINNA EINHVERN SEM EYÈIR EKKI MEIRI
TÅMA EN ÁG Å AÈ GREIÈA SÁRm
!MY 7INEHOUSE HEFUR FRESTAÈ
ENN EINUM TËNLEIKUNUM ¹ SÅÈ
USTU STUNDU EN STÒLK
AN ER VÅST ÖEKKT FYRIR
ÖETTA (ÒN ¹TTI
AÈ KOMA FRAM
FYRIR ÖÒSUNDIR AÈ
D¹ENDA Å ,IVERPOOL
.OKKRUM KLUKKUTÅM
UM FYRIR TËNLEIKANA
VAR ÖEIM ÖË FRESTAÈ
VEGNA VEIKINDA STÒLK
UNNAR 6ONANDI
ER EKKI EITTHVAÈ
MEIRA AÈ HJ¹ 7IN
EHOUSE

Nýja kjúklingaréttabókin loksins komin út:

ALGJÖRLEGA
ÓMÓTSTÆÐILEG

Frábært uppsláttarverk fyrir
alla sem fást við matargerð,
frá byrjanda til meistara,
og ómissandi í hverju eldhúsi.
Sex aðgengilegir efnisflokkar ná til
allra þátta og tilbrigða á matseðlinum
með einföldum forréttum og súpum,
seðjandi aðalréttum, ljúffengum
pottréttum, ferskum og léttum
sumarsalötum, spennandi grillréttum,
matarmiklum og lystilegum bökum og
búðingum og framandlegum,
sterkkrydduðum og bragðmiklum
réttum.

200 uppskriftir
Yfir 1000 ljósmyndir



 JÒLÅ  &®345$!'52

 7"! OG (EARTS SKOÈA (AFÖËR GI
3AMKV¾MT HEIMILDUM &RÁTTABLAÈSINS VORU ÒTSENDARAR
FR¹ B¾ÈI ENSKA FÁLAGINU 7"! OG FR¹ SKOSKA LIÈINU
(EARTS ¹ SÅÈARI LEIK 6ALS OG #ORK #ITY SEM FRAM FËR YTRA
²TSENDARARNIR VORU M¾TTIR TIL AÈ BERJA KANTMANNINN
(AFÖËR GI 6ILHJ¹LMSSON AUGUM ¶EIM KU HAFA LITIST
VEL ¹ KAPPANN OG HAFA ÒTSENDARARNIR HUG ¹ AÈ KOMA
TIL LANDSINS ¹ N¾STUNNI TIL ÖESS AÈ SJ¹ (AFÖËR GI LEIKA
MEÈ 6AL Å ,ANDSBANKADEILDINNI

SPORT FRETTABLA
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Stimpingar fyrir framan búningsklefa ÍA
%INS OG FRAM KEMUR HÁR AÈ NEÈAN VAR MIKILL HITI EFTIR LEIK ¥! OG +EFLA
VÅKUR OG ¹SAKANIR GANGA ¹ VÅXL MILLI FÁLAGANNA 3TRAX EFTIR LEIK HLJËP
"JARNI 'UÈJËNSSON Å ¹TT TIL BÒNINGSHERBERGJA AÈ BEIÈNI DËMARA LEIKS
INS 'UÈMUNDUR 3TEINARSSON LEIDDI HËP +EFLVÅKINGA SEM HLJËP SEM
F¾TUR TOGUÈU ¹ EFTIR "JARNA !È ÖVÅ ER SJËNARVOTTAR TJ¹ÈU &RÁTTABLAÈINU
VAR ¹STANDIÈ ELDFIMT ¹ GANGI VALLARHÒSSINS OG M¹TTI LITLU MUNA AÈ UPP
ÒR SYÈI ENDA VORU NOKKRAR STIMPINGAR ¹ GANGINUM
"JARNI HLJËP INN Å VALLARHÒSIÈ EN 'UÈJËN +RISTJ¹NSSON FYRRUM FRAM
KV¾MDASTJËRI ¥! REYNDI AÈ AFTRA +EFLVÅKINGUM INNGÎNGU (ANN H¾GÈI
NËGU LENGI ¹ ÖEIM TIL AÈ "JARNI K¾MIST INN Å KLEFA ¥ KJÎLFAR
IÈ VAR SKELLT Å L¹S OG 'UÈJËN TËK SÁR STÎÈU FYRIR FRAMAN HURÈ
INA OG AFTRAÈI ÖVÅ AÈ +EFLVÅKINGAR N¾ÈU AÈ BRJËTA SÁR LEIÈ
¹FRAM AÈ ÖVÅ ER SJËNARVOTTAR SEGJA 6ORU MIKIL ÎSKUR OG L¾TI
¹ GANGINUM OG GRÅÈARLEGUR HITI Å MÎNNUM +EFLVÅKING
AR FËRU AÈ LOKUM INN Å SINN BÒNINGSKLEFA OG ÖEIM LÅK
AÈI ÖAÈ ILLA AÈ 'ÅSLI 'ÅSLASON FORMAÈUR REKSTRAR
R¹ÈS MEISTARAFLOKKS ¥! SKYLDI KOMA ÖAR INN SKÎMMU
SÅÈAR
b¡G VEIT EKKERT HVAÈ HANN VAR AÈ ¹LPAST INN Å KLEF

ANN OKKAR (ANN VAR ÖESS UTAN ÎLVAÈUR OG ÁG HEF MÎRG VITNI AÈ ÖVÅ m
SAGÈI +RISTJ¹N 'UÈMUNDSSON ÖJ¹LFARI +EFLAVÅKUR 'ÅSLI GAGNRÕNDI +EFL
VÅKINGA HARKALEGA Å FJÎLMIÈLUM Å G¾R OG Ö¹ SÁRSTAKLEGA "JARKA 'UÈ
MUNDSSON VARAMARKVÎRÈ +EFLAVÅKUR "JARKI ER ËS¹TTUR VIÈ GAGNRÕNI
'ÅSLA
b(ANN ¹ EKKI AÈ VERA AÈ R¾ÈA UM M¹L SEM HANN GETUR EKKI VITN
AÈ TIL UM ÖAR SEM HANN VAR Å ÖVÅ ¹STANDI AÈ HANN GAT EKKI KEYRT ÎKU
T¾KI m SAGÈI "JARKI
'ÅSLI SEGIR +EFLVÅKINGA EKKI FARA MEÈ ALLAN SANNLEIKANN b¶ETTA ER
AÈEINS H¹LFUR SANNLEIKUR ¡G FËR INN Å KLEFA TIL ÖEIRRA EN ÎLVAÈ
UR VAR ÁG EKKI m SAGÈI 'ÅSLI EN HVAÈA ERINDI ¹TTI HANN INN Å
KLEFA +EFLVÅKINGA Å ÖESSU ELDFIMA ANDRÒMSLOFTI b¡G VAR NÒ Å
ÖVÅ HLUTVERKI AÈ RËA MENN OG REYNA AÈ BERA KL¾ÈI ¹ VOPN
IN ¡G ¾TLAÈI ANNARS BARA AÈ ÖAKKA ÖEIM FYRIR LEIKINN OG
GERA TILRAUN TIL ÖESS AÈ RËA ÎLDURNAR EN ÖAÈ FÁLL Å GRÕTT
AN JARÈVEG ¶ETTA VAR NÒ EKKI NEMA SVONA TÅU SEK
ÒNDNA STOPP Å KLEFANUM m SAGÈI 'ÅSLI SEM SAGÈI VIÈ
&ËTBOLTINET Å G¾R AÈ "JARKI HEFÈI LAGT HENDUR ¹ EINN
LEIKMANN ¥! LIÈSINS

'UÈJËN NEITAÈI AÈ GEFA +EÚAVÅK MARK
Guðjón Þórðarson, þjálfari ÍA, sagði að ekki hafi komið til greina að gefa Keflavík mark á móti marki
Bjarna Guðjónssonar vegna viðbragða þeirra eftir markið. Þjálfari Keflvíkinga sagði framkomu Skagamanna óheiðarlega og óíþróttamannslega. Bjarni segir að markið umrædda hafi verið slysamark.

