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Sigraði í hönnunarsamkeppni í Barcelona
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Hrafnhildur
Kristjánsdóttir
sigraði í hönnunar
samkeppni
Barcelona.
í

ENN MEIRI
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-ARGRÁT %RLA -AACK
ÖR¾ÈIR SECOND HAND
BÒÈIR Å "ROOKLYN Å SUMAR
+JËLANA BÕÈUR HÒN
UPP ¹ -Y3PACE ÅS
LENSKUM STÒLKUM
TIL MIKILLAR GLEÈI
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Fjölskyldan

á

fjöll
Að mörgu er
að huga
þegar börnin
fara með í
fjallgöngur
BLS. 10

Hrafnhild
ur
Kristjánsdóttir
hefur verið
hönnun við við nám í skartgripaEscola Massana
celona á Spáni
síðastliðin í BarFyrir skemmstu
þrjú ár.
tók
nemendas
amkeppni hún þátt í
listamann
asamtakannaá vegum
de Catalonia
Artesania
, og stóð
sigurvega
uppi sem
ri.
„Þetta var
næluna og keppni um flottustu
ég
litlu gylltu ákvað að skila inn
laufblaði,
Hrafnhild
ur og bætir “ segir
hún hafi
því við að
valið
þeirra mismunalaufblað, vegna
ndi merkinga
sem það búi
arsamfélö yfir í ólíku menninggum. Sums
staðar tákni
það lífið,
en annars
hvað allt annað.
staðar eitt„Þegar ég
ég líka að valdi þetta form, vildi
það
bendir Hrafnhildhæfði tilefninu,“
„Þar sem nælan ur jafnframt
á.
fara í framleiðs kemur til með að
katalónskum lu og verður gefin
handverksmönnum
sem eiga
,
sæti í Artesania
Catalonia,
de
í heiðursve
Mun Hrafnhild
rðlaun.“
framleiðsluna, ur sjálf annast
enda sýnt
sannað hvað
og
í
henni
býr.

Ljúfar lautarferðir

BT bæklingur fylgir
Fréttablaðinu í dag

3ÁRBLAÈ UM SUMARIÈ ¹ ¥SLANDI
&9,')2 &2¡44!",!¨).5 ¥ $!'

3ILFURLITUÈ ÒTG¹FA
AF LAUFBLAÈINU
LENTI Å FYRSTA
SEM
S¾TI

I

Hrafnhild
sigurinn hafiur viðurkennir að
komið henni
ið í opna skjöldu,
svolíthérlendis þegar en hún var stödd
fréttirnar
„Ég fékk
bárust.
SMS-skey
ti sent frá
einum kennaran

(RAFNHILDUR

+RISTJ¹NSDËT

TIR SIGRAÈI Å

SKARTGRIPAKE

PPNI Å "ARCELONA
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Sjúkraflutningar á landsbyggðinni taldir hættulegir
Formaður Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna gagnrýnir harðlega hvernig staðið er að
sjúkraflutningum víða á landsbyggðinni. Hann segir heilsu og lífi sjúklinga ógnað vegna lélegrar þjónustu.

&«,+ 

%INHLEYPIR STOFNA KLÒBB
!NNA -AGNEA (ARÈARDËTTIR FER
FYRIR EINHLEYPU FËLKI SEM
GAFST UPP ¹ AÈ VERA
ÖRIÈJA HJËLIÈ HJ¹ GIFTU
FÁLÎGUNUM
&«,+ 

¶REFALDUR SKAÈI
bSTANDIÈ Å ÒTVEGSM¹LUNUM ER NÒ
AÈ ÖVÅ LEYTI LÅKT OG ÖAÈ HEFUR VERIÈ
Å BANKAM¹LUNUM AÈ MARGIR VITA
UM MISFERLIÈ ÖËTT F¹IR VILJI VIÈ ÖAÈ
KANNAST m SEGIR ¶ORVALDUR 'YLFASON

(%),"2)'¨)3-, „Menn hafa lent í

ákaflega erfiðum aðstæðum þar
sem það viðgengst að einn sjúkraflutningamaður er sendur í útköll
og flutninga á alvarlega veiku og
slösuðu fólki,“ segir Vernharð
Guðnason, formaður Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna (LSS). „Við þannig
aðstæður er ekki hægt að veita
nokkra aðhlynningu og sjúklingar
geta verið í lífshættu.“
Í leiðara Slökkviliðsmannsins,
blaðs LSS, gagnrýnir Vernharð
harðlega hvernig víða er staðið að
þjónustu í sjúkraflutningum utan
höfuðborgarsvæðisins. Hann tekur

sem dæmi að í Borgarnesi og nærsveitum er einn sjúkraflutningamaður til taks í útköll. Bendir hann
á að í nágrenni við Borgarnes er eitt
stærsta sumarhúsasvæði landsins
og gífurleg umferð ferðamanna á
leið vestur og norður um land.
Rekur hann einnig dæmi þar sem
einn sjúkraflutningamaður hefur
verið sendur með alvarlega veikan
sjúkling frá utanverðu Snæfellsnesi á sjúkrahús í Reykjavík.
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri
Snæfellsbæjar, tekur undir gagnrýni Vernharðs. „Við lítum það mjög
alvarlegum augum að einn maður
sé að flytja sjúklinga þessa löngu

leið. Það þarf lítið að bera út af til að
illa fari.“ Kristinn segir hluta vandans liggja í hvernig litlum heilsugæslustöðvum sé úthlutað fé til
rekstrar. Þar sé gert ráð fyrir kostnaði við sjúkraflutninga en ekki tekið
tillit til allra kostnaðarliða við
rekstur. „Því þarf að forgangsraða,
sem bitnar á þjónustu eins og
sjúkraflutningum.“
Nýleg könnun sem unnin var á
vegum
Sjúkraflutningaskólans
sýnir að menntunarstig sjúkraflutningamanna á landsbyggðinni er
mun lægra en á höfuðborgarsvæðinu. Á Austurlandi er nú um
tugur manns við sjúkraflutninga án

¥ $!' 

"ANDARÅSKUR FLUGKAPPI

Flaug á garðstólnum sínum

"LIKAR HÎFÈU BETUR
"REIÈABLIK LAGÈI (+ AÈ VELLI
Å ANNAÈ SINN ¹ SKÎMMUM
TÅMA ÖEGAR LIÈIN M¾TTUST
Å 6)3! BIKARNUM Å
G¾RKVÎLDI
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þess að hafa lokið tilskildu grunnnámi.
Spurður
um
niðurstöður
könnunarinnar segir Vernharð
menntun sjúkraflutningamanna á
landsbyggðinni hafa batnað á síðustu árum en ástæðan fyrir manneklunni sé önnur. „Menn kæra sig
ekki um að vinna í því umhverfi
sem þeim er boðið. Hver vill lenda í
erfiðu útkalli og vita að hann getur
ekki veitt veiku eða slösuðu fólki
nauðsynlega þjónustu? Hver vill
lifa með því að geta ekki bjargað
mannslífi sem hefði ekki verið í
hættu við eðlilegar aðstæður?“
spyr Vernharð.
SH¹

25

"%34  6%3452,!.$) ¥ DAG
VERÈA NORÈAUSTAN   MS "JART
VEÈUR VESTAN TIL OG TIL LANDSINS SKÕJ
AÈ MEÈ KÎFLUM ¹ .ORÈAUSTUR OG
!USTURLANDI EN LÁTTIR TIL ¹ SUNNAN
VERÈU LANDINU EFTIR H¹DEGI (ITI
  STIG HLÕJAST ¹ 6ESTURLANDI
6%¨52 

¶!¨  !¨ '%&! ®.$5- "2!5¨ (VER ¹SETNINGUR ÖESSARAR FJÎLSKYLDU VAR ÖEGAR HÒN HEIMSËTTI 2EYKJAVÅKURTJÎRN Å G¾R VERÈUR ËSAGT L¹TIÈ
%F ENDUR ¹TTU AÈ NJËTA VEITINGANNA Ö¹ FËR ÖAÈ SVO AÈ SÅLAM¹VARNIR S¹TU AÈ VEISLUBORÈINU ENN EINN GANGINN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

,EIGUBÅLASTÎÈIN TEKUR Å NOTKUN FYRSTU METANKNÒNU LEIGUBÅLANA

Ódýrara með metanleigubíl
3!-'®.'52 „Þetta eru ódýrari bílar

og lægri rekstrarkostnaður. Því
verður ódýrara að taka metanknúinn leigubíl en hefðbundinn
bensínknúinn,“
segir
Björn
Þorvarðarson, framkvæmdastjóri
Leigubílastöðvarinnar 5678910, sem
hefur tekið í notkun tvo metanknúna
leigubíla og hyggst fjölga þeim enn
frekar. „Það er náttúrlega undir
leyfishöfunum komið hvernig bílum
þeir aka en við erum að hvetja

bílstjórana til að fá sér vistvæna
bíla við endurnýjun. Við erum einnig
með Prius-tvinnbíl sem gengur bæði
fyrir bensíni og rafmagni,“ segir
Björn undir Leigubílastöðina falla
Aðalbílar í Reykjanesbæ, BSH í
Hafnarfirði og NL í Reykjavík.
„Mörg íslensk stórfyrirtæki hafa
lýst yfir áhuga á að nota þjónustu
vistvænna leigubíla þannig að
sóknarfærin eru mikil,“ segir
Björn.

„Vörugjöld hafa verið felld
niður af metanbílunum ásamt því
að þeir eru undanþegnir þungaskatti,“ segir Ragna Halldórsdóttir,
deildarstjóri gæða- og þjónustusviðs Sorpu, en Metan hf. er
dótturfyrirtæki Sorpu. „Það magn
metans sem er sambærilegt einum
lítra af bensíni kostar tæplega 79
krónur þannig að rekstrarkostnaður ætti að vera lægri,“
segir Ragna.
AVÅ

maðurinn Kent Couch fór í
heldur óvenjulega flugferð á
dögunum þegar hann flaug í
garðstól. Couch, sem býr í
bænum Bend í Oregon-ríki,
settist í stólinn með svolítið
nesti og fallhlíf við höndina. Við
garðstólinn hafði hann fest
kirfilega 105 helíumblöðrur og
hugðist fljúga sem leið lá til
nágrannaríkisins Idaho.
Hann hafði komið fyrir GPSstaðsetningartæki og búnaði svo
hann gæti mælt lofthæð og
flughraða á meðan á ferðinni
stóð. Einnig var hann með fjóra
vatnspoka sem hann gat hleypt
vatni úr til að hækka flugið.
Ekki tókst honum að komast
alla leið til Idaho, eins og að var
stefnt. Hann hafði þó flogið
ríflega þrjúhundruð kílómetra
leið þegar hann lenti níu
klukkustundum síðar á akri við
bóndabæ.
GB

Útsala
Opið til 21
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9FIR ÖRJ¹TÅU STARFSMENN R¾KJUVINNSLU 2AMMA ¹ 3IGLUFIRÈI MISSA VINNUNA Å HAUST

REKSTUR Å 'RAFARVOGI

Mjög slæmt fyrir bæjarfélagið

Grunaður um
fíkniefnaakstur

Öllu starfsfólki
rækjuvinnslunnar Ramma á Siglufirði verður sagt upp og vinnslu
hætt í október. Þetta tilkynnti
fyrirtækið í gær. Þrjátíu og einn
starfsmaður starfar hjá fyrirtækinu núna, flestir í fullu starfi.
„Þetta er mjög slæmt fyrir bæjarfélagið og ekki síður fyrir fólkið
sem missir vinnuna,“ segir Þórir
Kr.
Þórisson,
bæjarstjóri
í
Fjallabyggð. „Við munum gera allt
til að tryggja fólkinu störf í
byggðarlaginu og munum við fyrsta
tækifæri setjast niður með mönnum
frá Ramma og verkalýðsforystunni
og fara yfir málin,“ segir hann.
Þórir segist einnig munu óska eftir
3*6!2²46%'52

Ragnheiður, græturðu þessar
viðtökur?
b-ÁR FINNST BARA GR¹TLEGT AÈ FËLK GETI
EKKI NOTAÈ TALGERVILINNm
2AGGA NÕR TALGERVILL "LINDRAFÁLAGSINS
HEFUR VERIÈ GAGNRÕNDUR FYRIR AÈ HLJËMA
EINS OG GR¹TKLÎKK KONA 6ANDAM¹LIÈ ER
EKKI RÎDDIN SJ¹LF HELDUR VANTAR FÅNSTILLINGU
MILLI ORÈA 2AGNHEIÈUR #LAUSEN FYRRVER
ANDI ÖULA LAGÈI TIL RÎDD 2ÎGGU

(JÒKRUNARFR¾ÈINGARNIR Å ,ÅBÅU

Dauðadómar
staðfestir
,¥"¥! !0 Hæstiréttur í Líbíu

staðfesti í gær dauðadóma frá
undirrétti yfir fimm búlgörskum
hjúkrunarfræðingum og palestínskum lækni, sem sögð voru sek
um að hafa smitað meira en 400
börn af alnæmisveirunni.
Hæstiréttur hefur þó ekki
endilega síðasta orðið í málinu,
því dómsmálaráð Líbíu hefur vald
til þess að ógilda eða staðfesta
dóma, eða ákveða vægari
refsingu. Dómsmálaráðherra
landsins er í forsæti dómsmálaráðsins.
Utanríkisráðherra Líbíu segir
að dómsmálaráðið muni koma
saman á mánudag.
GB