+2 &!'.!2 %INAR ¶ËR FAGNAR HÁR

¥SLANDSMEISTARATITLI  MEÈ ¶ORMËÈI
%GILSSYNI %INAR SKORAÈI UMDEILT MARK
FYRIR +2 ¹RIÈ 

-ARK "JARNA EKKI EINSD¾MI

KR skoraði líkt
mark árið 1995
&«4"/,4) Síðara markið sem Bjarni

Guðjónsson skoraði fyrir ÍA gegn
Keflavík í fyrrakvöld á sér ekki
mörg fordæmi en svipað atvik átti
sér stað í leik KR og Fram árið
1995.
Í stöðunni 1-1 meiðist KR-ingur
og Framarar sparka boltanum út
af. KR tekur innkast og spila boltanum áfram í sókn þar sem Einar
Þór Daníelsson skorar gegn óviðbúinni vörn Framara.
„Við vildum meina að leikurinn hefði aldrei stöðvast vegna
meiðsla. Það getur vel verið að það
hafi verið misskilningur í gangi,“
sagði Einar Þór þegar hann rifjar
atvikið upp. Hann segir að aldrei
hafi komið til greina að gefa Fram
mark.
„Framarar voru súrir en það
voru engin slagsmál eða leiðindi
sem fylgdu,“ sagði Einar. Þess
má svo geta að Guðjón Þórðarson,
þjálfari ÍA, var þá þjálfari KR.
ES¹

"JARNI LÕSIR MARKINU UMDEILDA

„Má ekki missa
boltann þarna“
&«4"/,4) Síðara mark Bjarna Guðjónssonar fyrir ÍA gegn Keflavík í
fyrrakvöld er væntanlega eitt það
umdeildasta sem hefur verið skorað í íslenskri knattspyrnu. Þannig
lýsir Bjarni markinu sjálfur en
hann fékk boltann eftir að Skagamenn taka innkast. Þá hafði leikmaður Keflavíkur sparkað boltanum út af svo að hægt væri að hlúa
að leikmanni ÍA sem lá meiddur á
vellinum.
„Ég fékk boltann eftir innkastið.
Ég er að fara að sparka boltanum
yfir til Keflvíkinga þegar ég heyri
að Baldur (Sigurðsson) kemur utan
í mig. Það fyrsta sem ég hugsa þá
er að hann megi ekki fá boltann á
þessum vallarhelmingi.
Aðeins nokkrum mínútum áður
gerði ég sama hlutinn og sparka
boltanum þannig að markvörðurinn getur tekið markspyrnu.
Þarna ætlaði ég að gera það nákvæmlega sama. Baldur hleypur
tvö til þrjú skref og hættir svo.
Ég vissi það ekki og er kominn á
ferð með boltann þegar ég skýt
honum. Ég vissi ekki af Ómari (Jóhannssyni, markverði Keflavíkur)
og horfi ekki á hann þegar ég tek
skotið.“
ES¹

&«4"/,4)
Knattspyrnuheimurinn
logaði í gær vegna síðara marks
Bjarna Guðjónssonar gegn Keflavík í fyrrakvöld. Þegar Keflvíkingar bjuggust við því að Bjarni
myndi láta þá fá boltann eftir að
leikmaður ÍA fékk aðhlynningu
vegna meiðsla hafnaði boltinn í
marki Keflavíkur eftir langskot
Bjarna.
Sjálfur segir Bjarni að hann hafi
aldrei ætlað að skora úr skotinu.
Hann vildi losa pressuna og senda
boltann aftur fyrir endamörk.
„Ég er fyrsti maðurinn til að
viðurkenna að ég ætlaði aldrei að
skora. Ef það hefði verið ætlun
mín væri líðan mín í dag ekki eins
og hún er,“ sagði Bjarni. „Viðbrögð mín eftir að ég skora hljóta
að sýna og sanna að ég ætlaði ekki
að skora.“
Keflvíkingar
hópuðust
að
Bjarna eftir atvikið og þurfti að
stía mönnum í sundur.
Spurður hvort ekki hefði verið
hægt að leiðrétta þetta mark með
því að leyfa Keflvíkingum að skora
strax í næstu sókn sagði Bjarni að
það hefði sennilega verið hægt að
gera einmitt það.
„Hins vegar voru viðbrögð Keflvíkinga ekki í lagi. Þeir réðust að
mér, ekki bara einn eða tveir heldur allir. Það er ekki þeim að þakka
að ég var ekki sleginn niður, heldur því að ég var dreginn í burtu.“
Bjarni sagðist hafa rætt þetta
mál við þjálfara ÍA, Guðjón Þórðarson. Sjálfur sagði Guðjón í samtali við Fréttablaðið að viðbrögð
Keflvíkinga hefðu ekki gefið tilefni til þess að gefa þeim mark á
móti.
„Það varð allt vitlaust,“ sagði
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Guðjón. „Ef þeir hefðu bakkað frá
á þessum tímapunkti og við hefðum getað rætt málin, hefðum við
getað leyft þeim að labba í gegn og
skora. Sú staða komst hins vegar
aldrei á koppinn vegna framkomu
Keflvíkinga.“
Kristján Guðmundsson, þjálfari
Keflvíkinga, er ekki að kaupa afsakanir feðganna.
„Ég stend við það sem ég sagði
í sjónvarpsviðtalinu eftir leik,“
sagði hann. Þá sagði hann að
Bjarni hafi gert þetta með ásetningi og væri honum til skammar.

„Mér finnst einnig að ekkert
skuli hafa verið gert í framhaldinu mjög óheiðarlegt og óíþróttamannslegt.“
Hann segir að ásetningur
Bjarna hafi verið greinilegur.
„Hann var búinn að reyna þetta
áður en hitti bara ekki. Það er
líka óeðlilegt að sparka boltanum
frá miðju og koma honum þannig
aftur fyrir endamörk. Það er bara
óeðlilegt.“
Bjarni sagði aðspurður að hann
myndu engu breyta fengi hann
tækifæri til þess. „Ekki miðað

við hvernig viðbrögð Keflvíkinga
voru eftir leikinn. Það viðhorf
sem þeir sýndu sérstaklega eftir
leikinn finnst mér til háborinnar
skammar.“
Skilaboð hans til Keflvíkinga
voru skýr. „Markið sem ég skoraði átti aldrei að verða mark. Ég
biðst afsökunar á því. Sennilega
hefði verið hægt að leysa málið
öðruvísi. En úr því sem komið var
er markið minnsta áhyggjuefnið
af því sem gerðist í lok leiksins og
eftir hann.“
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

5PP¹KOMA EFTIR LEIK ¥! OG +EFLAVÅKUR Å ,ANDSBANKADEILD KARLA Å FYRRAKVÎLD DREGUR DILK ¹ EFTIR SÁR

Ásakanir á báða bóga hjá ÍA og Keflavík
&«4"/,4) Aðstandendum ÍA og
Keflavíkur ber ekki saman um
atburðarrásina sem átti sér stað
að loknum leik liðanna í fyrrakvöld. Ljóst er að Bjarki Freyr
Guðmundsson, varamarkvörður
Keflavíkur og fyrrum leikmaður
ÍA, og eiginkona Bjarna Guðjónssonar áttu orðaskipti.
Sjálfur sagði Bjarni að eiginkona sín hafi verið miður sín eftir
atvikið. „Það er vægt til orða tekið.
Þetta var mikið sjokk fyrir okkur.
Ég hef spilað mikið af leikjum við
misjafnar aðstæður en yfirleitt
eru öll deilumál einfaldlega búin
þegar leikurinn er flautaður af.“
Bjarni gat ekki sagt frá því hvað
þeim fór á milli en Guðjón Þórðarson, þjálfari ÍA, sagði málið alvarlegt. Spurður um hvort hótanir um líkamsmeiðingar og þaðan
af verra hafi átt sér stað svaraði
hann því játandi.
„Það er ekkert sem réttlætir
þá framkomu að vaða á konu sem
er með börnin sín á leikvelli með
svívirðingum og hótunum. Það er

eitthvað sem knattspyrnuyfirvöld
geta ekki látið ótalið. Það verður
fjallað um þetta í okkar garði því
við munum aldrei geta sætt okkur
við þetta. Það er ekkert sem gerist út á fótboltavelli sem réttlætir
svona framkomu.“
Bjarki Freyr vísaði þessu algerlega á bug í samtali við Fréttablaðið.
„Ég vil segja sannleikann sem
er að þetta er helber lygi. Hún
(eiginkona Bjarna) öskraði í andlitið á mér og var einfaldlega í
móðursýkiskasti. Hún öskraði
tóma vitleysu. Það síðasta sem ég
sagði við hana er að hún ætti frekar að lesa yfir manninum sínum
hvað heiðarleiki er.“
Bjarki vísaði einnig fullyrðingum um áðurnefndar hótanir á bug.
„Guðjón Þórðarson er þekktur
lygari og gerir allt til að hreinsa
sjálfan sig af einhverjum sökum.
Hvar sem hann hefur verið hefur
allt verið öllum öðrum en honum
að kenna.“
Kristján Guðmundsson tekur

undir orð Bjarka Freys. „Ég er
orðlaus yfir þeirri umræðu sem
hefur átt sér í stað í fjölmiðlum í
dag og þeim orðum sem þeir feðgar hafa látið út úr sér.“
Sjálfur segist hann hafa átt
orðaskipti við konu sem honum
skilst að sé eiginkona Bjarna Guðjónssonar.
„Þegar ég labba upp að vallarhúsinu byrjar þessi kona að öskra
á mig og spyr hvort ég ætli að
standa við það sem ég sagði í sjónvarpsviðtalinu á Sýn. Hún hótaði mér einnig málshöfðun vegna
líkamsárásar. Þannig hefst þetta
og ég veit að það var hún sem
réðst að Bjarka, ekki öfugt.“
Hann ítrekaði furðu sína á ummælum Skagamanna. „Menn eiga
ekki að kasta steinum úr glerhúsi,
sérstaklega ekki í þeirri aðstöðu
sem þeir feðgar eru nú í eftir
þetta atvik. Ég hef farið yfir þessi
mál með leikmönnum okkar og við
erum sjálfir með vitni að þessum
atburði.“
ES¹
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PASSAÐU GÖGNIN,
TAKTU AFRIT!

320GB
PSAECE-00U00HN5
TOSHIBA SATELLITE A200-1CZ
Intel® Core 2 Duo T5500
- 1.66 GHz / 667 MHz / 2 MB
- 1280 x 800 upplausn
nVidia GeForce Go 7300 320MB
2GB Vinnsluminni (1024x2-667)
200GB SATA Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Nýtt A4 lyklaborð (Full Size)
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 2.72kg á þyngd
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

Intel Core 2 Duo
Nýjasta fartölvutæknin frá Intel. Stóraukin
afkasta-geta, lengri rafhlöðuending og
aukið öryggi.

200GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum,
ljósmyndum og tónlist á 200GB hörðum
disk.

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

149.999
nVidia GeForce 7300
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta.

2GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

Innbyggð netmyndavél og mic
Tölvan kemur útbúinn netmyndavél og
hljóðnema. Nú þarftu ekki að kaupa þetta
aukalega.

14.891*

8.145**

5.896***
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7.2 Megapixlar
Super HAD CCD myndflaga.

3x

3x aðdráttur
Carl Zeiss
Vario Tessar-linsa.

DSCW35
SONY CYBERSHOT
7,2 megapixlar
Super HAD CCD
Real Image Processor
3x Optical zoom
6x Digital zoom
14x smart zoom (VGA)
Carl Zeiss Vario Tessar linsa
f = 35-114mm
Innbyggt minni 56MB
MemoryStick Duo
2” LCD skjár 85 þúsund púnkta
380 myndir á hleðslu með skjá
Lithium hleðslurafhlaða og hleðslutæki fylgir

380 myndir á hleðslu
Lithium rafhlaða og
hleðslutæki fylgir.

19.999
22. 999
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%NGAR BLIKUR VIRÈAST ¹ LOFTI UM ÖAÈ AÈ %IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN FARI FR¹ "ARCELONA Å SUMAR

Barcelona vill halda Eiði Smára
&«4"/,4) Arnór Guðjohnsen, faðir
og umboðsmaður Eiðs Smára Guðjohnsen, greindi frá því í gær að
Barcelona vildi halda landsliðsfyrirliðanum í sínum röðum. Þrálátur orðrómur hefur verið um að
Eiður sé á leið aftur til Englands en
hann hefur alltaf sagst vilja vera
áfram í herbúðum Barcelona. Þar
sem viljinn er beggja vegna eru
litlar líkur á því að Eiður Smári
fari í sumar.
„Þeir (Barcelona) sögðu, „ef þú
vilt glaður vera hér áfram, viljum
við gjarnan að þú verðir það“,“
sagði Arnór við Sky-fréttastofuna
í gær. Arnór sagði einnig að hann
hefði ekki rætt við nein félög um
hugsanleg kaup á Eiði Smára.

%)¨52 %R ¹ ¥SLANDI ÖESSA STUNDINA ÖAR SEM HANN ¾FIR VEL

Eiður er staddur á Íslandi þessa
stundina og sagði Arnór að Eiður

./2$)#0(/4/3!&0

hefði í nógu að snúast. „Hann er
mjög ákveðinn, hann er að æfa á

fullu hérna á Íslandi í fríinu sínu
og hann ætlar að vera vel undirbúinn fyrir næsta tímabil,“ sagði
Arnór.
Þjálfarar og læknalið Barcelona settu saman æfingaáætlun fyrir hvern og einn leikmann
til að vinna að í sumar, áður en
leikmenn koma saman til æfinga
á undirbúningstímabilinu. Leikmenn félagsins hófu þessar æfingar í vikunni og ber þeim að æfa
þrisvar í viku, kvölds og morgna,
og svo oftar þegar nær dregur
tímabilinu.
Leikmenn félagsins eru einnig
hvattir til að slappa af inn á milli
og spila golf eða strandblak.
HÖH
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&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

-EISTARADEILD KVENNA

Valsstúlkur í
dauðariðlinum
&«4"/,4) Í gær var dregið í riðla

í Meistaradeild Evrópu í kvennaflokki. Valsstúlkur voru í efsta
styrkleikaflokki og spila gegn
meisturum Hollands, Finnlands
og Færeyja, ADO Den Haag, FC
Honka og KÍ Klakksvík.
„Þetta er erfiðasti dráttur sem
við gátum fengið. Þetta verður
mjög erfitt og við erum klárlega í
dauðariðlinum. Liðin frá Hollandi
og Finnlandi voru of neðarlega í
styrkleikaflokkum þar sem þetta
er í fyrsta skipti sem þau verða
meistarar,“ sagði Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari Vals, en leikið er
í Færeyjum dagana 9. til 14. ágúst.
Eitt lið kemst áfram upp úr riðlinum.
HÖH

2CD
stu Eyjalögin

í brekkunni - Vinsælu

4%6%: 6AR FR¹B¾R HJ¹ 7EST (AM UNDIR

LOK SÅÈASTA TÅMABILS

./2$)#0(/4/3!&0

-AN 5TD GALOPNAR BUDDUNA

Tevez næstur?
Samkvæmt fréttum á
Englandi eru allar líkur á því að
Carlos Tevez skrifi undir samning
við Manchester United á næstu
dögum. BBC greindi frá því í gær
að viðræður væru í fullum gangi
en ekki er ljóst hvort United kaupi
Tevez eða fái hann lánaðan. Kaupverðið á Tevez ku nema um 20
milljónum punda.
Sir Alex Ferguson hefur þegar
keypt Anderson, Nani og Owen
Hargreaves á samtals um 50 milljónir punda í sumar. Tevez vildi
lítið tjá sig um orðróminn í samtali við fjölmiðla í gær.
HÖH
&«4"/,4)

Logar - mikið var

Sextett Ólafs Gauks - 14 lög frá Þjóðhátíð Vestmannaeyja

#HELSEA

Nálgast kaup
á Malouda

6CD
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Megas og Senuþjófarnir - Frágangur

&«4"/,4) Chelsea vonast eftir því

að ganga frá kaupum á franska
landsliðsmanninum
Florent
Malouda um helgina. Viðræður
félagsins við Lyon ganga hægt en
örugglega en talið er að franska
félagið krefjist um sautján milljóna punda fyrir vinstri kantmanninn. Líklegt er að Arjen Robben
fari til Real Madrid ef af kaupunum á Malouda verður.
Vonir standa til að Malouda
fari með Chelsea í æfingaferð til
Bandaríkjanna í næstu viku. HÖH
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2².!2 (AFÈI EKKI KRAFTA Å LEIKINN GEGN
&YLKI SÎKUM VEIKINDA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

2ÒNAR +RISTINSSON

Fór út af
vegna veikinda
&«4"/,4) Rúnar Kristinsson bað um
skiptingu á 34. mínútu í leik KR
og Fylkis á miðvikudaginn vegna
veikinda. Rúnar sagði í samtali við
Fréttablaðið í gær að hann hefði
verið slappur undanfarna daga
en taldi sig tilbúinn í slaginn gegn
Fylki. Annað kom þó á daginn.
„Ég prófaði mig fyrir upphitunina sem ég tók svo þátt í en eftir
að leikurinn hófst hafði ég litla
krafta. Ég náði eiginlega ekkert
að vakna í leiknum. Ég bað því um
skiptingu til að setja frískan mann
inn. Ég vona þó að ég sé að hressast,“ sagði Rúnar sem er vongóður
um að geta leikið með KR-ingum í
VISA-bikarnum gegn Val á þriðjudaginn.
HÖH

3TEF¹N 'ÅSLASON SKRIFAÈI Å G¾R UNDIR FIMM ¹RA SAMNING VIÈ "RÎNDBY Å $ANMÎRKU

2EAL -ADRID Å ÖJ¹LFARALEIT

Valdi mest spennandi kostinn

Rætt við fjóra
mögulega stjóra

&«4"/,4) Miðjumaðurinn Stefán
Gíslason skrifaði í gær undir fimm
ára langan samning við danska úrvalsdeildarliðið Bröndby. „Það er
mikill léttir að vera búinn að klára
þetta og ég er mjög sáttur,“ sagði
Stefán en félagið hefur fylgst með
honum í nokkurn tíma.
Stefán var seldur frá Lyn í Noregi þar sem hann hefði orðið samningslaus í haust. „Það voru nokkur félög sem sýndu mér áhuga en
mér fannst Bröndby vera mest
spennandi kosturinn og það var
alltaf fyrsti kostur hjá mér. Ég lít
á þetta sem skref upp á við fyrir
mig. Ég var búinn að ákveða að
færa mig um set frá Lyn fyrir
nokkru síðan,“ sagði Stefán.