-ILT VEÈUR ¹FRAM UM HELGINA

Kólnar norðaustanlands
6%¨52 „Það verður áfram svipað
veður með norðaustlægri átt. Þó
verður frekar þungbúið yfir
Norður- og Austurlandi en bjartara
yfir Suðurlandi um helgina,“ segir
Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Hann
bætir við að í slíkri átt sé svalara á
Norður- og Austurlandi og mun
hitinn einungis fara í tíu stig yfir
daginn um helgina á þeim slóðum.
Þorsteinn spáir meiri hættu á
skúrum á Suðvesturlandi en hefur
verið síðustu daga. „Minnstu
líkurnar á úrkomu um helgina eru
á Vesturlandi.“ Hann segir að von
sé á svipuðu veðri og hefur verið
síðustu vikur en þó verður eitthvað
þungbúnara.
LBB

,®'2%',5&2¡44)2
"IFHJËL R¹KUST SAMAN
4VÎ BIFHJËL R¹KUST SAMAN ¹ %NGJAVEGI
KLUKKAN ELLEFU ¹ MIÈVIKUDAGSKVÎLD
3JÒKRABÅLL VAR SENDUR ¹ VETTVANG EN
MEIÈSL ÎKUMANNA REYNDUST MINNI
H¹TTAR

 JÒLÅ  &)--45$!'52

fundi
með
fulltrúum
ríkisstjórnarinnar og ræða við þá um
flutning starfa af höfuðborgarsvæðinu til Fjallabyggðar.
Í tilkynningu Ramma kemur
fram að fyrirtækið hafi, á síðastliðnum tveimur og hálfu ári, tapað
ríflega 300 milljónum fyrir fjármagnskostnað og afskriftir. Hátt
gengi íslensku krónunnar, hrun
rækjuveiða og aukin samkeppni á
helstu mörkuðum eru sagðar aðalástæður þessa mikla tapreksturs.
Einnig segir að lausatök við stjórn
efnahagsmála samhliða stóriðjuuppbyggingu og hávaxtastefnu
séu
útflutningsatvinnuvegum
fjandsamleg.
AVÅ

,®'2%',5-, Áreksturinn sem

2+*56)..3,! ®LLU STARFSFËLKI 2AMMA
HF ¹ 3IGLUFIRÈI VERÈUR SAGT UPP OG VERK
SMIÈJUNNI LOKAÈ Å OKTËBER
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Áður verið kveikt í
bakhúsi við Laugaveg
Íbúar við Grettisgötu hafa lengi kvartað yfir ástandi bakhússins við Laugaveg
74 sem brann á þriðjudagskvöld. Talið er að um íkveikju sé að ræða. Kveikt var
í á sama stað fyrir nokkrum árum. Húsunum er öllum lýst sem dauðagildrum.
3+)05,!'3-, Íbúar við Grettis-

götu hafa um árabil kvartað yfir
frágangi bakhússins við Laugaveg
74 sem brann á þriðjudagskvöld.
Kveikt var í gömlu þvottahúsi á
sömu lóð fyrir nokkrum árum. Útigangsfólk hefur haldið til í húsunum um árabil. Borgaryfirvöld hafa
margítrekað óskað eftir því að eigendur húsanna geri nauðsynlegar
lagfæringar á húsunum eða þau
verði ella rifin. Erfitt er fyrir yfirvöld að fylgja því eftir að eigendur
gangi frá eignum sínum á þann hátt
að ekki stafi hætta af.
„Gólfið í húsinu var löngu hrunið
og einnig þakið að hluta. Ef gengið
var inn í húsið af tröppunum var
tveggja til þriggja metra fall beint
niður í grunninn. Það má segja að
húsin á lóðinni hafi verið
dauðagildrur,“ segir Kristbjörn
Theódórsson, íbúi á Grettisgötu, en
húsið sem brann stóð fast við heimili
hans. Kristbjörn segir að útigangsfólk hafi lengi dvalið í húsinu sem
brann svo og húsinu að Laugavegi
74, sem var flutt burt fyrir skömmu.
„Fólkið var búið að setja upp gardínur í því húsi sem var búið að rífa
innan úr. Maður spyr sig af hverju
yfirvöld hafa ekkert gert.“ Kristbjörn segir að áhyggjur nágranna
hafi aðallega verið augljós eldhætta
og sú staðreynd að áður hafi verið
kveikt í á þessum stað. Fleiri íbúar
við Grettisgötu taka undir orð Kristbjörns og sérstaklega hafi verið
óhugnanlegt að sjá börn að leik við
húsin.
Bjarni Þór Jónsson, skrifstofustjóri Skipulags- og byggingarsviðs
Reykjavíkurborgar, segir að allt frá
árinu 2002 hafi eigendur húsanna

&2 3,®++6)34!2&) .¹GRANNAR HAFA KVARTAÈ ÅTREKAÈ YFIR ¹STANDI BAKHÒSANNA AÈ
,AUGAVEGI  %KKI HAFÈI VERIÈ BÒIÈ Å HÒSINU Å ¹RATUGI ÈUR HEFUR VERIÈ KVEIKT Å ¹
SAMA STAÈ
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

Gólfið í húsinu var löngu
hrunið og einnig þakið að
hluta. Ef gengið var inn í húsið af
tröppunum var tveggja til þriggja
metra fall beint niður í grunninn.
Það má segja að húsin á lóðinni
hafi verið dauðagildrur.
+2)34"*®2. 4(%«$«233/.
.'2!..) 6)¨ "!+(²3 ,!5'!6%'!2 
3%- "2!..  ¶2)¨*5$!'3+6®,$

verið beðnir um skýringar á ástandi
bygginganna og tímasettar tillögur
vegna endurbóta á þeim eða óska
um niðurrif. Þáverandi eigendur
fengu frest til að gera endurbætur

á húsunum vegna leyfis sem þá
hafði fengist til að reisa ný mannvirki á reitnum. Þeir seldu fyrirtækinu Laugavegur 74 ehf. húsin
árið 2005.
Guðbjörn Ásbjörnsson, byggingarfræðingur hjá Skipulags- og
byggingarsviði, staðfestir að íbúar
hafi ítrekað kvartað yfir ástandi
húsanna. „Það var búið að vara eigendur húsanna við hættu á íkveikju.“
Annar eigenda Laugavegs 74 ehf.
segir að borgaryfirvöld hafi aldrei
haft samband við fyrirtækið vegna
ástands húsanna eða varað við
hættu á íkveikju. Hann segist engar
upplýsingar hafa um að útigangsfólk hafi haldið til í húsunum.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

7ÏAA96<H>CH

6EIDDI ST¾RSTU LÒÈU SEM HEFUR N¹ÈST ¹ HANDF¾RI

C>HH6C6AB:G6K>H>6&#*

Fjóra þurfti til að
landa risalúðunni
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son, sjómaður á Þrasa VE, veiddi
risalúðu í fyrradag. Mældist hún
198 kg og tveir og hálfur metri á
lengd. Þetta er stærsta lúða sem
vitað er til að hafi veiðst á
handfæri við Íslandsstrendur.
Bragi hafði verið nokkra tíma á
sjó þegar hann sá lúðuna koma
upp.
„Ég hringdi í nokkra báta sem
voru nálægt mér til að biðja um
aðstoð ef þess þyrfti,“ sagði Bragi.
Hann gerði sér þó ekki grein fyrir
því þá hvað hún væri stór. Lúðan
var þrjú korter að koma upp og
svo tók tíu mínútur að ná henni
inn. Þrír menn af tveim bátum
komu Braga til hjálpar við að hífa

lúðuna um borð. Gunnar Berg
Viktorsson,
atvinnumaður
í
handbolta, var einn af þeim.
„Við komum þarna að og fórum
um borð hjá Braga og létum bátinn okkar reka í burtu,“ sagði
Gunnar. „Ég fór upp á stýrishúsið
á meðan þrír voru á dekkinu að
reyna að toga lúðuna um borð.
Ég var með haka og náði að komast með hann undir lúðuna við
sporðinn og náði að húkka hana
um borð.
Við vorum allir búnir á því
eftir að við náðum að hífa hana
inn. Bragi lá á dekkinu við hliðina á lúðunni í korter áður en
hann gat staðið á fætur.“
PAL

varð á Strandvegi í Grafarvogi í
fyrrakvöld, þegar BMW-bifreið
lenti aftan á Audi-jeppa, er enn í
rannsókn. Áreksturinn var mjög
harður en varðstjóri lögreglunnar
í Reykjavík telur ólíklegt að um
ásetning hafi verið að ræða.
Meiðsli á fólki voru minniháttar en ökumaður BMW-bifreiðarinnar er grunaður um að hafa
ekið undir áhrifum fíkniefna.
Að sögn lögreglu á maðurinn
langan sakaferil að baki. Hann
hefur meðal annars verið
dæmdur fyrir fíkniefnamisferli,
nytjastuld, þjófnað og líkamsárás.
LBB

&%2¨!-%.. !NNASÎMUSTU VIKUR Å
ÅSLENSKRI FERÈAÖJËNUSTU ERU FRAM UNDAN

4OPPUR Å KOMU FERÈAMANNA

Búist við sex
milljarða króna
viðskiptum
&%2¨!¶*«.534! Allt að sex
milljarða viðskipti ferðamanna
munu eiga sér stað á næstu
tveimur vikum samkvæmt
Ferðamálastofu. Næstu tvær
vikur verða þær annasömustu í
íslenskri ferðaþjónustu frá
upphafi. Fer þar í hönd toppur í
komu erlendra gesta og mesti
sumarleyfistími Íslendinga.
„Mér sýnist að við séum að fá
um fjörutíu þúsund erlenda gesti
hingað á næstu tveimur vikum
þessa háannatíma, auk mikils
fjölda Íslendinga á ferð um
landið,“ segir Magnús Oddsson
ferðamálastjóri. Gert er ráð fyrir
að fjórir af þessum sex milljörðum verði hreinar gjaldeyristekjur.
AVÅ

35¨52.%3
3KEMMDARVERK Å SKËGR¾KT
5M  BIRKIPLÎNTUR VORU RIFNAR UPP
MEÈ RËTUM ¹ SV¾ÈI 3KËGR¾KTARFÁ
LAGS 3UÈURNESJA Å VIKUNNI .ÕBÒIÈ
VAR AÈ GRËÈURSETJA PLÎNTURNAR ÖEGAR
SKEMMDARVERKIN VORU UNNIN %KKI ER
UNNT AÈ NÕTA PLÎNTURNAR AFTUR

,®'2%',5&2¡44)2
®LVAÈIR TJALDÖJËFAR
«PRÒTTNIR AÈILAR VORU STÎÈVAÈIR VIÈ
AKSTUR Å 6OGAHVERFI AÈFARANËTT MIÈ
VIKUDAGS ¶EIR HÎFÈU ¹ÈUR REYNT AÈ
STELA TJALDI AF LËÈ FYRIRT¾KIS EN VORU
AÈ SÎGN LÎGREGLU HVORKI Å STANDI TIL AÈ
AKA BÅL NÁ FARA Å ÒTILEGU

"2!') /' 2)3!,²¨!. "RAGI HEFUR ¹ÈUR

VEITT RISALÒÈU 3Ò VAR  KÅLË OG ÖVÅ N¾R
HELMINGI MINNI EN ÖESSI

Njótið lífsins
berið sjaldnar á

5 ltr

9
9
7
.
4

4 ára ending
GORI 44+
Gegnsæ viðarvörn sem verndar viðinn gegn
UV geislum sólar og veitir 4 ára endingu.
Dregur fram æðar viðarins og fegrar. Er afar
veðurþolin og inniheldur sveppavarnandi efni.
Þægileg í vinnslu, fljótþornandi og öll áhöld
hreinsast með vatni.
Hentar vel á allar viðarklæðningar, skjólveggi
og gagnfúavarið tré (ekki ætlað á göngufleti).

0,75 ltr

KYNNINGAR

999

VERÐ

7042500-10/20-30

Út að mála
Ný pallaolía

10 ltr

á markaðinum

Trebitt Terrassebeis
Ný pallaollía á markaðinum sem hefur
þann eiginleika að aðeins þarf að bera á
þriðja hvert ár. Fljótþornandi og aðeins
þarf að hreinsa áhöldin með vatni.
7049307-8

Penta
3 ltr

3.695

4.590

1 ltr

1.495
1.990

Akrýlbundin
plastmálning á stein
utanhúss
7207040-6

10 ltr

495

Pallaolía, 3 ltr.