34%&. ,ÅST VEL ¹ ALLT Å KRINGUM NÕJA
KLÒBBINN SINN
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

Stefán skoðaði sig um hjá félaginu í gær og leist vel á það sem
hann sá. „Þetta lítur virkilega vel
út. Allar aðstæður eru eins og best
verður á kosið og hér er mikið um
hefðir. Markmiðin hjá klúbbnum
eru skýr og metnaðurinn er mikill.
Bröndby lenti í sjötta sæti á síðasta tímabili sem er versta gengið er mér sagt síðan félagið var
stofnað. Ég held að mér muni líða
vel hér,“ sagði Stefán.
Talið er að kaupverðið á Stefáni nemi allt að 110 milljónum íslenskra króna. Lyn sá þann kostinn vænstan að selja Stefán til að
missa hann ekki frítt í haust en félagið gaf það út að það vildi aldrei
missa landsliðsmanninn.
HÖH

Forseti Real Madrid,
Ramon Calderon, sagði á opinberri heimasíðu félagsins í gær
að rætt hefði verið við fjóra stjóra
með það fyrir augum að þeir
tækju við knattspyrnustjórastöðunni hjá félaginu. Þetta eru þeir
Bernd Schuster, Ronald Koeman, Michael Laudrup og Arsene
Wenger.
„Við ræddum við þessa fjóra
en það virðist rökrétt að Schuster
verði næsti stjórinn okkar,“ sagði
Calderon jafnframt en allar líkur
eru á því að skrifað verði undir
samninga þessa efnis í næstu
viku.

&«4"/,4)

HÖH

Útilega framundan?
Komdu og líttu á úrvalið
ARC TARP
Eins og verönd við tjaldið þitt.
Tekur 2 mínútur að setja það upp.
1,8 kg pakkað saman. Passar á öll tjöld
og er frábært í garðinn eitt og sér.

5 ¹RA LANDSLIÈ KARLA

Tvö jafntefli
í Svíþjóð í gær

24.500 kr.

stendur í ströngu þessa dagana
þar sem það keppir í Gautaborg á
Opna Evrópumótinu í handbolta.
Liðið er komið í milliriðil þar
sem það gerði tvö jafntefli í gær.
Fyrst gerði liðið 22-22 jafntefli við
Tékka og síðar 26-26 jafntefli við
Slóvena.
Í dag mætir Ísland svo Norðmönnum og Eistum.
HÖH

66°Norður/juni07

(!.$"/,4) U19 ára landslið karla

EXPED Bivy Bag
Einstaklega léttur hlífðarpoki sem ver gegn veðri
og vindum án þess að verða rakur að innan.

18.500 kr.

WALLCREEPER
Wallcreeper svefnpokinn virkar sem svefnpoki,
úlpa og teppi. Fullkomin með Bivy bag til að
sofa undir berum himni.
Gæsadúnn með ribstop skel 1,1 kg pakkaður.

27.800 kr.
EXPED Down Mat
Nauðsynleg fyrir ferðalög á Íslandi.
Margverðlaunaðar dýnur með silikonhúðuðum dún
sem gerir hann vatnsheldan og veitir þrisvar
sinnum meiri einangrun en hefðbundin dýna.
Tekur lítið pláss í bakpokanum.

6).+/.52.!2 -4!34 -ARGRÁT ,¹RA

6IÈARSDËTTIR OG +ATRÅN «MARSDËTTIR BERJ
AST Å LEIK LIÈANNA Å FYRRA &2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

13.900 kr.

,ANDSBANKADEILD KVENNA

Stórleikur Vals
og KR í kvöld
&«4"/,4) Stórleikur verður á Val-

bjarnarvelli klukkan 19.15 í kvöld
þegar topplið Vals og KR mætast
í Landsbankadeild kvenna. Eftir
sex umferðir hafa félögin unnið
alla leiki sína og er því um algjöran lykilleik að ræða fyrir framvindu deildarinnar.
Katrín Ómarsdóttir, leikmaður
KR, sagði við Fréttablaðið í vikunni að Vesturbæjarliðið yrði að
vinna alla leiki sína í deildinni og
innbyrðisviðureignirnar við Val til
að verða meistari. Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari Vals, sagðist í
gær hlakka mjög til leiksins og að
öll einbeiting Valsstúlkna væri á
orrustunni í kvöld.
HÖH

."! KÎRFUBOLTINN

Hill fór til Suns
."! Grant Hill gerði í gær tveggja
ára samning við Phoenix Suns.
Hill fær um fjórar milljónir dala á
samningstímanum en mikill missir
er að honum fyrir Orlando Magic
en Hill virti einnig fyrir sér tilboðum frá Detroit Pistons, Miami
Heat, Dallas Mavericks og meistaraliði San Antonio Spurs.
HÖH

EXPED Fold Dry Bag
Snilldarlausn fyrir blauta íslenska
veðráttu. Heldur öllu þurru sem
í pokann fer!
Margar stærðir og margir litir.
Verð frá

1.900 kr.

11.500 kr.

SYN MAT

eins og Down Mat nema með gervifyllingu

SIM LIGHT

Verð frá

SIM LIGHT dýnurnar
fylla sig sjálfar af lofti.
Léttar og þægilegar,
700 - 900 g pakkaðar.

EXPED Down booty
Gæsadúnsokkar, halda köldum tám hlýjum
og kósý. Tilvalið í tjaldið, bústaðinn eða
heima.Svefnpoki fyrir fæturna,
léttir og þægilegir.

6.900 kr.

8.800 kr.

Hágæða ítalskir gönguskór.

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12
KÓPAVOGUR:
Smáralind

Vandaðir dún- og fibresvefnpokar
sem halda þér heitum við
íslenskar aðstæður.
Verð frá

10.200 kr.

GARÐABÆR:
Miðhraun 11
AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is

Þessar vörur fást í verslunum 66°Norður í Faxafeni og Bankastræti.



 JÒLÅ  &®345$!'52

 +!4% "%#+).3!,%

6)¨ 4+)¨ &2%92 '¥'*! '5..!233/. "*«34 6)¨ ¶%335

+ATE FËR UNG ÒT Å LEIKLIST EN HÒN ¹KVAÈ
SAMT AÈ HEFJA N¹M Å /XFORD TIL ÖESS
AÈ HAFA FLEIRI VALKOSTI ¶AR NAM HÒN
RÒSSNESKAR OG FRANSKAR BËKMENNT
IR EN EFTIR ÖRJÒ ¹R Å N¹MI ¹KVAÈ HÒN
AÈ HELGA SIG LEIKLISTINNI 3ÅÈAN
Ö¹ HEFUR +ATE LEIKIÈ Å FJÎLMÎRG
UM STËRMYNDUM OG M¹ ÖAR TIL
D¾MIS NEFNA 4HE !VIATOR OG
5NDERWORLD ¶AÈ VAR EINMITT VIÈ
TÎKUR ¹ 5NDERWORLD SEM HÒN
KYNNTIST EIGINMANNI SÅNUM ,EN
7ISEMAN EN HANN LEIKSTÕRÈI
MYNDINNI +ATE SÁST ¹ SKJ¹NUM
Å KVÎLD ÖEGAR 3TÎÈ  SÕNIR RISA
SMELLINN 0EARL (ARBOR

Harkan eykst með hverri mínútu
6IÈ ÖVÅ M¹TTI BÒAST AÈ MÎNNUM HLYPI KAPP Å KINN
ÖEGAR !KRANES OG +EFLAVÅK M¾TTUST ¹ GR¾NA VELLIN
UM Å VEÈURBLÅÈUNNI 5M ÖESSI BYGGÈARLÎG HAFA VERIÈ
SAMIN ËF¹ SÎNGLÎG ÖAR SEM KARLMENNSKAN HUGREKK
IÈ OG DUGNAÈURINN HEFUR VERIÈ HAFINN UPP TIL SKÕJANNA
/G ÖAÈ KOM JÒ ¹ DAGINN !LLT SAUÈ UPPÒR OG MINNTU
ENDALOKIN MEIRA ¹ SVEITABALL ÖEGAR HLJËMSVEITIN
HEFUR SUNGIÈ SITT SÅÈASTA LAG OG NEITAR AÈ KOMA
FRAM AFTUR ¶¹ VORU MENN JÒ DUGLEGIR VIÈ AÈ
GERA UPP GAMLAR SYNDIR MEÈ HNEFUNUM ¹
HEIÈARLEGAN H¹TT %ITT HÎGG OG MAÈURINN L¹
EN SVO VAR BARA BEÈIST AFSÎKUNAR OG MENN
FENGU SÁR SJÒSS
%NDURKOMA 'UÈJËNS ¶ËRÈARSONAR HEFUR
LÅFGAÈ UPP¹ ÅSLENSKA KNATTSPYRNU ¶AÈ ER
EITTHVAÈ SVO MERKILEGT MEÈ HANN 'UÈ
JËN ALLTAF SKAL EITTHVAÈ GERAST Å KRING
UM HANN «LÅKT MÎRGUM ÎÈRUM ÅSLENSKUM

%++) -)33! !&

 ,ANDSMËT 5-&¥  E
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 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -ÒSAHÒS -IKKA 
 %RNST 
 5NGAR OFURHETJUR 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 2OKKMAMMAN 2OCK kNl 2OLL
-OM "ANDARÅSK FJÎLSKYLDUMYND FR¹ 
UM EINST¾ÈA TVEGGJA BARNA MËÈUR Å
SM¹B¾ SEM SL¾R Å GEGN SEM ROKKSÎNG
KONA -EÈAL LEIKENDA ERU $YAN #ANN
ON -ICHAEL "RANDON (EATHER ,OCKLEAR OG
$AVID 0AYMER