595

Á gagnvarið
efni. Fáanleg
gullbrún og græn,
einnig í sömu
litum og Trebitt
hálfþekjandi.
7049123, 33, 37

1.490
2.190

Akrýlmálning
100% akrýlmálning.
Mun slitsterkari
en hefðbundin
útimálning, heldur
vel lit, er með
7% gljáa
7049510-12

Pensill Goldi
100 mm
7009480

8.995
11.995

4.990
7.990
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.EMENDUR VIÈ (¹SKËLANN ¹ "IFRÎST ERU MARGIR ËS¹TTIR VIÈ H¾KKUN LEIGUVERÈS
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4ILR¾ÈIN Å ,ONDON ¹RIÈ 

Fjórir lífstíðardómar felldir
,/.$/. !0 Fjórir menn á
þrítugsaldri hafa verið dæmdir í
lífstíðarfangelsi fyrir að ætla að
fremja hryðjuverk í Lundúnum
hinn 21. júlí árið 2005, tveimur
vikum eftir að 52 manns dóu í
sjálfsmorðsárásum í borginni.
Mennirnir komu bakpokum
fullum af sprengiefni fyrir í
þremur neðanjarðarlestum og í
strætisvagni. Sprengjurnar
sprungu ekki og enginn slasaðist.
Dómarinn sagði að ef
sprengjurnar hefðu sprungið
hefðu allt að 50 manns getað dáið
og hundruð særst. Hann sagði að
al-Kaída hefði staðið á bak við
sprengjutilræðin. Mennirnir
kváðust saklausir.
IFV

+AUPÖING /PEN Å SK¹K

Sex íslenskir
keppendur
3++ Opna Kaupþingsmótið í skák

fer fram í Lúxemborg þessa
dagana. Mótið hófst síðasta
laugardag og því lýkur næsta
laugardag.
Sex Íslendingar eru meðal
þátttakenda. Hannes Hlífar
Stefánsson og Snorri Bergsson eru
efstir þeirra með þrjá og hálfan
vinning eftir fimm umferðir og
eru í 11. til 21. sæti. Í efsta sæti
með fjóra og hálfan vinning er
næststigahæsta skákkona heims,
Humpy Koneru frá Indlandi.
PAL

2²33,!.$
,OÈFÅLSUNGI FUNDINN
2ÒSSNESKIR VÅSINDAMENN FUNDU ¹
DÎGUNUM SÁRLEGA VEL VARÈVEITTAR LEIFAR
LOÈFÅLSUNGA (ANN ER TALINN HAFA LEGIÈ
Å ÅSNUM Å EIN TÅU ÖÒSUND ¹R OG VERÈUR
SENDUR *APÎNUM TIL FREKARI RANNSËKNA
%F Å HONUM FINNAST ËSKEMMD ERFÈA
EFNI ER VONAST TIL ÖESS AÈ H¾GT VERÈI
AÈ KLËNA LOÈFÅLINN

Bitnar mest á þeim sem síst skyldi
Hluti nemenda við
Háskólann á Bifröst er óánægður eftir að tilkynnt var um breytingar á leiguverði í háskólaþorpinu á og við Bifröst í gær. Tæpur
fjórðungur íbúða hækkar í verði,
mest um fjórtán þúsund krónur á
mánuði.
„Okkur hefur borist mikið af
kvörtunum frá þeim sem hafa
orðið fyrir þessu. Hækkunin bitnar harðast á fjölskyldufólki og
þeim sem síst skyldi,“ segir Elín
Björg Ragnarsdóttir, sem er í
íbúðaráði háskólaþorpsins. Hún
segir mikið af einstæðum foreldrum vera á Bifröst og hækkanir
séu mestar í íbúðum þeirra og
&¡,!'3-,

3!-!."52¨52  ,%)'56%2¨)

(3+«,)..  ")&2®34 (LUTI NEMENDA

 HERBERGJA ÅBÒÈ
 SGÎRÈUM Å 2EYKJAVÅK

 HERBERGJA ÅBÒÈ
 +OTI ¹ "IFRÎST

 KRËNUR ¹ M¹NUÈI

 KRËNUR ¹ M¹NUÈI

 FERMETRAR

  FERMETRAR

.¹MSL¹N FYRIR EINST¾TT FORELDRI MEÈ EITT BARN 

ÖARF AÈ GREIÈA H¾RRI HÒSALEIGU FR¹ OG
MEÈ N¾STA HAUSTI

annars fjölskyldufólks. Á meðan
lækki leiguverð hjá einstaklingum. „Einstæða foreldra munar um
fjórtán þúsund krónur á mánuði,“
segir Elín.

Ágúst Einarsson, rektor Háskólans á Bifröst, segir almennt verið að
lækka leiguverð. „Verðið lækkar hjá
75 prósentum nemenda okkar. Þetta
er fyrst og fremst samræming á

milli mismunandi gerða húsnæðis
sem lengi hefur verið talað um.“
Ágúst segir jafnframt að þessar
aðgerðir hafi í för með sér tekjutap
fyrir skólann.
ÖEB

Borgarstjóri biður
íbúana afsökunar

5003+%2!  +ARTÎFLUR ÒR (VANNATÒNI

3NEMMB¾R UPPSKERA

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri segir að betra samráð hefði mátt hafa við íbúa
á Njálsgötu vegna fyrirhugaðs heimilis fyrir heimilislausa menn í götunni. Hann segir
að hljóðeinangrað verði á milli húsa. Öldruð kona í götunni segir fólk óttaslegið.
&¡,!'3-, „Fólk er hrætt við
þessar framkvæmdir. Þarna er
mikið af ungu fólki með börn og
gömlu fólki. Borgarstjóri veitti
okkur engar frekari upplýsingar
en þær sem við vissum þegar,“
segir Edda Ólafsdóttir, 75 ára
gamall íbúi að Njálsgötu.
Edda sat í gær fund ásamt
öðrum fulltrúa íbúa götunnar,
Kristni Jóhannessyni, með Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni borgarstjóra og kynnti skoðanir íbúa í
nágrenni fyrirhugaðs heimilis
fyrir heimilislausa menn að Njálsgötu 74. Það hús er samliggjandi
húsi Eddu og segir hún ekki hafa
verið tekið tillit til þess að engin
hljóðeinangrun er þar á milli. Vilhjálmur borgarstjóri segist ekki
hafa vitað að svo væri. „Það verður hljóðeinangrað þarna á milli
hið fyrsta,“ segir hann.
Vilhjálmur minnti einnig á að
um tilraunaverkefni til eins árs
væri að ræða og ef vandamál
kæmu upp í götunni yrði því hætt
að ári liðnu. Hann sagðist þó ekki
eiga von á slíkum uppákomum.
Meðal þeirra spurninga sem
íbúar lögðu fyrir Vilhjálm var
hvort ekki væri verið að stuðla að
félagslegri einsleitni með því að
setja heimilið á þennan reit borgarinnar, þar sem fjörutíu prósent
af öllu húsnæði væru á vegum
félagsmálayfirvalda. Því svaraði
Vilhjálmur þannig til að fólk sem
væri í félagslegum íbúðum væri
ekki verra fólk en annað.
Vilhjálmur sagði engin lagaákvæði til sem skylduðu borgaryfirvöld til að standa fyrir
grenndarkynningu
vegna

Nýjar kartöflur
í Hvannatúni
,!.$"².!¨52 Heimilisfólkið í

Hvannatúni í Borgarfirði er þegar
byrjað að taka upp kartöflur þótt
enn sé langt til hausts. Fram
kemur á vefsetri Borgarbyggðar
að fyrsta útsæðið í Hvannatúni
hafi farið í mold 30. apríl.
„Þrátt fyrir útsæðið hafi verið
undir plasti þá var maímánuður
erfiður, þar sem grösin frusu
reglulega á næturnar. Það virðist
ekki hafa komið að sök og nú
gleðja dýrindis kartöflur
heimilisfólkið á hverjum degi og
hafa gert um nokkurt skeið,“
segir á borgarbyggd.is
GAR

²TR¹S  .ORÈUR

Dótturfélag
vestanhafs

"!¨34 !&3®+5.!2 6ILHJ¹LMUR BORGARSTJËRI BIÈUR ÅBÒA .J¹LSGÎTU AFSÎKUNAR ¹ ÖVÅ HVE

LÅTIÈ SAMR¹È VAR HAFT VIÈ Ö¹ VEGNA FYRIRHUGAÈS HEIMILIS Å GÎTUNNI %DDA «LAFSDËTTIR 
¹RA KONA SEM BÒSETT ER Å N¾STA HÒSI VIÈ FYRIRHUGAÈ HEIMILI SEGIR FËLK HAFA SÕNT MIKIÈ
SKILINGSLEYSI Å M¹LINU
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

hafa skapast vegna þess að það
blandi saman félagslegum leiguíbúðum og sértækum úrræðum,
eins og heimilið á Njálsgötu er.
„Inn á heimilið verða valdir menn
sem vilja breyta lífi sínu til hins
betra. Staðsetningin hentar mjög
vel vegna nálægðar við geðdeild
Landspítalans og þjónustu í miðborginni,“ segir Stella.
„Við erum búin að fá mikið af
skammaryrðum í blöðunum, það
er búið að segja að við séum eigingjörn, skorti mannkærleika og
fleiri ásökunum hefur verið
dembt yfir okkur. Þær fullyrðingar finnast mér þó lýsa skilningsleysi á aðstæðum okkar og ábendingum,“ segir Edda.

.*,3'!4! -JÎG ÖÁTT BYGGÈ ER Å GÎTUNNI
OG HLJËÈEINANGRUN ENGIN Å VEGGJUM MILLI
HEIMILISINS OG ANNARRA ÅBÒÈA

breytinganna. „Ég skal þó viðurkenna að betra samráð hefði mátt
hafa við íbúa götunnar vegna
þessa og bið íbúa afsökunar á að
það hafi ekki verið gert,“ segir
Vilhjálmur.
Stella Víðisdóttir, sviðstjóri
Velferðarsviðs Reykjavíkur, segir
óánægju fólks að nokkru leyti

6)¨3+)04) Fataframleiðandinn 66°
Norður hefur stofnað dótturfélagið 66° North USA til að sinna
málum fyrir markaðinn í NorðurAmeríku. Síðastliðin fimm ár
hefur þarlendur dreifingaraðili
séð um sölu- og dreifingarmál
fyrir Bandaríkin og Kanada.
„Með þessu móti höfum við
fullt vald á vörumerkinu,
verðlagningu og stöðu á markaðnum,“ segir Halldór G. Eyjólfsson,
forstjóri 66° Norður. „Þetta er
næsta skref í að ná enn meiri
útbreiðslu og árangri á þessum
gríðarlega stóra og samkeppnisharða markaði.“
Útrás fyrirtækisins hefur verið
hröð og flytur það nú út vörur til
fimmtán landa.
IFV

KAREN FRETTABLADIDIS

Tjhvsñvs!ß/!Sbhobsttpowfñvsgsçñjohvs

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val
á réttri dýnu alla ﬁmmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500
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HREINA SNILLD

Framsækin tímamótatækni í Lexus RX400h veitir þér tvöfalda ánægju.
Þú sparar eldsneyti án þess að slaka á kröfunni um framúrskarandi
afköst og þú dregur úr mengun. Lexus RX400h er fyrsti kraftmikli
sportjeppi í heimi sem nýtir tvinntækni (Lexus Hybrid Drive).
Tvinntæknin í RX400h, byltingarkennd samsetning V6 bensínvélar
og tveggja rafmótora, gefur óvenju mjúka, snögga hröðun, en er samt

ótrúlega hljóðlát og sparneytin á við smábíl. Sjáðu, snertu og prófaðu
Lexus RX400h. Hann er smíðaður í þeim tilgangi að uppfylla óskir
þeirra sem gera strangar kröfur til sjálfra sín um raunhæfa umhverfisvernd og vilja nýta orkulindir jarðar á nýjan og hagkvæmari hátt.
Þess vegna verður niðurstaðan gagnkvæm virðing milli þín og
Lexus RX400h.

Nýbýlavegi 6 Kópavogur Sími 570 5400 www.lexus.is

Verð 6.350.000 kr.

The pursuit of perfection
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-AÈUR SEM SKAUT ÒR HAGLABYSSU AÈ KONU SINNI SEGIR ÖAÈ HAFA VERIÈ ËVART

3LEPPTU MËÈUR EN HALDA SYNI

Ber við voðaskoti í Hnífsdal

Frjáls eftir 155
daga í haldi

$«-3-, Karlmaður á fimmtugs-

Telur þú að vændi sé stundað á
Íslandi?
*¹

 
 

.EI
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Eru karlmenn betri starfsmenn
en konur?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

aldri, sem ákærður er fyrir tilraun
til manndráps fyrir að hafa skotið
úr haglabyssu í átt að konu sinni í
Hnífsdal í júní, segir skotið hafa
hlaupið óvart úr byssunni. Aðalmeðferð fór fram í málinu fyrir
Héraðsdómi Vestfjarða í gær.
Maðurinn er einnig ákærður
fyrir að stofna lífi konunnar í augljósan háska með því að beina að
henni hlaupi byssunnar fyrr um
kvöldið. Hann neitar því að það
atvik hafi nokkurn tíma átt sér
stað.
Konan hlaut rispur í andliti af
völdum hagla úr byssunni auk
þess sem peysa hennar gataðist

Umhverfisvottaðar hreinlætisvörur
– fyrir sumarbústaðinn og veiðihúsið

¥ (.¥&3$!, 2ÁTTARHÎLDUM Å M¹LI SKOT

MANNSINS LAUK ¹ ¥SAFIRÈI Å G¾R %IGINKONA
MANNSINS BAR VITNI FYRIR DËMI EN HÒN
HEFUR DVALIÈ ERLENDIS AÈ UNDANFÎRNU

við öxl. Hún komst undan manninum út úr húsinu og til nágranna

þar sem hringt var á lögreglu. Sérsveitarmenn handsömuðu manninn eftir nokkurra klukkustunda
umsátur. Fyrir liggur að hann var
undir áhrifum áfengis þegar hann
réðst á konuna. Maðurinn hefur
setið í gæsluvarðhaldi síðan.
Konan fór úr landi eftir árásina,
en mætti fyrir dóm í gær. Hún
krefst þriggja milljóna króna í
miskabætur og sextán ára sonur
þeirra krefst hálfrar milljónar
vegna áfallsins sem hann varð
fyrir þegar hann kom heim um
kvöldið. Hann mætti þó ekki fyrir
dóm.
Aðalmeðferð er lokið og var
málið dómtekið í gær.
SH

"%2,¥. !0 Þýskri konu, sem var
rænt ásamt syni sínum af
uppreisnarhópi í Írak fyrir 155
dögum, var sleppt á þriðjudaginn.
Sonur hennar er enn í haldi.
Utanríkisráðherra Þýskalands,
Frank-Walter Steinmeier, tilkynnti
um lausn Hannelore Krause, sem
er 61 árs gömul, í gær og bætti því
við að allt yrði reynt til að fá son
hennar lausan. Uppreisnarhópurinn, Örvar ráðvendni, birti
myndband af mæðginunum í mars
og apríl og hótaði að myrða þau ef
þýsk stjórnvöld drægju ekki
herlið sitt frá Afganistan innan tíu
daga. Þýskaland er med 3.000
hermenn í Afganistan.
SDG

Þriðjungur hættir
eftir fæðingarorlof
Þriðja hver kona og tíundi hver karlmaður hættir störfum að fæðingarorlofi
loknu. Ekki konum til framdráttar á vinnumarkaði segir sérfræðingur. Mikilvægt sé að lengja orlofið og lengja lágmarkstíma í orlofi í hvert skipti.