 3HARPE KEMST Å HANN KRAPPAN
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3HARPElS #HALLENGE "RESK SJËNVARPSMYND
FR¹  4VEIMUR ¹RUM EFTIR AÈ HERTOGINN
AF 7ELLINGTON SIGRAR .APËLEON VIÈ 7ATERLOO
BERAST FREGNIR AF UPPIVÎÈSLUSÎMUM STRÅÈS
HERRA ¹ )NDLANDI -EÈAL LEIKENDA ERU 3EAN
"EAN $ARAGH /l-ALLEY OG 0ADMA ,AKSHMI

T

 ÈI Å !LABAMA #RAZY IN !LA
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BAMA "ANDARÅSK BÅËMYND FR¹  -YND
IN GERIST ¹RIÈ  OG SEGIR FR¹ KONU FR¹ !LA
BAMA SEM FER TIL +ALIFORNÅU OG ¾TLAR AÈ
VERÈA KVIKMYNDASTJARNA EN FR¾NDI HENN
AR UNGUR STENDUR Å STRÎNGU HEIMA Å !LABAMA
¹ MEÈAN ,EIKSTJËRI ER !NTONIO "ANDERAS OG
MEÈAL LEIKENDA ERU -ELANIE 'RIFFITH $AVID
-ORSE -EAT ,OAF 2OD 3TEIGER OG 2ICHARD
3CHIFF E

 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR  "ARNEY ,ITLU
4OMMI OG *ENNI 3COOBY $OO

 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 &RESH 0RINCE OF "EL !IR 
 'REYS !NATOMY 
 3J¹LFST¾TT FËLK
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 *OEY 
 ,ÅFSAUGAÈ E
 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈ
 4HE 3IMPSONS 
 4HE 3IMPSONS 
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE
 3TËRSKEMMTILEGIR RAUNVERULEIKAÖ¾TT
IR ÖAR SEM LEITAÈ ER AÈ N¾STU DANSSTJÎRNU
"ANDARÅKJANNA 5MGJÎRÈIN ER SVIPUÈ OG
Å !MERICAN )DOL EN Å STAÈ ÖESS AÈ SYNGJA
ÖURFA KEPPENDUR AÈ N¹ TÎKUM ¹ NÕRRI DAN
ST¾KNI Å HVERRI VIKU  .Ò KEMUR Å LJËS
HVAÈA TVEIR DANSARAR VERÈA SENDIR HEIM
%FTIR Ö¹TTINN VERÈA AÈEINS  EFTIR Å KEPPN
INNI 

T

 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK
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 4HE 0ACIFIER
 ) #APTURE THE #ASTLE
 !NOTHER 0RETTY &ACE
 9OU 'OT 3ERVED
 4HE 0ACIFIER
 ) #APTURE THE #ASTLE
 !NOTHER 0RETTY &ACE
 9OU 'OT 3ERVED
 4HE -ISSING $RAMATÅSK KVIK

MYND MEÈ 4OMMY ,EE *ONES #ATE
"LANCHETT OG 6AL +ILMER Å AÈALHLUTVERKUM
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM



+IDNAPPED 3+*2%)..

 &ROM $USK 4ILL $AWN 
 6AN 7ILDER
 4HE -ISSING

 !LL IN THE 'AME TAKANLEG KVIK
MYND SEM VEITIR INNSÕN Å HÎRKULEGAN HEIM
ATVINNUFËTBOLTANS (VERNIG FER FYRIR UNGUM
STR¹KUM SEM ER KIPPT AF GÎTUNNI OG INN
Å HEIM ÖAR SEM ERU GL¾SIBÅLAR OG SVEITA
SETUR !ÈALHLUTVERK 2AY 7INSTONE $ANNY
$YER )KE (AMILTON ,EIKSTJËRI *IM /(AN
LON 

 -OON /VER 0ARADOR (RESSILEG OG
RËMANTÅSK GAMANMYND MEÈ 2ICHARD $REYF
USS Å AÈALHLUTVERKI *ACK .OAH ER LÅTT ÖEKKT
UR LEIKSTJËRI SEM F¾R T¾KIF¾RI LÅFS SÅNS ÖEGAR
HONUM ER BOÈIÈ AÈ LEIKA NÕL¹TINN EINR¾È
ISHERRA !ÈALHLUTVERK 2AUL *ULIA 2ICHARD
$REYFUSS 3ONIA "RAGA ,EIKSTJËRI 0AUL -AZ
URSKY  ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM
 0EARL (ARBOR
 4HE 3CHOOL OF 2OCK
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP4Å6Å

 )NSIDER
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 4HE 7AR AT (OME  'AM
ANÖ¾TTIRNIR 4HE 7AR !T (OME HAFA SLEG
IÈ Å GEGN (JËNIN 6ICKY OG $AVE HALDA
¹FRAM DAGLEGRI BAR¹TTU SINNI VIÈ UNGLING
ANA ¹ HEIMILINU ¶AR ER ALLTAF LÅF OG FJÎR ENDA
SJ¹ FORELDRARNIR EKKI HLUTINA SÎMU AUGUM
OG UNGLINGARNIR 'ETA 6ICKY OG $AVE VIRKI
LEGA SKAMMAÈ KRAKKANA SÅNA FYRIR AÈ GERA
EITTHVAÈ SEM ÖAU GERÈU SJ¹LF Å ¾SKU $REP
FYNDNIR GAMANÖ¾TTIR UM HEIMILISLÅFIÈ OG
VANDAM¹LIN ÖAR ¹ B¾

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥ GEGN
UM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALL
AÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMT
ANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾G
AR STJÎRNUR .ÕJUM FRÁTTUM AF FR¾GA FËLKINU
KVIKMYNDUM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG ALLS
KYNS UPP¹KOMUM Å BRANSANUM ERU GERÈ
GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TTUM %F ÖÒ VILT
VITA HVAÈ ER AÈ GERAST Å (OLLYWOOD Ö¹ VILTU
EKKI MISSA AF ÖESSUM Ö¹TTUM ,EYFÈ ÎLLUM
ALDURSHËPUM

 0ARTY AT THE 0ALMS  E
 .IGHT 3TALKER  #ARL +OL
CHAK ER VIRTUR RANNSËKNARBLAÈAMAÈUR (ANN
R¾ÈUR SIG TIL VINNU ¹ DAGBLAÈI Å ,OS !NGELES
OG F¾R ÖAÈ VERKEFNI AÈ SKRIFA UM RÎÈ UNDAR
LEGRA MORÈM¹LA "ÎNNUÈ BÎRNUM

 "ONES  3PENNANDI
BANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM RÁTTARMANNFR¾È
ING SEM LEYSIR GÎMUL SAKAM¹L MEÈ ÖVÅ AÈ
RANNSAKA BEIN LÎNGU L¹TINNA FËRNARLAMBA
 "RENNAN RANNSAKAR MORÈ ¹ KVIK
MYNDANEMA SEM VAR AÈ VINNA AÈ HEIMILDA
MYND UM H¾TTULEGA NORN SEM VAR UPPI ¹
 ÎLD "ÎNNUÈ BÎRNUM
 3TANDOFF 
 9OUNG 3EXY AND  E
 4HE 7AR AT (OME  E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM
VEÈURFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER
ENDURSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
N¾STA DAG

 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 6ÎRUTORG
 4ABLOID WARS E
 1UEER %YE E
 2ACHAEL 2AY
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 !LL OF 5S  &JÎLMIÈLAMAÈUR
INN 2OBERT *AMES ER NÕSKILINN VIÈ EIGINKONU
SÅNA OG BARNSMËÈUR .EESEE EN HANN ER
STAÈR¹ÈINN Å AÈ AFSANNA ÖJËÈSÎGUNA UM
AÈ SKILNAÈUR ÒTILOKI AÈ H¾GT SÁ AÈ L¹TA SÁR
LYNDA VIÈ Ö¹ FYRRVERANDI

 /NE 4REE (ILL ,OKAÖ¹TTUR
"ANDARÅSK UNGLINGASERÅA ÖAR SEM HÒMOR
DRAMATÅK OG BULLANDI RËMANTÅK FARA SAMAN
¶AÈ ER KOMIÈ AÈ LOKAÖ¾TTINUM Å FJËRÈU
Ö¹TTARÎÈ &JÎGURRA ¹RA SKËLAGÎNGU ER LOKIÈ
OG ALLT LÅFIÈ ER FRAMUNDAN $RAMATÅKIN ER
MIKIL ÖEGAR B¾ÈI .ATHAN OG ,UCAS M¾TA
¹ F¾ÈINGARDEILDINA OG $AN TEKUR ¹BYRGÈ ¹
GJÎRÈUM SÅNUM 5NGLINGARNIR KOMA SÅÈAN
SAMAN Å ÒTSKRIFTARPARTÅ ÖAR SEM ÕMIS M¹L
ERU GERÈ UPP

 4HE "ACHELOR 2OME 
"ANDARÅSK RAUNVERULEIKASERÅA ÖAR SEM
MYNDARLEGUR PIPARSVEINN LEITAR AÈ DRAUMA
DÅSINNI ¶ETTA ER NÅUNDA Ö¹TTARÎÈIN OG PIP
ARSVEINNINN AÈ ÖESSU SINNI ER ÅTALSKUR PRINS
(ANN HEITIR ,ORENZO "ORGHESE OG ER MIK
ILL SJARMÎR ,ORENZO FER MEÈ STÒLKURNAR ÖRJ¹R
SEM EFTIR ERU ¹ RËMANTÅSK STEFNUMËT ¹
SPENNANDI STÎÈUM Å %VRËPU
 +IDNAPPED 
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 "ACKPACKERS .µ44 STRÎLSK

T

ÈI Å !LABAMA
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KNATTSPYRNUÖJ¹LFURUM ER 'AUI LITRÅKUR MEÈ EIND¾MUM OG ÖEIR ERU
EKKI MARGIR SEM HAFA VERIÈ KYSSTIR ¹ KINNINA Å BEINNI ÒTSENDINGU
AF ¹STSJÒKUM ÅÖRËTTAÖUL
%FLAUST HEFUR SYNINUM "JARNA GENGIÈ GOTT EITT TIL ÖEGAR HANN
ÖRUMAÈI FR¹ MIÈJU YFIR MARKMANNINN MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM AÈ
BOLTINN FËR Å NETIÈ (ANN HEFUR EFLAUST LANGAÈ TIL AÈ L¹TA
MARKMANNINN ¾FA LANGSKOT %N ÖETTA TËKST EKKI BETUR
TIL EN SVO AÈ ALDARGAMLAR AFLADEILUR RÅGUR MILLI B¾JAR
FÁLAGA OG GÎMUL KERGJA VAR VAKIN UPP FR¹ DAUÈUM
!È ENDINGU LEIT !KRANESVÎLLUR ÒT EINS OG ENDALOK
IN ¹ ¹ÈURNEFNDU SVEITABALLI ÖAR SEM MENN HUGÈ
UST SLEPPA ÖVÅ AÈ R¾ÈA M¹LIN MEÈ ORÈUM OG
KUSU FREKAR AÈ ELTA HVER ANNAN UPPI /G AKKÒRAT
¹ ÖESSUM TÅMAPUNKTI KOMST ÅSLENSK KNATTSPYRNA
Å H¹G¾ÈAFLOKK ÖVÅ HVERJIR MUNA EKKI EFTIR ËEIRÈ
UM MILLI LEIKMANNA )NTER OG 6ALENCIA Å -EISTARA
DEILDINNI EÈA ÖEGAR :IDANE SKALLAÈI -ATERAZZI Å
BRINGUNA

Ö¹TTARÎÈ ÖAR SEM ¹HORFENDUR SL¹ST Å FÎR MEÈ
ÖREMUR VINUM SEM HALDA Å MIKLA ¾VINTÕRA
FÎR UM HEIMINN &ÁLAGARNIR SEGJA SKILIÈ VIÈ
HVERSDAGSLEIKANN Å EITT ¹R OG KOMA VIÈ Å 
LÎNDUM ¹ FERÈALAGI SÅNU !LLS ERU ÖETTA 
Ö¾TTIR ÖAR SEM EKKI ER STUÈST VIÈ NEITT HAND
RIT OG ÕMISLEGT ËV¾NT KEMUR UPP ¹

 ,AW  /RDER 365 E
 7ORLDlS -OST !MAZING 6ID
EOS E

 4HE $EAD :ONE E
 (ACK E
 4ABLOID WARS E
 4ABLOID WARS E
 4ABLOID WARS E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

Blaða·maður KK • starfsmaður blaðs, sá sem hefur atvinnu
af að skrifa í blöð - Íslensk orðabók

„Ég heiti Sigríður Dögg Auðunsdóttir.

F í t o n / S Í A

Mér finnst skipta máli að vinna á fjölmiðli sem
þorir að sigla á móti straumnum og taka á málefnum sem samfélaginu er nauðsynlegt að fjallað
sé um. DV er fjölmiðill sem veitir nauðsynlegt
aðhald. Ég tala þínu máli.“

Talar þínu máli
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3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE

 "¾N  -ORGUNVAKTIN 
&RÁTTAYFIRLIT  -ORGUNFRÁTTIR
 &RÁTTAYFIRLIT
 «SKASTUNDIN
 -ORGUNLEIKFIMI
 -INNINGAR UM MERKISFËLK
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 ²TVARPSSAGAN 2OKKAÈ Å 6ITTULA
 -IÈDEGISTËNAR
 &LAKK

²RSLITAKEPPNIN ER HAFIN Å 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE EN Å G¾RKVÎLDI STIGU
TUTTUGU DANSARAR ¹ SVIÈ OG FENGU MISKUNNARLAUSA DËMA .Ò HAFA ¹HORFEND
UR KOSIÈ OG Å KVÎLD KEMUR Å LJËS HVAÈA TVEIR KEPPENDUR VERÈA SENDIR HEIM AÈ
ÖESSU SINNI %KKI MISSA AF 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
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 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

STRALSKA Ö¹TTARÎÈIN "ACKPACKERS
HEFUR NÒ GÎNGU SÅNA ¶AR SL¹ST ¹HORF
ENDUR Å FÎR MEÈ ÖREMUR VINUM FR¹
STRALÅU SEM HALDA Å MIKLA ¾VINTÕRAFÎR
UM HEIMINN &ÁLAGARNIR YFIRGEFA HVERS
DAGSLEIKANN ¹ HEIMASLËÈUM Å EITT ¹R
OG KOMA VIÈ Å  LÎNDUM ¹ FERÈALAGI
SÅNU !LLS ERU ÖETTA  Ö¾TTIR ÖAR SEM
EKKI ER STUÈST VIÈ NEITT HANDRIT OG ÕM
ISLEGT ËV¾NT KEMUR UPP ¹

 #OPA !MERICA  +ËLUMBÅA
"ANDARÅKIN

 #OPA !MERICA  !RGENTÅNA
0ARAGV¾

 7IMBLEDON ²TSENDING FR¹ UND
ANÒRSLITUM Å KARLAFLOKKI ¹ 7IMBLEDON MËT
INU Å TENNIS

 ,ANDSBANKADEILDIN  ¥!
+EFLAVÅK

 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
 'ILLETTE 7ORLD 3PORT 
 7ORLD 3UPERCROSS '0  
!NGEL 3TADIUM /F !NAHEIM 3ÒPERKROSS
ER ¾SISPENNANDI KEPPNI ¹ MËTORKROSSHJËL
UM SEM FRAM FER ¹ BRAUTUM MEÈ STËRUM
STÎKKPÎLLUM

 7IMBLEDON ²TSENDING FR¹ UND
ANÒRSLITUM Å KARLAFLOKKI ¹ 7IMBLEDON MËT
INU Å TENNIS

 (EIMSMËTARÎÈIN Å 0ËKER 
0ËKER ¾ÈI HEFUR GENGIÈ YFIR HEIMINN AÈ
UNDANFÎRNU HVORT SEM ER Å "ANDARÅKJUN
UM EÈA Å %VRËPU -IKLIR SNILLINGAR SETJAST AÈ
BORÈUM ÖEGAR ÖEIR BESTU KOMA SAMAN ÖAR
SEM KEPPT ER UM H¹AR FJ¹RH¾ÈIR

 (EIMSMËTARÎÈIN Å 0ËKER 

 #OME /UTSIDE  9OHO !HOY 
4ELETUBBIES %VERYWHERE  4ELETUBBIES
%VERYWHERE  -ONTY THE $OG  0ASSPORT
TO THE 3UN  3TAYING 0UT  3TAYING 0UT
 0ASSPORT TO THE 3UN  -ODEL 'ARDENS
 3HARK "ATTLEFIELD  9ES -INISTER 
-Y (ERO  -Y &AMILY  "ALLYKISSANGEL
 7AKING THE $EAD  0ASSPORT TO THE 3UN
 (OMES 5NDER THE (AMMER  "ARGAIN
(UNT  -Y (ERO  -Y &AMILY 
3PA /F %MBARRASSING )LLNESSES  7AKING THE
$EAD  -ONARCH OF THE 'LEN  %DDIE
)ZZARD  -ANCHILD  7AKING THE $EAD
 9ES -INISTER  -ONARCH OF THE 'LEN
 -Y (ERO  -Y &AMILY  -ASTERMIND
 7AKING THE $EAD  "ALLYKISSANGEL 
0ASSPORT TO THE 3UN  "ALAMORY  4WEENIES
 "IG #OOK ,ITTLE #OOK  4IKKABILLA 
"OOGIE "EEBIES  4WEENIES  "ALAMORY
 "IG #OOK ,ITTLE #OOK