RV6237

Bjarni Ómar Ragnarsson
- verslunarstjóri hjá RV

25áraRekstrarvörur
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1982–2007

Rúmlega þriðjungur
kvenna og tíundi hver karlmaður
snýr ekki aftur til vinnu sinnar
eftir fæðingarorlof. Um tíunda
hluta þessa hóps er sagt upp störfum, þrátt fyrir að lagt sé skýrt
bann við slíku í lögum.
Þetta kemur fram í nýlegri
rannsókn Bryndísar Jónsdóttur
sem var unnin sem hluti af meistaraverkefni hennar í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands.
Þetta er stærsta og viðamesta
rannsóknin sem gerð hefur verið á
fæðingarorlofsmálum hér á landi,
en alls svöruðu um 2.400 manns.
Bryndís segir margar skýringar
mögulegar á því af hverju fólk
snúi ekki til fyrri starfa að loknu
orlofi. Flestir segi starfi sínu lausu
en fjórtán prósent karla og níu
prósent kvenna segi að sér hafi
verið sagt upp störfum. Hún bendir í ritgerð sinni á að hlutfallið hafi
verið hæst árið 2002 þegar
atvinnuástandið var hvað verst
eftir tilkomu lagabreytingar árið
2001. Þó sé ljóst að allt of hátt hlutfall snúi ekki aftur til starfa vegna
uppsagnar.
Einnig sé það hugsanlega ekki
konum til framdráttar á vinnumarkaði að svo hátt hlutfall snúi
ekki aftur til starfa. Ekki einungis
verði vinnustaðurinn fyrir röskun
vegna tiltölulega langs fæðingarorlofs konunnar, heldur bætist
ofan á vitneskjan um að töluverðar líkur séu á því að konan snúi
ekki aftur til starfa að því loknu.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær er talsverður munur á
því hvernig karlar og konur taka
fæðingarorlof. Karlar taka orlofið
frekar í nokkrum styttri fríum, á
meðan konur taka oftar allt orlofið
í einu. Bryndís segir þetta hafa

&¡,!'3-,

¥ &¨).'!2/2,/&) "RYNDÅS *ËNSDËTTIR ER SJ¹LF Å F¾ÈINGARORLOFI UM ÖESSAR MUNDIR
OG HEFUR ÖVÅ TÅMA TIL AÈ SINNA BÎRNUNUM ÖREMUR !RNARI )NGA ELSTUR *ËNI (UGA OG
ËNEFNDU FIMM VIKNA BARNI SÅNU
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endurspeglast í sinni rannsókn. Sé
horft til jafnréttis á vinnumarkaði
sé mikilvægt að karlar taki meira
af orlofi sínu samfellt.
Hún segir það stórt skref í átt að
jafnræði kynjanna að lengja fæðingarorlofið, en ekki sé rétt að
lengja þann tíma sem foreldrar
geti ráðstafað sín á milli. Í dag
hefur hvort foreldri rétt á þriggja
mánaða orlofi, auk þess sem foreldrarnir geta skipt á milli sín
þremur mánuðum til viðbótar.
Reynslan hefur verið sú að móðirin fær oftast nær allan þann tíma.
Því væri réttara að lengja þann

tíma sem bundinn er við hvort foreldri, til dæmis hafa það fimm
mánuði á hvort foreldri, og deila
svo niður tveimur mánuðum til
viðbótar eftir hentugleikum.
Bryndís segist einnig hlynnt því
að lengja lágmarkstíma í fæðingarorlofi. Í dag verður að taka að
lágmarki tvær vikur í einu, en hún
telur réttara að lengja þann tíma.
Ef mál þróist áfram þannig að
karlar búti orlofið niður sé hætta á
því að hefð skapist á vinnumarkaði
þannig að í framtíðinni verði erfitt
fyrir karla að taka samfellt orlof.
BRJANN FRETTABLADIDIS

.Õ RANNSËKN ¹ VIRKNI SËLAR ¹ HITASTIG ANDRÒMSLOFTS

Engin áhrif á hlýnun jarðar
Lórítín®

– Kröftugt ofnæmislyf
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6¥3).$) Virkni sólarinnar hefur engin áhrif haft á
hlýnun andrúmsloftsins hér á jörðinni síðustu
áratugina. Þvert á móti, því virkni sólarinnar hefur
minnkað nokkuð síðustu tuttugu árin, en á þeim
tíma hefur hitinn í andrúmsloftinu hækkað.
Þetta er niðurstaðan úr rannsókn sem tveir
vísindamenn, Mike Lockwood frá Bretlandi og
Claus Fröhlich frá Sviss, hafa gert. Frá þessu er
skýrt á vefsíðu breska útvarpsins, BBC.
Með rannsókninni sýna þeir einnig fram á að
hlýnunin síðustu áratugina geti ekki stafað af
áhrifum sólarinnar á geimgeisla, eins og nýlega
hefur verið haldið fram.
Lockwood og Fröhlich ákváðu að gera þessa
rannsókn í framhaldi af sýningu sjónvarpsþáttarins The Great Global Warming Swindle, þar sem
því var haldið fram að hlýnun jarðar þyrfti engan
veginn að vera af mannavöldum, eins og oftast er
haldið fram.
Lockwood segist hafa tekið eftir því, að í þeim
þætti hafi ekki verið byggt á gögnum eftir árið

3«,). (LÕNUN JARÈAR SÅÈUSTU ¹RATUGINA STAFAR EKKI AF AUKINNI

VIRKNI SËLAR ÖVÅ VIRKNI HENNAR HEFUR VERIÈ AÈ MINNKA FR¹ ¹RINU

&2¡44!",!¨)¨!&0

1980. Fram að þeim tíma hafði virkni sólarinnar
verið að aukast jafnt og þétt, en eftir 1985 hefur
hins vegar dregið úr virkni sólarinnar og jafnframt úr áhrifum hennar á geimgeisla.

GB
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3LÎKKVILIÈSMENN HJËLA TIL STYRKTAR 3JÒKRA OG LÅKNARSJËÈI STARFSMANNAFÁLAGSINS

ÓMISSANDI
Á SS PYLSUNA

Ákveðnir í að klára þetta
²4)6)34 „Þetta hefur gengið ágætlega hjá okkur en eitthvað hefur
verið um eymsli í hásinum, hnjám
og öxlum en ekkert sem hefur
stoppað okkur. Menn eru ákveðnir
í því að klára þetta,“ sagði Jón
Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins í
samtali við Fréttablaðið í gær.
Hann er einn níu slökkviliðsmanna sem hjóla þvert yfir landið
og utan vega til styrktar Sjúkraog líknarsjóði starfsmannafélags
slökkviliðsmanna
höfuðborgarsvæðisins (SHS).
Slökkviliðsmennirnir lögðu af
stað á laugardaginn. Leiðin sem
þeir hjóla er frá Fonti á Langa-

&2 &/.4) 4), 4!2 0ÁTUR 0ÁTURSSON

(AFSTEINN (ALLDËRSSON OG 6ALGARÈUR
3¾MUNDSSON ¹ FULLRI FERÈ

nesi, norðaustasta tanga landsins,
til Reykjanestáar sem er suðvestasti tangi landsins. Þeir áætla að
ferðin taki tólf daga.

Jón Viðar segir að ferðin gangi
vel. „Við erum níu sem hjólum og
fjórir aðrir fylgja okkur á tveimur
bílum. Eiginkona og dóttir eins
slökkviliðsmanns elda ofan í okkur
og við fáum svo góðan mat að við
komum líklega heim feitari en
þegar við lögðum af stað,“ segir
Jón Viðar.
Fyrirtæki og einstaklingar sem
hafa áhuga á að styrkja sjóðinn
eru beðin að senda tölvupóst á
sverrir.bjornsson@shs.is
eða
leggja inn á reikning 515-14106690 kt. 460279-0469 eða hringja
í söfnunarsíma 905-2005.
Heimasíða hjólaferðarinnar er
http://www.babu.is/hjola.php
LBB

Kalla eftir frekari
mótvægisaðgerðum
Ríkisstjórnin samþykkti að flýta vegaframkvæmdum á ellefu stöðum á landinu
eftir að hafa tekið ákvörðun um þriðjungs skerðingu þorskkvótans. Sveitarstjórnarmenn eru ánægðir með að vegaframkvæmdunum verði flýtt.
Sveitarstjórnarmenn víðs vegar um landið eru
ánægðir með að ríkisstjórnin hafi
ákveðið að flýta vegaframkvæmdum á ellefu stöðum á landinu en
telja að frekari mótvægisaðgerðir
þurfi til eftir að ákveðið var að
skerða þorskkvótann um þriðjung.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri á Ísafirði, segir að ákvörðun
ríkisstjórnarinnar um að flýta
vegaframkvæmdum á fjórum stöðum á Vestfjörðum styrki landshlutann og samfélagið sem heild.
„Ég bíð svo bara eftir útspili annarra ráðherra sem þurfa að koma
fram með aðra þætti þessara mótvægisaðgerða,“ segir Halldór.
Í ákvörðun ríkisstjórnarinnar
kemur fram að flýta eigi framkvæmdum við Suðurstrandarveg á
milli Þorlákshafnar og Grindavíkur um fimm til átta ár: hann á að
vera tilbúinn 2010 í stað 2015-2018.
Bæjarstjóri Ölfuss, Ólafur Áki
Ragnarsson, segir að vegurinn
muni hafa mest vægi fyrir ferðaþjónustuna á Suðurlandi. „Þessi
búbót kemur hins vegar ekki beint
í kassann hjá útgerðarmönnum
eða
fiskvinnslufólki,“
segir
Ólafur.
Bæjarstjóri Grindavíkur, Ólafur
Örn Ólafsson, fagnar því að endurbyggja eigi veginn, sem hann segir
fyrst og fremst koma sér vel fyrir
ferðaþjónustuna, en auðveldi einnig flutning sjávarafla á landi fyrir
þá sem flytja fisk með flugi frá
Keflavíkurflugvelli. Ólafur segir
hins vegar að sjómenn og fiskverkunarfólk muni ekki hafa beinan
hag af þessari einu aðgerð.
Helga Jónsdóttir. bæjarstjóri

3!-'®.'5-,

t
i punk
í form
afslátt fslátt,
%
3
a
r fá
r fá 7%
rtshafa
Safnko takortshafa fnkortsip
a
k
S
s
i
ið
V
í form
auk 3% ta – samtals
punk afslátt.
10%

a.

ER BÍLLINN
KLÁR Í FRÍIÐ?

+2)34*. -®,,%2 3VEITARSTJËRNARMENN ¹ LANDSBYGGÈINNI ERU ¹N¾GÈIR MEÈ FLÕTI

FRAMKV¾MDIR RÅKISSTJËRNARINNAR SEM SAMGÎNGUR¹ÈHERRA KYNNTI ¹ ÖRIÈJUDAG EN TELJA
FREKARI MËTV¾GISAÈGERÈIR GEGN SKERÈINGU ÖORSKKVËTANS MIKILV¾GAR &2¡44!",!¨)¨0*%452

Fjarðabyggðar, segir að ákvörðun
ríkisstjórnarinnar um að flýta
framkvæmdum við Norðfjarðargöng sé kærkomin; ljúka á göngunum árið 2012. „Göngin skipta svo
miklu máli því þau gera sveitarfélagið að samfelldu atvinnusvæði
og auðvelda allan aðgang að þjónustu,“ segir Helga.
Bergur Elías Ágústsson, sveitarstjóri í Norðurþingi, er ánægður
með að vegaframkvæmdum á
tveimur stöðum í sveitarfélaginu,
tengingum við Raufarhöfn og
Þórshöfn og framkvæmdum við
Dettifossveg, verði flýtt. Hann er
hins vegar ósáttur við að byggingu
jarðganga undir Vaðlaheiði, sem
stytta vegalengdina á milli Húsavíkur og Akureyrar um 16 kíló-

metra, hafi ekki verið flýtt. „Vaðlaheiðargöng skipta verulegu máli
fyrir okkur í Norðurþingi.“ Bergur kallar eftir frekari mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar til að
vega á móti skerðingu þorskkvótans. „Þetta mun nú ekki redda
kvótaskerðingunni sem við fáum á
næsta ári,“ segir Bergur.
Björn Hafþór Guðmundsson,
sveitarstjóri
Djúpavogshrepps,
segir að tillaga ríkisstjórnarinnar
um að búið verði að endurbæta
veginn yfir Öxi árið 2011 auðveldi
fólks- og þungaflutninga á milli
Djúpavogs og stærri byggðarkjarna á Austfjörðum því vegurinn sé lélegur og hafi verið ófær í
um mánuð á hverju ári.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

Himinn og haf / SÍA
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Láttu smyrja bílinn og athuga hjólbarðana hjá Hjólbarðaþjónustu N1 og farðu áhyggjulaus í sumarfríið.
Réttarhálsi 2, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta

587 5588

Fellsmúla 24, Rvík, hjólbarðaþjónusta

530 5700

Fellsmúla 24, Rvík, smurþjónusta

530 5710

Ægisíðu 102, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta

552 3470

Langatanga 1a, Mosfellsbæ, hjólbarða- og smurþj. 566 8188
Reykjavíkurvegi 56, Hafnarﬁrði, hjólbarðaþjónusta 555 1538
Dalbraut 14, Akranesi, hjólbarðaþjónusta

431 1777

Tryggvabraut, Akureyri, smurþjónusta

462 1080

N1 BÍLAÞJÓNUSTA

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

Aukaferðir Herjólfs um verslunarmannahelgina
Herjólfur mun fara eftirtaldar næturferðir um verslunarmannahelgina:
Frá Vestmannaeyjum kl. 23.00 – frá Þorlákshöfn kl. 2.00 eftir miðnætti.
Miðvikudag 1. ágúst • Fimmtudag 2. ágúst • Föstudag 3. ágúst • Þriðjudag 7. ágúst • Miðvikudag 8. ágúst
Bókanir á www.herjolfur.is eða í síma 481 2800 og 525 7700.

af enn meiri

krafti
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&LESTAR TILKYNNINGAR TIL "ARNAVERNDARNEFNDAR 2EYKJAVÅKUR KOMA FR¹ LÎGREGLUNNI

"ÎRN TEKIN FYRIR GL¾FRAAKSTUR

Unglingadrykkja áberandi

Fimmtán ára
ók allt of hratt

&¡,!'3-, „Tilkynningar varðandi
útivist unglinga aukast alltaf á
sumrin. Við fáum þó nokkurn
fjölda af tilkynningum um
unglinga í útilegum sem hafa ekki
aldur eða þroska til og einnig um
unglingadrykkju. Það má segja að
langflestar tilkynningar komi frá
lögreglu,“ segir Halldóra Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaverndarnefndar Reykjavíkur.
Hún segist hafa tilfinningu
fyrir því að það sé heldur meira
frjálsræði á sumrin en það sé þó
ekki merkjanlegur munur á
tilkynningum eftir tímabilum á
árinu. „Við höfum fengið fyrirspurnir frá foreldrum um hvað sé

eðlilegt og hvað megi varðandi að
skilja barn eftir eitt heima. Við
fáum þó tilkynningar allan ársins
hring um að börn séu skilin eftir
ein heima eða í umsjá annarra
barna.“
Hrefna
Friðriksdóttir,
lögfræðingur
Barnaverndarstofu,
segir að ekki séu til neinar beinar
reglur varðandi á hvaða aldri börn
mega vera ein heima. „Þetta er eitt
af því sem foreldrum er treyst til
að sjá um. Ef það kviknar grunur
um að foreldri fari ekki nógu vel
með hlutverk sitt þá er sjálfsagt að
tilkynna það og skoða hvert tilvik
fyrir sig enda eru þau mjög
mismunandi,“ segir Hrefna.
LBB
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!È MEÈALTALI BERAST UM  TILKYNN
INGAR ¹ M¹NUÈI EN TALIÈ ER AÈ Ö¾R
EIGI VIÈ UM  BÎRN ENDA STUNDUM
TILKYNNT OFTAR EN EINU SINNI UM HVERT
BARN
%INHVER TILVIK Å ÖESSUM M¹NUÈI
TILHEYRA DESEMBERM¹NUÈI

,®'2%',5-, Fimmtán ára stúlka
var stöðvuð undir stýri á bíl í
íbúðargötu í Hafnarfirði í fyrradag, að því er fram kemur í
tilkynningu frá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu. Hún mældist
á kolólöglegum hraða og hafði eðli
málsins samkvæmt heldur aldrei
öðlast ökuréttindi.
Þá var karlkyns jafnaldri hennar
stöðvaður undir stýri á vespu í einu
úthverfa Reykjavíkur. Hann hafði
ekki réttindi til að aka slíku
ökutæki, og var þar fyrir utan með
hjálmlausan farþega aftan á hjólinu.
Allnokkrir ökumenn til viðbótar
voru stöðvaðir fyrir hraðakstur í
borginni í fyrradag.
SH

"LAÈAMENN ÒTI LEITA VIÈBRAGÈA

Litháar fjalla
um greinaflokk
Fréttablaðsins
&¥+.)%&.) Eitt stærsta og mest lesna

dagblað í Litháen, Kauno diena sem
gefið er út í borginni Kaunas, gerði
greinaflokk Fréttablaðsins um
umsvif litháísku mafíunnar á
Íslandi að umtalsefni á vefútgáfu
sinni í gær. Blaðamaður leitar
viðbragða yfirmanns fíkniefnadeildar lögreglunnar og uppsker
innihaldsrýr svör.
Þá ræðir hann við framkvæmdastjóra litháísku ferðaskrifstofunnar Jetis, en í umfjöllun Fréttablaðsins kom fram að þeir Litháar sem
hingað hafa komið með fíkniefni
eigi það nokkrir sameiginlegt að
hafa bókað ferðina í gegnum þá
skrifstofu. Framkvæmdastjórinn
þvertekur þar fyrir að stofan eigi
þátt í nokkurs konar óeðlilegu
bókunarferli.
SH

'%)-6¥3).$)

Auglýsingasími

3ENDA VÁLMENNI TIL -ARS

– Mest lesið

"ANDARÅSKA GEIMVÅSINDASTOFNUNIN
.!3! SENDIR ËMANNAÈA GEIMSKUTLU
TIL -ARS Å N¾STA M¹NUÈI 6ÁLMENNI
UM BORÈ MUNU GRAFA Å YFIRBORÈ
PL¹NETUNNAR TIL AÈ KANNA HVORT
ÎRVERUR HAFI LIFAÈ EINHVERN TÅMANN
ÖAR 'EIMSKUTLAN LENDIR ¹ -ARS Å LOK
MAÅ 
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Íbúar félagsíbúða segjast
úrræðalausir
Íbúum níu félagslegra íbúða í Reykjanesbæ var tilkynnt
um sölu þeirra 1. júlí og uppsögn leigusamninga þeirra.
Bærinn hefur selt 25 félagslegar íbúðir á síðustu árum en
alls eru slíkar íbúðir um 250 í bænum.

VERKFÆRI

N1 býður upp á mikið úrval af hágæða rafmagns- og handverkfærum.

N1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 · SÍMI 440 1200

WWW.N1.IS

&¡,!'3-, „Ég er ekki einu sinni
fær um að flytja sjálf, ég hef ekki
heilsu,“ segir Birna Skarphéðinsdóttir, íbúi við Hringbraut 128 í
Reykjanesbæ. Fasteignir Reykjanesbæjar hafa selt níu félagslegar
íbúðir í húsinu og sagt upp leigusamningunum við íbúana.
„Konan sem er tengiliðurinn
okkar í húsnæðismálunum hjá
bænum segir að það séu engar
íbúðir til, þau hafi ekkert að bjóða
okkur,“ segir Birna.
„Við erum öryrkjar, einstæðar
mæður og lágtekjufólk í íbúðunum, þannig að manni finnst þetta
skrýtið. Okkur var bara sagt að
búast við hinu versta og vona það
besta,“ segir Birna. Íbúum var tilkynnt um söluna 1. júlí.
„Það stóð til áður en ákveðið var
að selja að taka þessa blokk í gegn
að utan, hún er orðin svolítið ljót
að utan,“ segir Birna. Hún segir
þó íbúðirnar hafa verið teknar í
gegn á nýliðnum árum og nýjar
hita- og vatnslagnir verið lagðar.
Fasteignir Reykjanesbæjar er
að fullu í eigu Reykjanesbæjar og
rekur félagslegar íbúðir í bænum
fyrir aldraða, lágtekjufólk og
aðra.
„Við eigum 250 íbúðir og erum
alltaf að kaupa og selja, byggja og
hvaðeina,“ segir Hjörtur Zakaríasson, framkvæmdastjóri Fasteigna
Reykjanesbæjar.
„Þarna erum við að selja íbúðir
sem eru okkur óhagstæðar og
gamlar, það þarf mikið að endur-

nýja. Við ætluðum að taka þessa
blokk í gegn fyrir tugi milljóna
áður en kom að þessu söluferli.“
Að sögn Hjartar hefur bærinn
skipað nefnd sem mun fara yfir
húsnæðismál
sveitarfélgsins.
Hvort nýjar íbúðir komi í staðinn
fyrir þessar sé óljóst.

Okkur var bara sagt að
búast við hinu versta og
vona það besta.
")2.! 3+!20(¡¨).3$«44)2
¥"²) 6)¨ (2).'"2!54 

Hjörtur segir nýja eigendur
vera tilbúna að leigja fólkinu íbúðirnar áfram, en segist ekki vita
hvort leigan verði jafn lág. Annars
geti fólkið leitað til félagsþjónustu
bæjarins.
„Auðvitað á fólk sinn rétt, alveg
þriggja mánaða uppsagnarfrest
upp í ár, alveg eftir því hvað það
hefur verið lengi. Það getur líka
komið til Reykjanesbæjar og sótt
um íbúð,“ segir Hjörtur.
Á seinustu tveimur til þremur
árum hafa Fasteignir Reykjanesbæjar selt um 25 íbúðir, að sögn
Hjartar, og lítið komið í staðinn.
25 íbúða blokk hafi hins vegar
verið reist árið 2000.
„Það getur ekki verið markmið
að fjölga félagslegum íbúðum því
að við viljum að fólk hjálpi sér
sjálft helst,“ segir Hjörtur.
STEINDOR FRETTABLADIDIS
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3ÎLU ¹ MUNUM SEM VORU Å EIGU VARNARLIÈSINS VERÈUR FRAM HALDIÈ Å HAUST
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Gleymdirðu
nokkru?

Komdu við hjá Olís
Primus-ferðagasgrill
ásamt slöngu

0 kr.
0
9
.
5

Primus-tjaldhitari
2000–2500 W

Primus-hella

0 kr.
0
9
.
6

0 kr.
0
9
.
2

Um fjörutíu gámar eru eftir
6%23,5. „Það besta er farið úr Sigtúninu en ég á samt

slatta eftir af skápum, sófum og rúmum,“ segir
Ástvaldur Óskarsson, sem rak sölu varnarliðseigna í
gamla Blómavalshúsinu við Sigtún. Hann er nú fluttur
þaðan og hyggst halda sölunni áfram á geymslusvæðinu gegnt álverinu í Straumsvík. Þar byggir hann hús
undir verslun sína.
„Ég seldi um 250 gáma af dóti í Sigtúninu og á um 40
gáma eftir. Húsnæðið í Sigtúninu var orðið of stórt
fyrir starfsemina en í nýju búðinni ætla ég að taka upp
úr einum gámi í einu og hafa þetta minna í sniðum.“
Ástvaldur segist hafa gefið töluvert til góðgerðarmála en hann sendi meðal annars nokkra flutningabíla
til Samhjálpar.
Neytendastofa innkallaði lampa síðari hluta ársins
2006 vegna þess að þeir leiddu út. „Engir eftirmálar
voru vegna þessara lampa,“ segir Ástvaldur.
Hann segir viðskiptavini sína vera úr öllum áttum,

&*®254¥5 '-!2 %&4)2 (VER VEIT HVAÈ LEYNIST Å G¹MUNUM

HANS STVALDS

einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir. „Ég hef til dæmis
selt næstum alla bílana en þeir voru á bilinu 150 til 180
talsins og ég á kannski tíu eftir.“
LBB

Átökum um rauðu
moskuna lokið
Pakistanski herinn vann í gær endanlegan sigur á herskáum múslimum í rauðu
moskunni í Islamabad. Engin lík af konum eða börnum sögð hafa fundist í
moskunni. Átökin um moskuna hafa kostað meira en áttatíu manns lífið.
0!+)34!. !0 Óvíst er enn hvaða

Ath! Gaskútar seldir sér

Coleman-lugt,

samfellanleg

0 kr.
9
9
.
1

Coleman-hitabrúsi
0,75 l

0 kr.
9
6
.
1

kr.
250

kr.
550

kr.
890

áhrif árásin á rauðu moskuna í
Islamabad mun hafa á álit
landsmanna í Pakistan á Pervez
Musharraf forseta. Töluvert hefur
verið um mótmæli gegn honum
síðustu daga.
Um 500 manns komu saman í
Peshavar í gær og hrópuðu vígorð
gegn forsetanum, og um fimmtán
manns komu einnig saman framan
við byggingu hæstaréttar í
Islamabad til að krefjast afsagnar
Musharrafs.
„Aðgerðinni er lokið. Allir sem
voru inni eru komnir út,“ sagði
Shaukat Aziz, forsætisráðherra
Pakistans, við blaðamenn að átökunum loknum snemma í gær. Hann
sagði engin lík af konum eða börnum hafa fundist og taldi litlar líkur
á að fleiri lík myndu finnast.
Meira en 50 herskáir múslimar
og tíu hermenn létu lífið í átökunum, sem hófust fyrir dögun á
þriðjudag og stóðu samfleytt í 35
klukkustundir.
Alls hafa átökin um moskuna,
sem hófust snemma í síðustu viku,

4®+ ¥ (,&!. !..!. 3«,!(2).' 0AKISTANSKIR SÁRSVEITARMENN SNÒA TIL BAKA EFTIR

AÈ HAFA TEKIÈ Ö¹TT Å ¹R¹SINNI ¹ RAUÈU MOSKUNA

kostað meira en áttatíu manns
lífið.
Einn af foringjum í pakistanska
hernum sagði síðustu klukkustundir
átakanna hafa farið þannig fram
að hermenn fóru á milli herbergja
í kjallara kóranskólans, sem er við
hlið moskunnar, þar sem þeir
sprengdu upp hvert fylgsni
andstæðinga sinna á fætur öðru.