 3OMMER3UMMARUM  9U 'I /H 
(AVEN OMKRING 6ILLA &RAXINUS  5D I DET BL½
 3OMMERTID  $AWSONS #REEK 
.YHEDER P½ TEGNSPROG  -ED RYGS¾K 
3OMMER3UMMARUM  4ROLDDOMS¾SKEN
 &REDAGSBIO  0INKY $INKY $OO 
.½R GORILLAEN G½R I FLYTTETANKER  46 !VISEN
MED 3PORT OG 6EJRET  $ISNEY 3JOV 
5NDER ½BEN HIMMEL  46 !VISEN 
3OMMERVEJRET P½ $2  "REAKDOWN 
4HE *OB  4HE ,ONG 2UN  'URLI 'RIS 
.ODDY  4ROLDERI

 &ILIP  5GLER I MOSEN  .OAHS DYREBARE
ÐY  'JENGEN P½ TAKET  $E TRE VENNENE
OG *ERRY  4ROLLZ  $EN D½RLIGSTE HEKSA I
KLASSEN  *UNGELENS PULS  -ED HJARTET
P½ RETTE STADEN  *UKEBOKS #OUNTRY 
*UKEBOKS 5T I NATUREN  *UKEBOKS *AZZ 
7IMBLEDON DIREKTE  /DDASAT
.YHETER
P½ SAMISK  .YHETER P½ TEGNSPR½K 
+ONSTANSE  0IPPI ,ANGSTRÐMPE  3AUEN
3HAUN  $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN
 $ER INGEN SKULLE TRU AT NOKON KUNNE BU
 &RIIDRETT 'OLDEN ,EAGUE FRA 0ARIS 
)NSPEKTÐR ,YNLEY  +VELDSNYTT  )NSPEKTÐR
,YNLEY  .ACHSPIEL 7IMBLEDON  3CISSOR
3ISTERS P½ 4RAFALGAR 3QUARE  3ORTE ORM 
3OMMERMORGEN  0EPPA 'RIS  $ANNY
OG $ADDY

364 
 (EJ HEJ SOMMAR  &½RET 3HAUN  &½RET
3HAUN  5NGE GREVE $RACULA  2APPORT
 ,ANDET SOM 3TALIN TOG  !NNES TR¼DG½RD
 *OSIE AND THE 0USSYCATS  2APPORT
 'OMORRON 3VERIGE  6ARFÎR /UAFA
 3OMMARTORPET  "ELLA OCH 4HEO 
(EJ HEJ SOMMAR  &½RET 3HAUN  &½RET
3HAUN  5NGE GREVE $RACULA  2APPORT
 4RE K¼RLEKAR  (¼STTJEJ P½  
3PACE COWBOYS  2APPORT  %NTOURAGE
 $EN AMERIKANSKE V¼NNEN  3¼NDNINGAR
FR½N 364

 3ÅÈDEGISFRÁTTIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 4ÅMAKORNIÈ
 0OLLAPÎNK
 ¶URÅÈUR 0¹LSDËTTIR ËPERUSÎNGKONA
 +AMPAVÅN OG KALORÅUR
 /RÈ KVÎLDSINS
 "ROT AF EILÅFÈINNI
 +VÎLDGESTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM
TIL MORGUNS



(6!¨ 6!2 ¡' !¨ 30

 JÒLÅ  &®345$!'52

Bakkabræður vildu Nínu og Álfheiði Björk
„Ef ég væri afturhaldsamt og
íhaldssamt skáldrembusvín, þá
mundi ég sulla saman messuleiðinlegri ljóðasteypu, órímaðri vel
að merkja, og halda því fram fullum fetum á opinberum vettvangi
að ég væri að segja nýja hluti.“

Þrír meðlimir hljómsveitarinnar
Dúndurfrétta mættu í veiðihúsið við Kjarrá síðastliðinn sunnudag til þess að spila fyrir góðan
hóp gesta. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins fóru Bakkavarar-

3VERRIR 3TORMSKER TËNLISTARMAÈUR
b¡G VAR EINFALDLEGA AÈ SEGJA AÈ bNÒTÅMA
LJËÈIÈm V¾RI ORÈIÈ GAMALT  ÖESSUM
TÅMA VAR ALLT AÈ ÖVÅ BANNAÈ AÈ YRKJA MEÈ
STUÈLUM OG HÎFUÈSTÎFUM ÖVÅ ÖAÈ ÖËTTI
SVO GAMALDAGS EN MENN FÎTTUÈU EKKI
ALVEG AÈ ÖAÈ VAR EKKERT MEIRA GAMALDAGS
OG HEFÈBUNDNARA Å SJ¹LFU SÁR EN ÖESSI
BLESSUÈU bNÒTÅMALJËÈm m SEGIR 3VERRIR NÒ

1

2

6

7

9

3

4

5

12

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

,2¡44  H¾FILEIKA  KUSK  SÁR
STAKLEGA  BËKSTAFUR  TVEIR EINS 
SLAGORÈ  URGA  R¹S  ENNÖ¹ 
F¹T  TVEIR EINS  AUMA
,«¨2¡44  MUNNVATN  H¾È 
PENINGAGR¾ÈGI  SARG  LJËTUR 
FRAMKOMA  GERAST  S¹L  ÖJ¹LFA
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ SÅÈU 

 -ËÈUR ,ENNONS
 "JARNI 'UÈJËNSSON
  VIKUR

'UÈMUNDSSYNIR KENNDIR VIÈ "AKKAVÎR
VILDU HEYRA LÎGIN .ÅNU OG LFHEIÈI "JÎRK Å
VEIÈIFERÈ SINNI

Drengirnir munu hafa fengið
væna fúlgu fyrir spilamennskuna, allt að 150 þúsund krónur á
mann. „Við fengum að minnsta
kosti betur borgað en gengur og
gerist fyrir svona,“ segir Pétur
sem ekki er fáanlegur til þess
að gefa upp nákvæma krónutölu. „Við vorum mjög sáttir við
okkar hlut og ég held sömuleiðis að gestirnir hafi verið sáttir
við okkur.“ Lagalistinn samanstóð að mestu af íslenskum stuðlögum samkvæmt Pétri. „Þeir
voru duglegir að biðja um Nínu
og Álfheiði Björk. Við þurftum
að spila þau lög þrisvar sinnum
en tókum aðeins í taumana þegar
beðið var um þau í fjórða skiptið,“ segir hann og hlær.
SËK

(!..%3 3-2!3/. ,452 2)&).. ,)¨¶«&! %++) 34®¨6! 3)'

Starfsfólk FL Group hyggst fjölmenna í maraþonhlaup í New
York í byrjun nóvember. Hannes Smárason, forstjóri FL Group,
vonast til að verða þar í fararbroddi, en hann á við meiðsli að
stríða um þessar mundir.
„Já, ég er með rifinn liðþófa,“
sagði Hannes. „Það gerðist um
páskana og ég var skorinn fyrir
fjórum vikum síðan. Nú verður bara að koma í ljós hvort ég
kemst með. Ég ætla að minnsta
kosti að gera mitt besta til þess
að svo verði,“ sagði Hannes.
Hann segir stefnt á að starfsmannahópurinn dvelji í New
York í heila viku, en maraþonhlaupið fer að venju fram á
fyrsta sunnudeginum í nóvembermánuði. Að sögn Hannesar hafa fjörutíu starfsmenn
FL Group verið skráðir til leiks,
en að því er Fréttablaðið kemst
næst eru það nánast allir starfsmenn fyrirtækisins, bæði hér á
landi og ytra.
Starfsfólk FL Group hefur
staðið í ströngu í undirbúningi
frá því snemma á árinu, enda
krefjast maraþonshlaup mikilla
æfinga. „Við byrjuðum á því að
fara í Bootcamp til að styrkja
mannskapinn. Svo fórum við að
fara út að hlaupa með þjálfara,“
útskýrði Hannes, sem hefur
tekið virkan þátt í undirbúningnum. „Þetta er búið að vera svolítið „challenge“ hjá fólkinu – að
æfa sig, koma sér í gott form og
hugsa um heilsuna,“ bætti hann
við.
Starfsfólk Glitnis hefur áður
vakið athygli fyrir hlaupagleði,
og fyrrverandi forstjóri Glitnis,
Bjarni Ármannsson, hefur sömuleiðis komist á kortið sem mikill
hlaupagarpur.
Aðspurður hvort Hannes vilji
feta í fótspor hans skellir hann
upp úr. „Nei, það ætla ég ekki
að gera,“ sagði hann. „Ég geri
þetta bara á minn hátt. Maður
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0ÁTUR ®RN 'UÈMUNDSSON OG FÁLAGAR Å
$ÒNDURFRÁTTUM FENGU V¾NA SUMMU FYRIR
AÈ SKEMMTA "AKKAVARARBR¾ÈRUM UM
HELGINA
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3TEFNIR ¹ MARAÖON Å HAUST
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bræður þar fremstir í flokki og
buðu þeir upp á bæði dýrindis
kálfakjöt og eðalvín.
Pétur
Örn
Guðmundsson,
söngvari Dúndurfrétta, sagðist
ekki geta staðfest þær fréttir að
Bakkavararmenn hefðu staðið
fyrir veislunni. „Ég þekki ekki
andlitið á neinum sem er ríkari
en ég,“ segir hann og hlær. „Við
vorum beðnir um að koma þarna
með örskömmum fyrirvara og
gerðum það. Umboðsmaðurinn
okkar fékk beiðni um að redda
einhverjum sem gæti sungið og
spilað. Við vorum að keyra frá
Sauðárkróki á sunnudagseftirmiðdegi þegar hann hringdi og
bað um að við myndum renna
þarna upp eftir.“