&2¡44!",!¨)¨!&0

Stjórnvöld í Pakistan halda því
fram að 1.300 manns, bæði karlar,
konur og börn, hafi komið út úr
byggingunum frá því að umsátrið
hófst fyrir rúmri viku. Áður en innrásinni lauk var talið að hundruð
manna gætu hugsanlega verið þar
enn og í gær voru margir foreldrar
að leita að börnum sínum inni í
moskunni.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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Coleman-gasflöskur
190 but./pro.

250 but./pro.

500 but./pro.

OLÍS – við höldum með þér!

Fullbúin máltíð á innan við 5 mínútum

Tá lialmbbaolæðri!
Tilbúið
grillmeðlæti
Nóatúns!

Þú sparar

LAMBALÆRI KRYDDAÐ

500 998
kr. kg

kr.
kg

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

3%
3
1.698
MÓA KJÚKLINGABRINGUR
kr.
kg

afsláttur

Eðal
morgunmatur!

CHEERIOS
567 G

329

kr.
stk.

Opið 9-21

UNGNAUTAHAMBORGARAR
BBQ 140 GRÖMM

179

SS álegg
gott á brauðið!

20%
afsláttur

kr.
stk.

499 250
kr.
pk.

NÝTT!

kr. pk.

Ótrúlegt
verð!

GÖTEBORGS MINI
COLOUR COOKIES

199

Þú sparar

FRECHETTA DIAVOLO
2 Í PAKKA

Nóatún
mælir
með!

kr.
pk.

COKE LIGHT
2L

99

kr.
2l

Verði ykkur að góðu!
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„ ORÐRÉTT“

Reykjavík kemur til hennar í Hólminn

Grátbroslegt

Álmen!

b¶AÈ SEGIR SIG N¹TTÒRLEGA
SJ¹LFT AÈ ÖAÈ ER LEIÈINLEGT AÈ
VINNA MEÈ MANNESKJU SEM
VIRÈIST ¾TLA AÈ BRESTA Å GR¹T
ALLAN DAGINNm

bL HEFUR EKKI S¹Lm
3¡2! "),,9 3%- &%2 &92)2 b+)2+*5
.%93,534®¨65.!2m -«4-,4)
34«2)¨*5 ¥ +2).',5..)
&RÁTTABLAÈIÈ  JÒLÅ

"%2'6). /$$33/. &/2-!¨52
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&RÁTTABLAÈIÈ  JÒLÅ

nær og fjær
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'UÈRÒN %VA -ÅNERVUDËTTIR RITHÎFUNDUR VINNUR
ÖESSA DAGANA AÈ SK¹LDSÎGU Å RITHÎFUNDAÅBÒÈ Å
6ATNASAFNINU ¹ 3TYKKISHËLMI b¡G HEF VERIÈ HÁR
FR¹ ÖVÅ Å MAÅ OG BÕST VIÈ AÈ VERA HÁR FRAM AÈ
¹RAMËTUM EN KANNSKI LENGUR ÖVÅ ÁG ÖARF EKKI AÈ
FARA FYRR EN N¾STI MAÈUR KEMUR m SEGIR 'UÈRÒN %VA
(ÒN SEGIR AÈ BANDARÅSKA LISTAKONAN
2ONI (ORN HAFI GERT LISTAVERK ÒR
GAMLA BËKASAFNINU Å (ËLMINUM
OG AÈ ÅBÒÈIN SÁ HLUTI AF ÖVÅ VERKI
b¡G HELD AÈ 2ONI HAFI VILJAÈ AÈ
ÖAÈ YRÈI HUGSAÈ Å HÒSINU ¶AÈ
ER STËRKOSTLEGT AÈ VERA HÁRNA OG
ÒTSÕNIÈ ER ËTRÒLEGT ¶Ò ¾TTIR AÈ AÈ
SJ¹ ÖESSA ÅBÒÈ ÁG VIL EKKI HREYFA
MIG HÁÈANm
'UÈRÒN ER BÒIN AÈ TAKA SÁR FRÅ
Å SUMAR ÖVÅ HÒN FËR Å NOKKURRA
DAGA TRÒSSFERÈ VIÈ 6ATNAJÎKUL

Å JÒNÅ EFTIR AÈ HAFA ÒTSKRIFAST ÒR HEIMSPEKI Å
(¹SKËLA ¥SLANDS b¡G ER ALLT OF MIKIL DAMA TIL AÈ
ROGAST MEÈ ALLT ¹ BAKINU ÁG ER EKKI GERÈ TIL ÖESS
-IG LANGAR EKKERT TIL AÈ ERFIÈA UPPI ¹ FJÎLLUM ÁG
VIL BARA VERA ÖARm
'UÈRÒN SKRIFAR Å FJËRA TÅMA ¹ DAG OG SEGIST VERA
ALVEG BÒIN ¹ ÖVÅ EFTIR ÖAÈ ¶EGAR HÒN ER EKKI AÈ
SKRIFA FER HÒN Å GÎNGUTÒRA Å SUND OG ÒT AÈ HJËLA
Å GËÈA VEÈRINU Å 3TYKKISHËLMI b¡G REYNI SVO
AÈ FINNA MÁR TÅMA TIL AÈ VASKA UPP LÅKAm
b3VO F¾ ÁG GESTI ÒR BORGINNI MÁR LÅÈUR
SVOLÅTIÈ EINS OG ÁG SÁ DROTTNINGARBÕFLUGA
HÁR ¹ 3TYKKISHËLMI 2EYKJAVÅK KEMUR TIL
MÅN ¡G REYNI SVO AÈ SENDA GESTINA ÒT AÈ
LEIKA SVO ÁG F¹I FRIÈ TIL AÈ SKRIFA m SEGIR
'UÈRÒN SEM VAR NÕVÎKNUÈ ÖEGAR
BLAÈAMAÈUR HRINGDI Å HANA OG
¾TLAÈI AÈ F¹ SÁR KAFFI OG BRAUÈ
OG SETJAST VIÈ SKRIFTIR

%2-!235.$
 2! 35.$
N &YRSTI MAÈURINN TIL AÈ SYNDA
HINA  KÅLËMETRA LEIÈ YFIR
%RMARSUND ¹ MILLI $OVER Å
%NGLANDI OG #ALAIS Å &RAKKLANDI
VAR %NGLENDINGURINN -ATTHEW
7EBB SEM GERÈI ÖAÈ ¹RIÈ  ¹
T¾PUM  KLUKKUSTUNDUM 4VEIR
¥SLENDINGAR "ENEDIKT ,AFLEUR
OG "ENEDIKT (JARTARSON HAFA ¹
SÅÈUSTU DÎGUM GERT TILRAUNIR TIL
AÈ VERÈA FYRSTU ¥SLENDINGARNIR
TIL AÈ SYNDA YFIR %RMARSUND EN
ÖURFTU B¹ÈIR AÈ H¾TTA ¹ MIÈRI
LEIÈ ¶AÈ VERÈUR ÖVÅ BIÈ ¹ AÈ
¥SLENDINGUR KOMIST ¹ LISTANN YFIR
Ö¹ GARPA SEM HAFA SYNT ËSTUDDIR
YFIR SUNDIÈ EN VIÈ SKULUM VONA
AÈ HÒN VERÈI EKKI LÎNG

Börnin skapandi í náttúrunni
Í Björnslundi í Norðlingaholti er útileikstofa fyrir
leikskólann Rauðhól. Börnin nýta náttúruna í stað
leiktækja sem venjulegur
róló býður upp á. Tjöld og
hengirúm eru í boði fyrir
þreytta fætur þegar líður á
daginn.

42!534) 6!,$)-!233/.

,¾KNIR

Vísindin efla
alla dáð
b&ORSTJËRI (AFRANNSËKNASTOFN
UNARINNAR ER TRAUSTUR MAÈUR OG
ÖAÈ ER NÒ ÎRUGGLEGA EITTHVAÈ TIL
Å ÖESSUM VÅSINDUM 6ÅSINDIN EFLA
ALLA D¹È m SEGIR 4RAUSTI 6ALDIMARS
SON SÁRFR¾ÈINGUR Å LYFL¾KNINGUM
OG MELTINGARSJÒKDËMUM b¶ANNIG
AÈ EITTHVAÈ ER RÁTT ¹ BAK VIÈ ÖETTA
AÈ ÖAÈ ÖURFI AÈ VERNDA ÖORSKINN
¶AÈ ER REYNDAR H¾GT AÈ VERA
ËSAMM¹LA UM KVËTASKERÈINGUNA
EINS OG ALLT ANNAÈ -ENN ERU AÈ
VEIÈA ÖORSKINN OG SJ¹ ALLT Å EINU
FULLT AF HONUM OG TRÒA EKKI AÈ
HANN SÁ AÈ HVERFA ¡G SKIL ÖAÈ
®LL SVONA VÅSINDI ERU UMDEILANLEG
OG SANNLEIKURINN ER ALDREI 
PRËSENT ¶AÈ ER EKKERT ÎRUGGT J¹
EÈA NEI Å ÖESSU
-ÁR FINNST ÖETTA KANNSKI SVOLÅTIÈ
HARKALEG SKERÈING ¶ETTA HEFUR
MIKIL ¹HRIF ¹ MINNI PL¹SS EINS
OG «LAFSVÅK OG ¹ 6ESTFJÎRÈUNUM
¶AÈ M¾TTI KANNSKI LEYFA ÖESSUM
LITLUM PL¹SSUM SEM EIGA ALLT SITT
UNDIR ÖESSU AÈ F¹ H¾RRI KVËTAm

„Börnin eru hér á sínum eigin forsendum og una sér vel í náttúrunni. Hér eru engin leiktæki og
því er þetta allt öðruvísi en venjulegur róló. Börnin búa sér til allt
sjálf og eru skapandi og skemmtileg,“ segir Guðrún Sólveig, leikskólastjóri Rauðhóls.
Auk þess að vera útileikstofa
fyrir leikskólann Rauðhól er
Björnslundur einnig útikennslustofa fyrir Norðlingaskóla. Björnslundur var tekinn í notkun af
Norðlingaskóla í nóvember. „Kennaranemar komu hingað frá Noregi
og gerðu þetta svæði upp með
krökkunum í Norðlingaskólanum
en skólinn notar svæðið í allri
kennslu eins og til dæmis náttúrufræðikennslu.“ Guðrún Sólveig
segir að í haust muni öll börn leikskólans og grunnskólans planta
trjám í lundinum sem hluta af
umhverfisverkefnum
skólanna.
Hún segir báða skólana nýta svæðið mjög mikið enda sé þetta leynd
paradís sem fáir viti um. „Við í
leikskólanum erum svo heppin að
hafa opið allt árið um kring þannig
að við erum mjög mikið hérna í
sumar og erum búin að koma
mörgum sinnum í viku síðan í
mars.“
Öll börn leikskólans voru í lundinum í gær utan hóps sem hafði
farið í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn þegar ljósmyndari og blaðamaður Fréttablaðsins áttu leið hjá
Björnslundi. „Við komum hingað í

!,,)2 +,2)2 "ÎRNIN ¹ YNGRI DEILDUM 2AUÈHËLS KOMIN MEÈ SMEKKINA SÅNA OG BÅÈA SPENNT EFTIR H¹DEGISMATNUM Å SËLINNI %FTIR
MATINN LÎGÈU ÖAU SIG Å TJÎLDIN SEM ÖAU HJ¹LPUÈU FËSTRUNUM AÈ TJALDA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

morgun og þá var vinafundur og
söngstund en á Rauðhól leggjum
við mestu áhersluna á vináttuna og
kærleikann. Síðan lékum við kennarnir leikritið Rauðhettu og úlfinn
fyrir börnin. Börnin eru núna í
frjálsum leik, síðan er hádegismatur og hvíldarstund á eftir,“ segir
Guðrún Sólveig og bætir við að
krökkunum finnist ofsalega notalegt að kúra inni í tjöldunum og í
hengirúminu þegar þreytan segir
til sín.
LARAB FRETTABLADIDIS

0«,3+4 0!34!3!,!4 "ÎRNIN G¾ÈA SÁR ¹
PËLSKU PASTASALATI OG JARÈABERJASËSU EN
ÖESSIR RÁTTIR ERU VINS¾LIR Å 0ËLLANDI ÖEGAR
SËLIN SKÅN
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¹ÈUR EN ÖAU F¹ SÁR PËLSKA PASTASALATIÈ 4HELMA ,IND "JÎRGVINSDËTTIR FYLGIST MEÈ OG
VAGGAR ÖEIM

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 óvar t.