%RIC #LAPTON ER M¾TTUR TIL LANDS
INS Å SÅNA ¹RLEGU VEIÈIFERÈ OG M¹
BÒAST VIÈ ÖVÅ AÈ TËNLISTAR
MAÈURINN MUNDI STÎNGINA
VIÈ ,AX¹ Å SUM ¹ N¾STU
DÎGUM #LAPTON VIRÈ
IST HINS VEGAR VERA VEL
MEÈVITAÈUR UM LITLA
VEIÈI Å FLESTUM ¹M
LANDSINS ÖVÅ HANN ER
ENN Å MIÈB¾NUM OG
S¹ST TIL HANS Å !USTUR
STR¾TI Å G¾R ÖAR SEM
HANN SPËKAÈI SIG UM Å BLÅÈUNNI
3IMMI OG *ËI GJARNAN KENNDIR
VIÈ )DOL MUNU SNÒA AFTUR ¹ FORNAR
SLËÈIR FR¹ OG MEÈ VERSLUNARMANNA
HELGINNI EN Ö¹ MUN NÕR MORGUN
Ö¹TTUR
ÖEIRRA ¹ "YLGJUNNI HEFJA
GÎNGU SÅNA ¶¹TTUR
INN VERÈUR Å LOFTINU
¹ MILLI  OG  ¹
LAUGARDÎGUM OG
AÈ SÎGN 3IMMA
MUN LÁTTLEIKINN
VERÈA Å FYRIRRÒMI
HJ¹ ÖEIM FÁLÎG
UM EN ENGIR SÅMAHREKKIR ERU FYRIR
HUGAÈIR AÈ ÖESSU SINNI .ÅU ¹R ERU
LIÈIN FR¹ ÖVÅ AÈ 3IMMI OG *ËI VÎKTU
FYRST ATHYGLI MEÈ ÒTVARPSÖ¾TTI
SÅNUM ¹ -ONO EN HAUSTIÈ 
HËFST SJËNVARPSFERILL ÖEIRRA MEÈ
Ö¹TTUNUM  MÅNÒTUR
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er líka að vera gamall á árinu,
svo maður verður að gera eitthvað,“ sagði Hannes sposkur,
en hann verður fertugur í nóvember. Hann segist ekki hafa
hlaupið mikið á árum áður. „Ég
get ekki sagt það. Ég spilaði

bara fótbolta í gamla daga, svo
er maður að reyna að halda sér
við,“ sagði Hannes sposkur. „Ég
held það sé líka ágætt fyrir alla
að prófa þetta einu sinni á ævinni, að hlaupa maraþon,“ bætti
hann við.
SUNNA FRETTABLADIDIS

*ËHANNA 6ALA *ËNSDËTTIR SEM NÕ
VERIÈ VAR KJÎRIN UNGFRÒ ¥SLAND STARF
AR SEM KUNNUGT ER SEM FLUGFREYJA
HJ¹ &LUGLEIÈUM 3TJÒPMËÈIR HENN
AR GEGNIR SAMA STARFI OG FAÈIR HENN
AR ER FLUGSTJËRI HJ¹ FYRIRT¾KINU %IN
HVERRAR Ë¹N¾GJU HEFUR ÖË G¾TT
HJ¹ ÖEIM FJÎLMÎRGU SEM FR¹ ÖURFTU
AÈ VÅKJA ÖEGAR R¹ÈNINGAR FËRU
FRAM Å FLUGFREYJUSTARFIÈ ÖVÅ
STÒDENTSPRËF ER R¹ÈNINGAR
SKILYRÈI *ËHANNA 6ALA ¾TLAÈI
SÁR AÈ ÒTSKRIFAST FR¹ 6ERZLUN
ARSKËLA ¥SLANDS NÒ Å VOR EN
TËKST ÖAÈ EKKI VEGNA ÖEIRRA
ANNA SEM FYLGDU Ö¹TTTÎKU
Å FEGURÈARSAMKEPPN
INNI (ÒN FLÕGUR ÖVÅ UM
LOFTIN BL¹ ¹N STÒDENTS
PRËFS ¹ MEÈAN TUGIR UM
S¾KJENDA SITJA HEIMA MEÈ
S¹RT ENNIÈ EN PRËF UPP ¹
VASANN
VIGSËK

Siggi stormur missti af blíðunni
„Ef menn vilja halda mér úti þá
er það mér að meinalausu. Það
þarf þá bara að safna í púkk
svo ég geti verið hérna áfram,“
segir veðurfræðingurinn Sigurður Ragnarsson, gjarnan nefndur
Siggi stormur, sem missti algjörlega af veðurblíðunni sem verið
hefur víðast hvar á landinu síðustu tvær vikur.
Sigurður hefur verið staddur á sínu öðru heimili í Torrevieja á Spáni frá miðjum júní,
eða einmitt frá þeim tíma sem
góðviðriskaflinn hófst. Sigurður hafði í hyggju að snúa heim á
ný á næstu dögum en viðurkennir að óskir um að hann héldi sig
áfram á Spáni hafi borið á góma.
Vilja gárungarnir meina að hann
sé „óhappa“ og að gælunafnið
stormur sé engin tilviljun. Sjálfur tekur hann samsæriskenningunum með jafnaðargeði.
„Það er erfitt að halda því fram

að rigningin fylgi mér því hér
hefur verið brakandi blíða allan
tímann,“ sagði Sigurður og hló
dátt þegar Fréttablaðið bar málið
undir hann. Hann kveðst þó ekkert svekktur yfir því að hafa
misst af blíðunni og segist sannfærður um að hann eigi sjálfur
eftir að upplifa langan góðviðriskafla síðar í sumar.
„Landinn er nú þannig að hann
vill helst hafa vont veður á klakanum á meðan hann er sjálfur í
útlöndum. Ég hef meira að segja
fengið tölvupósta þar sem ég er
beðinn um að spá rigningu heima
á Íslandi. En ég er ekki svona,
ef góða veðrið á Íslandi gleður
landsmenn, þá er ég glaður.“ VIG
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La det svinge

Á

dauða mínum átti ég von en
ekki því að gerast fréttaritari
þessarar baksíðu á heimsmeistaramótinu í siglingum, sem nú fer
fram í Cascais í Portúgal. Sú er þó
raunin. Ég get lýst því yfir með
stolti að ég þekki hinar ýmsu bátategundir og einkenni þeirra, til
dæmis veit ég að sætustu siglingamennirnir sigla bátum sem kenndir eru við töluna 49. Siglingafólk
almennt minnir helst á stúlkuna
frá Ípanema; hávaxið, sólbrúnt,
ungt og yndislegt.

!& eðlislægum öfuguggahætti
verður mér þó frekar starsýnt á
fólk af öðrum ástæðum, eins og
rússneska siglingamanninn sem
er svo kafloðinn á bakinu að ég
held mig vera búna að finna týnda
hlekkinn, eða síbrosandi náungann frá Jómfrúreyjum sem lítur
út alveg eins og Michael Jackson
áður en hann fölnaði. Í stað þess
að taka tunglgönguna leit hann á
mig og sagði (hugsanlega versta
pikköpplína í veröldinni?): Augun
í þér passa við gólfteppið. (Um er
að ræða upplitað blátt gerviteppi í
anddyri íshokkíhallar.)
¥ 500(!,$) er samt indverski

seglbrettakappinn sem hafði aðeins tólf sinnum á ævi sinni stigið á seglbretti og þurfti töluverða
aðstoð við að komast aftur í land
eftir fyrstu æfinguna. Svona sigrar þátttökuandinn þjóðarstoltið.

(!.. gerði það reyndar ekki
hvað Íslendinga varðar. Við gerum
það gott í greinum eins og skotfimi (áttum gullverðlaunahafann
með loftskammbyssu á Smáþjóðaleikunum fyrir nokkru, þó það hafi
ekki farið hátt) en þegar kemur að
íþróttum sem tengjast sjó eða snjó
er eylandið Ísland úr leik. Nokkra
Dani hef ég rekist á og tilkynnt
þeim með stolti að vegna skorts
á íslenskum keppendum muni ég
styðja gömlu herraþjóðina af tvöfaldri ástríðu. Þeir láta sér yfirleitt fátt um finnast – hvad så? –
enda danskan mín kannski ekki
upp á marga fiska. Og ég uppskar
einungis rannsakandi augnaráð frá
Norðmönnunum þegar ég hugðist
vísa til menningararfs þeirra og
söngla La det svinge.
!5¨6)4!¨

er ég heldur enginn siglingafréttaritari, ég er alltof upptekin við að glápa á og gera
grín að keppendum jafnt sem
áhorfendum. Enda held ég að það
sé mun meira mannbætandi iðja
en að hætta lífi sinu og limum,
slíta vöðva og rífa sinar, við svona
ölduhopp. Jötunuxar hittu jú naglann á höfuðið hér í denn: Brennivínið bjargaði mér frá íþróttabölinu.
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