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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fréttir og fróðleikur

!SBEST ER SAMHEITI YFIR NOKKRAR STEINTEGUNDIR
SEM EIGA ÖAÈ SAMEIGINLEGT AÈ MYNDA ÖR¹È
KENNDA KRISTALLA
4IL HVERS VAR ASBEST NOTAÈ
!SBESTÖR¾ÈIR ERU TIL MARGRA HLUTA
NYTSAMLEGIR TIL D¾MIS SEM HLJËÈ EÈA
HITAEINANGRUN .OTKUN ASBESTS TIL
EINANGRUNAR Å HÒSUM ER HINS VEGAR BÎNNUÈ ¹
FLESTUM STÎÈUM Å HEIMINUM VEGNA H¾TTU ¹
KRABBAMEINI
(VER ER H¾TTAN AF ASBESTI
%F MIKLU MAGNI AF ASBESTRYKI ER ANDAÈ AÈ SÁR
GETA ÖR¾ÈIRNIR ORÈIÈ SVO MARGIR AÈ ÖEIR VALDI
TJËNI 3KAÈINN KEMUR OFT EKKI FRAM FYRR EN
  ¹RUM SEINNA OG Ö¹ SEM STEINLUNGA
LUNGNAKRABBAMEIN EÈA FLEIÈRUKRABBAMEIN
¶ETTA ERU ALLT ALVARLEGIR SJÒKDËMAR 3TEIN
LUNGA ER ËAFTURKR¾FUR SJÒKDËMUR ÖAR SEM
ARAGRÒI ÎRA MYNDAST Å LUNGANU SEM KOMA Å

VEG FYRIR AÈ LUNGAÈ STARFI EÈLILEGA ¶ESSI SJÒK
DËMUR LEIÈIR Å BESTA FALLI TIL ÎRORKU OG VENJAN
ER AÈ HANN VERSNI MEÈ ALDRINUM
(VAR ER ASBEST AÈ FINNA

!SBEST ER OFTAST NOTAÈ Å PLÎTUR Å VEGGJUM
OG LOFTI 3TUNDUM ER ASBESTVEGGUR HARÈUR
OG ALLT Å LAGI MEÈ HANN EN UM LEIÈ OG FARIÈ
ER AÈ BORA Å VEGG EÈA SLÅPA HANN MYNDAST
RYK OG Ö¹ ER ÖAÈ ORÈIÈ H¾TTULEGT %INNIG
GETUR ASBEST VERIÈ MJÎG LAUST Å SÁR OG Ö¹ ER
ÖAÈ GJARNAN NOTAÈ SEM EINANGRUN ¹ GAMLA
KATLA OG Å EINANGRUNARRÎRUM OG ÖAÈ ER ¹VALLT
VARASAMT EFNI
(VERNIG ER H¾GT AÈ ÖEKKJA ASBEST
!SBESTRYKIÈ LÅKIST HELST LITLUM N¹LUM FREKAR
EN KORNUM !SBEST ER GR¹TT EFNI OG ÖAÈ
MOLNAR EKKI NIÈUR EINS OG MÒR HELDUR MYND
AR ÖAÈ ÖR¾ÈI EINS OG ¹ÈUR SAGÈI ¶ANNIG
ER MÎGULEGA H¾GT AÈ SJ¹ HVORT VERIÈ ER AÈ
VINNA MEÈ ASBEST %INA LEIÈIN TIL AÈ GREINA
ÖAÈ ER HINS VEGAR AÈ NOTA LITROFSSM¹SJ¹
(%)-),$)2 6¥3).$!6%&52 /' 2!'.!2 * '5..!233/.
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Engin ástæða til að æsa sig
.Õ SJÎ UNDUR VERALDAR VORU
KYNNT ¹ DÎGUNUM 0ÕRAMÅD
ARNIR Å 'ÅSA ERU EINU UNDRIN
SEM VORU Å HËPI UPPHAFLEGU
UNDRANANNA *ËHANNA +RISTJ
ËNSDËTTIR HEFUR BÒIÈ Å -IÈ
!USTURLÎNDUM OG FERÈAST MEÈ
HËPA UM LÎND ARABAHEIMSINS
6AR RÁTT AÈ VELJA NÕ UNDUR
b¶AÈ ERU DEILDAR MEININGAR UM
HVORT ÖETTA SÁ RÁTTL¾TANLEGT
-ÁR FINNST ENGIN ¹ST¾ÈA TIL AÈ

¾SA SIG YFIR ÖESSUm
%RTU S¹TT VIÈ NÕJU UNDRIN
b¶AU SEM ÁG ÖEKKI AF ÖESSUM
SJÎ ÖYKIR MÁR STANDA UNDIR
NAFNBËTINNI 4AJ -AHAL
¹STARHOFIÈ ÖYKIR MÁR ¹KAFLEGA
FALLEGT EN ÖAÈ ER TEIKNAÈ AF
ÅRÎNSKUM ARKITEKT µMSIR STAÈIR Å
*«(!..!
¥RAN M¾TTU VERA ¹ ÖESSUM LISTA
+2)34*«.3
EINS OG )MAM TORGIÈ Å )SFAHAN
$«44)2
"LAÈAMAÈUR OG %N ÖAÈ ER BARA MÅN SKOÈUN m
FARARSTJËRI
SEGIR *ËHANNA

(5'/ #(!6%: /' 6,!$)-¥2 0²4¥. &ORSETI 6ENESÒELA ER Å ¾ MEIRI M¾LI FARINN AÈ SÕNA EINR¾ÈISTILBURÈI Å LANDINU (ANN FËR Å
OPINBERA HEIMSËKN TIL 2ÒSSLANDS Å LOK JÒNÅ OG SÁST HÁR MEÈ FORSETA 2ÒSSLANDS 6LADIMÅR 0ÒTÅN
&2¡44!",!¨)¨!0

Berst gegn fjölmiðlum
Hugo Chavez, forseti
Venesúela, neitaði að
endurnýja sýningarleyfi
elstu sjónvarpsstöðvar
landsins, RCTV, í lok maí og
hefur hótað að endurnýja
ekki leyfi annarrar
stöðvar sem hefur tekið
upp hanskann fyrir RCTV.
Aðgerðir Hugo Chavez eru
birtingarmynd á aukinni
valdníðslu forsetans sem
hyggst breyta stjórnarskrá
landsins til að sitja lengur
sem forseti.
Mikil mótmæli brutust út í
Venesúela eftir að Chavez neitaði
að endurnýja sýningarleyfi RCT –
tvö hundruð manns voru handteknir
– því talið var að Chavez væri að
vega
gegn
upplýsingaog
tjáningarfrelsi í landinu. Þrátt
fyrir oft á tíðum vafasama stjórnarhætti og einræðistilburði hafði
Chavez virt tjáningarfrelsið í
landinu fram að þessu.

0ËLITÅSKIR ANDST¾ÈINGAR
Ástæða aðgerða Chavez er talin
vera sú að stjórnendur RCTV eru
pólitískir andstæðingar hans. Einn
helsti eigandi hennar, Marciel
Granier, hefur gagnrýnt stjórnarhætti Chavez opinberlega og stöðin
studdi misheppnað valdarán gegn
honum árið 2002 – einn ráðherra í
ríkisstjórninni sagði að fréttaflutningur
stöðvarinnar
af
valdaránstilrauninni hefði verið
áróður gegn forsetanum.
Spænska dagblaðið El Pais sagði
frá því á mánudag að RCTV hefði
fengið leyfi til að hefja sýningar á
ný sem áskrifendasjónvarp í læstri
dagskrá. Aðeins þeir sem hafa
kapalsjónvarp munu geta horft á
stöðina en áður hafði hún verið í
opinni dagskrá. Áður en RCTV
missti sýningarleyfið gátu 98
prósent landsmanna í Venesúela

horft á stöðina en einungis 35
prósent Venesúelabúa hafa aðgang
að kapalsjónvarpi.
Chavez nýtur mests stuðnings
meðal fátækra landsmanna í
Venesúela. Því má reikna með því
að það séu frekar þeir betur settu
en þeir verr sem munu geta horft á
stöðina þegar hún hefur sýningar
að nýju í þessum mánuði.
Gagnrýnin umfjöllun um Chavez
mun því berast færri mönnum til
eyrna en áður.
Auk þess segir Julián Isaac,
aðstoðarforseti markaðsmála hjá
RCTV, að þetta muni hafa veruleg
áhrif á þær auglýsingatekjur sem
stöðin getur halað inn, sem voru á
tólfta milljarð króna í fyrra.
Stjórnvöld í Venesúela halda því
hins vegar fram að stjórnendur
RCTV hafi getað fengið leyfi til að
halda áfram sýningum í læstri
dagskrá eftir að hún missti
útsendingarleyfið, en að þeir hafi
ákveðið að bíða með það til að auka
á óánægju fólks og til að réttlæta
mótmælin gegn aðgerðum Chavez.
Að þeirra mati eru aðgerðir
ríkisstjórnarinnar ekki aðför að
tjáningarfrelsinu heldur snúast
þær um það hvort stöðin hafi leyfi
til að sýna í opinni eða lokaðri
dagskrá. Það er hins vegar
ríkisvaldið sem ákveður það.

®NNUR STÎÈ TELUR SÁR ËGNAÈ
Forsvarsmenn annarrar sjónvarpsstöðvar í Venesúela, Globosvision, sem hefur gagnrýnt stefnu
Chavez og tekið upp hanskann fyrir
RCTV, telja að Chavez ætli ekki að
endurnýja
útsendingarleyfi
stöðvarinnar þegar það rennur út
árið 2015.
Forsvarsmenn stöðvarinnar, sem
um tíu prósent Venesúelabúa hafa
aðgang að og er gagnrýnin á stjórn
Chavez,
sendu
varaforseta
landsins, Jorge Rodríguez, bréf í
lok júní þar sem þeir kvörtuðu
undan þrýstingi og ógnunum frá
stjórnvöldum. Þeir skrifuðu bréfið
eftir að Rodríguez hafði haldið því
fram í ræðu að engin ríkisstjórn
Venesúela hefði virt tjáningar-

frelsið meira en stjórn Chavez.
Talið er að orð sem Chavez lét
falla í ræðu í byrjun júní, um að
hægt væri að afturkalla útsendingarleyfi sjónvarpsstöðva ef þær
gerðust sekar um stjórnarskrárbrot,
hafi verið beint gegn Globovision.
Forsetinn sagði hins vegar ekki
hvað hann átti við. Globovision
gæti því hugsanlega einnig misst
útsendingarleyfið, og jafnvel fyrr
en talið var.

b%INR¾ÈI ¹ FJÎLMIÈLUNm
Ef Chavez tekur leyfið af
Globovision hefur hann náð að
veikja, eða þagga niður, í þeim
fjórum sjónvarpsstöðvum sem
tóku afstöðu gegn honum í
valdaránstilrauninni árið 2004.
Áður höfðu stjórnvöld gert
samkomulag við tvær sjónvarpsstöðvar um að draga úr gagnrýni á
forsetann. Með því er sagt að
forsetinn hafi náð því sem kallað
hefur verið „einræði á fjölmiðlun“
í landinu. Chavez hefur einnig sagt
að undanförnu að hann hyggist
breyta stjórnarskrá Venesúela til
þess að hann geti boðið sig aftur
fram sem forseti þegar kjörtímabili
hans lýkur árið 2012. Þá mun hann
hafa verið forseti í 14 ár. Það myndi
gera honum kleift að vera í embætti
eins lengi og hann kærir sig um.
Þessi hugmynd Chavez hefur
kallað á hörð viðbrögð í landinu, nú
síðast fyrr í vikunni frá kaþólsku
kirkjunni sem dregur það í efa að
stjórnarskrárbreytingarnar verði
gerðar á lýðræðislegan hátt þrátt
fyrir að Chavez hafi sagt að
landsmenn í Venesúela þurfi að
samþykkja stjórnarskrárbreytingarnar í kosningum.
Með aðgerðum sínum gegn
gagnrýnni fjölmiðlun hefur Chavez
því minnkað líkurnar á því að slíkir
einræðistilburðir verði gagnrýndir
opinberlega.

&2¡44!3+µ2).'
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bTLI VERSTU KAUPIN SÁU EKKI
KARËKÅKERFI m SEGIR &REYR
%YJËLFSSON ÒTVARPS OG
TËNLISTARMAÈUR
b¶EGAR ÁG VAR NÅTJ¹N ¹RA
GAMALL FËR ÁG ¹ SJËINN OG
ÖEGAR ÁG KOM Å LAND MEÈ FÒLGUR
FJ¹R VAR ÁG BÒINN AÈ ¹KVEÈA AÈ
HALDA VEGLEGT OG SKEMMTILEGT
PARTÅ FYRIR VINI MÅNA ¡G
KEYPTI GRILLMAT OG BJËR OG
KARËKÅKERFI SEM ER SENNILEGA
EINHVER VITLAUSASTA OG
KJ¹NALEGASTA FJ¹RFESTING EN
JAFNFRAMT SÒ SKEMMTILEGASTA
SEM ÁG HEF GERT ¹ MINNI
¾VI ¶ETTA KARËKÅKERFI VAR
NOTAÈ ÖETTA EINA KVÎLD EN

b%INHVERN TÅMANN HEYRÈI
ÁG AÈ ÖAÈ V¾RI ÖJËÈ
R¹È AÈ SMYRJA SMJÎRI EFST
INNAN Å POTTINN ÖEGAR
MAÈUR SÕÈUR EITTHVAÈ
SEM VILL GJARNAN SJËÈA
UPP ÒR 3MJÎRIÈ ¹ AÈ
KOMA Å VEG FYRIR AÈ ÖAÈ SJËÈI UPP ÒR ¡G
GLEYMI BARA ALLTAF AÈ PRËFA ÖETTA ÖEGAR
ÁG HEF T¾KIF¾RI TIL AÈ REYNA ÖETTA m SEGIR
!ÈALSTEINN (ANN SEGIST Å GEGNUM TÅÈINA
HAFA HEYRT UM ALLS KONAR HÒSR¹È SEM
KOMI SÁR EFLAUST VEL EN GLEYMT ÖEIM JAFN
ËÈUM b%INA HÒSR¹ÈIÈ SEM ÁG HEF PRËF
AÈ OG NOTA ALLTAF ER AÈ FARA Å SOKKANA
¹ UNDAN SKËNUM m SEGIR !ÈAL
STEINN OG HL¾R

N &LUG

3AGA #LASS FARÖEGAR FARA HRAÈAR Å GEGN
&ARÖEGAR ¹ 3AGA #LASS FARRÕMI )CELANDAIR GETA NÒ KOMIST HRAÈAR Å GEGNUM ÎR
YGGISEFTIRLIT Å ,EIFSSTÎÈ EN ¹ÈUR 3ÁRSTÎK BRAUT HEFUR VERIÈ TEKIN Å NOTKUN Å ÎR
YGGISEFTIRLITI FYRIR ÖESSA FARÖEGA %YKUR ÖAÈ B¾ÈI HRAÈA OG Ö¾GINDI ÖEIRRA SEM
FERÈAST ¹ 3AGA #LASS %R ÖESSI ÖRËUN Å SAMR¾MI VIÈ STEFNU )CELANDAIR AÈ KOMA
TIL MËTS VIÈ ÖARFIR ÖESSARA VIÈSKIPTA
VINA SEM GERA AÈ SÎGN FYRIRT¾KISINS
KRÎFUR UM MIKLA ÖJËNUSTU OG VILJA
KOMAST SEM HRAÈAST Å GEGNUM INNRITUN
OG ÎRYGGISEFTIRLIT

N /RLOFSHÒS

µTIN MARKAÈSSETNING bTIME SHAREm
&ËLKI ER BENT ¹ AÈ KYNNA SÁR VANDLEGA HVAÈ FELST Å SVOKÎLLUÈUM bTIME SHAREm
SAMNINGUM EÈA Å ÅSLENSKRI ÖÕÈINGU bLÎG UM GERÈ SAMNINGA UM HLUTDEILD Å
AFNOTARÁTTI ORLOFSHÒSN¾ÈISm ¶ETTA KEMUR
FRAM ¹ VEFSÅÈU .EYTENDASAMTAKANNA 3AMN
INGURINN GENGUR ÒT ¹ AÈ NEYTANDINN GREIÈI
FYRST EINA STËRA UPPH¾È OG SVO ¹KVEÈIÈ ¹R
GJALD -EÈ ÖVÅ KAUPIR HANN SIG INN Å ORLOFS
HÒSN¾ÈI OG ¹ Ö¹ RÁTT ¹ AFNOTUM AF HÒSN¾È
INU Å MINNST EINA VIKU ¹ ¹RI  SÅÈUNNI ER BENT
¹ AÈ BRÎGÈ SÁU AÈ ÖVÅ AÈ SAMNINGARNIR SÁU
EKKI GERÈIR ¹ HEIÈARLEGAN H¹TT OG MARKAÈS
SETNING ÕTIN
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FLJËTLEGA SPURÈIST ÒT AÈ ÁG ¾TTI FORL¹TA
SKEMMTILEGT KARËKÅKERFI ¡G L¹NAÈI
ÖAÈ EINHVERJUM SEM ÁG MAN
EKKI HVER VAR OG HANN L¹NAÈI
ÖAÈ EINHVERJUM ÎÈRUM OG ÖETTA
KARËKÅKERFI ER EINHVERS STAÈAR TÕNT
EN ÎRUGGLEGA MIKIÈ NOTAÈm
b"ESTA FJ¹RFESTINGIN HEFUR LÅKLEGA
VERIÈ MANDËLÅN SEM ÁG KEYPTI
MÁR FYRIR MÎRGUM ¹RUM
-ANDËLÅNIÈ VARÈ TIL ÖESS AÈ
VIÈ STOFNUÈUM FURÈULEGA
OG BRJ¹LAÈA POLKAHLJËMSVEIT
SEM FÁKK NAFNIÈ 'EIRFUGLARNIR
(LJËMSVEITIN HÁLT MÁR ¹ FLOTI Å GEGNUM
H¹SKËLA¹R MÅN OG ÁG ÖURFTI EKKI AÈ TAKA
N¹MSL¹N -ANDËLÅNIÈ VARÈ LÅFSBJÎRG MÅN
¹ N¹MS¹RUNUMm

N Aðalsteinn Baldursson, formaður
Verkalýðsfélags Húsavíkur

Fólk feimið við að
spyrja um kostnað
Umræða um kostnað við jarðarfarir oft feimnismál, segir formaður Félags
íslenskra útfararstjóra. Meðalkostnaður jarðarfarar er um 350 þúsund krónur.
Kostnaður við að jarða í kyrrþey er litlu minni en við hefðbundna jarðarför.
„Það getur verið erfitt að eiga við
þessi mál enda er fólk oft feimið
að spyrja hvað kosti að láta jarða
ástvini sína. Ég þekki hins vegar
fá dæmi um að fólk eyði um efni
fram þegar kemur að jarðarförum,“ segir Rúnar Geirmundsson,
útfararstjóri
hjá
Útfararþjónustunni ehf. og formaður
Félags íslenskra útfararstjóra.
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+ISTA
²TFARARKOSTNAÈUR VEGNA
KISTULAGNINGAR OG JARÈARFARAR
%INSÎNGUR
/RGANISTI
3TEFGJÎLD
5MSJËNARGJALD
,¹TLAUS HVÅTUR KROSS ¹ LEIÈI
!UGLÕSING UM ANDL¹T Å
EINU DAGBLAÈI BIRT EINU SINNI
3¾NGURVERASETT Å KISTUNA
"L¾JA VASAKLÒTUR
3AMTALS













(ÁR ER MIÈAÈ VIÈ AÈ HINN L¹TNI SÁ
KL¾DDUR Å SINN EIGIN KL¾ÈNAÈ OG
EKKI KEYPT NÕ S¾NG NÁ KODDI %INNIG
AÈ ÒTFÎRIN FARI FRAM Å KIRKJU SEM EKKI
TEKUR GJALD FYRIR ÒTFÎR
!UKAKOSTNAÈUR
+IRKJULEIGA OG BLËM ¹ ALTARI 
3¹LMASKR¹  STK

!UGLÕSING EINU SINNI Å
ÒTVARPI OG ÖRISVAR Å
TVEIMUR DAGBLÎÈUM

.Õ S¾NG KODDI KL¾ÈNAÈUR OG BL¾JA

+ISTUSKREYTING

3EX MANNA KËR

3AMTALS
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JARÈARFÎRUM (ANN SEGIR ALGENGT AÈ FËLK SÁ BÒIÈ AÈ SPARA OG EIGI JAFNVEL FYRIR ÎLLUM
KOSTNAÈI
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Rúnar segir að meðalkostnaður
vegna jarðarfarar sé um 350 þúsund krónur en ekki sé óalgengt að
kostnaður fari upp í hálfa milljón
sé haldin erfidrykkja og meira
haft við í blómaskreytingum, tónlist og öðru.
„Það er misjafnt hvernig fólk
vill hafa þetta og þar af leiðandi
er kostnaðurinn æði misjafn,“
segir Rúnar. Ódýrustu kisturnar
kosta í kringum 60 þúsund krónur
en hægt er að fá mun dýrari kistur. Einnig er misjafnt hvað lista-

menn taka fyrir að syngja við
athöfnina.
„Við reynum að gefa okkar viðskiptavinum góðar upplýsingar
um kostnað einstakra liða. Það er
hægt að sleppa sálmaskrá, kistuskreytingum og öðru og auðvitað
er hægt að sleppa athöfninni með
öllu. En þannig er bara ekki
íslenska þjóðarsálin,“ segir Rúnar
og bætir því við að kostnaður við
að jarða í kyrrþey sé litlu minni
en við hefðbundna jarðarför.
THORGUNNUR

FRETTABLADIDIS
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TRÎSKUN AF ÕMSUM TOGA

Borgartúni 29 • Opið virka daga 8-18 og lau. 11-14
Höfðabakka 3 • Opið virka daga 8-18

TRÎSKUN ER ALVARLEGUR GEÈSJÒKDËMUR
SEM LEGGST FYRST OG FREMST ¹ UNGAR
KONUR EN TALIÈ ER AÈ EINN AF HVERJUM
TÅU EINSTAKLINGUM MEÈ ¹TRÎSKUN SÁU
KARLKYNS TRASKANIR ERU AF ÕMSUM TOGA
SVO SEM LYSTARSTOL ANOREXIA NERVOSA
LOTUGR¾ÈGI BULIMIA NERVOSA OG
SJÒKLEGT OF¹T BINGE EATING SEM
ALMENNINGUR ÖEKKIR EINNA HELST EN
ÎNNUR FORM ¹TRASKANA EINS OG JËRTUR
UPPKÎST ¹N LOTU¹TS OG ÕMISS KONAR
LOSUNARHEGÈUN Å TENGSLUM VIÈ MAT ERU
EINNIG VEL ÖEKKT
¶AÈ SEM ER SAMEIGINLEGT EINKENNI ALLRA
ÖESSARA MARGVÅSLEGU MYNDA ¹TRÎSKUNAR
ER LÁLEG SJ¹LFSMYND OG RANGHUGMYNDIR
UM MIKILV¾GI ÖESS AÈ HAFA ¹KVEÈINN
LÅKAMSVÎXT EÈA VERA Å ¹KVEÈINNI
LÅKAMSÖYNGD ¶ESSAR HUGMYNDIR VALDA
TRUFLUNUM ¹ VIÈHORFI TIL MATAR OG
HREYFINGAR AUK ANNARRA Ö¹TTA Å LÅFINU
-IKILV¾GI MATAR OG HREYFINGAR VERÈA
SEINT OFMETIN TIL AÈ VIÈHALDA HEILBRIGÈI
-ATUR ER EKKI AÈEINS LÅFSNAUÈSYNLEGUR
SEM ORKA OG BYGGINGAREFNI LÅKAMANS
HELDUR ER HANN EINNIG STËR Ö¹TTUR
Å LÅFSG¾ÈUM OKKAR -ATUR TENGIST

MENNINGU OKKAR FÁLAGSLEGUM
SAMSKIPTUM OG OKKUR LÅÈUR VEL ÖEGAR
VIÈ NJËTUM GËÈRA VEITINGA TRÎSKUN
VELDUR EKKI AÈEINS LÅKAMLEGUM SKAÈA
HELDUR RÕRIR ÖANNIG LÅFSG¾ÈI ÖEIRRA
SEM HAFA HANA ¶EIR SEM GETA
EKKI
NOTIÈ MATAR EINANGRAST MJÎG
OFT ÖVÅ FÁLAGSLEGUM
SAMSKIPTUM FYLGIR
YFIRLEITT EITTHVAÈ
MATARKYNS
TRÎSKUN LEIÈIR
EINNIG OFT TIL KVÅÈA
ÖUNGLYNDIS
OG ÖR¹HYGGJU
Å TENGSLUM
VIÈ MAT ¶ESSI
¹TRÎSKUNAREINKENNI GETA
EINNIG SMITAST YFIR ¹ AÈRA
Ö¾TTI Å LÅFINU AUK ÖESS AÈ ÎNNUR
GEÈEINKENNI GETA KOMIÈ FRAM SEM
DRAGA ÒR GETU OKKAR TIL AÈ NJËTA LÅFSINS
-EÈFERÈ ¹TRÎSKUNAR ER LANGVINNT
OG MARGÖ¾TT FERLI ÖAR SEM UNNIÈ ER
HEILDR¾NT MEÈ FÁLAGSLEGA S¹LR¾NA
OG LÅKAMLEGA Ö¾TTI SEM HAFA LASKAST
Å ¹TRÎSKUNINNI ¶AR SEM MATUR OG

N¾RING ER STËR Ö¹TTUR Å LÅFI HVERS OG
EINS ER FR¾ÈSLA UM MAT OG N¾RINGU
NAUÈSYNLEGUR Ö¹TTUR GEGN ¹TRÎSKUN ¥
N¾RINGARMEÈFERÈ ER UNNIÈ AÈ ÖVÅ AÈ F¹
EINSTAKLINGINN TIL AÈ BORÈA VENJULEGAN
MAT EÈLILEGAR SKAMMTAST¾RÈIR MEÈ
M¹LTÅÈAMYNSTRI SEM TRYGGIR
BESTU LÅKAMLEGU LÅÈAN
%INNIG ER MIKILV¾GT
AÈ HVER OG EINN
FR¾ÈIST UM MAT
OG ¹HRIF N¾RINGAR
¹ LÅKAMANN ÖANNIG
AÈ HANN GETI TEKIÈ
UPPLÕSTAR ¹KVARÈANIR
HVAÈ VARÈAR TENGSL
MILLI MATAR HREYFINGAR OG
HEILBRIGÈIS
&LESTIR SEM F¹ ¹TRÎSKUN N¹
ALGJÎRUM BATA ÖE VIÈKOMANDI N¾R
SÁR FULLKOMLEGA OG ÖARF EKKI AÈ VARAST
¹TRÎSKUNINA FREKAR EN VIÈ HIN SEM EKKI
HÎFUM KYNNST ¹TRÎSKUNUM AF EIGIN
RAUN TRÎSKUNARMEÈFERÈ HEFUR ÖAÈ
AÈ MARKMIÈI AÈ BATI SÁ EÈLILEGT OG
HEILBRIGT LÅFSMYNSTUR EINSTAKLINGSINS
B¾ÈI HVAÈ VARÈAR LÅKAMA OG S¹L
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Forritum meinaður aðgangur með manneskjuprófi
6EFURINN ,ASTFM
,ASTFM ER ÒTVARPSSTÎÈ ¹ NETINU SEM
SNÅÈUR TËNLISTINA AÈ ÖÅNUM SMEKK (VER
OG EINN GETUR BÒIÈ TIL EIGIN ÒTVARPSSTÎÈ
MEÈ SÅNUM UPP¹HALDSHLJËMSVEITUM
WWWLASTFM

taekni@frettabladid.is

5PPSKERUH¹TÅÈ TÎLVULEIKJA
FRAMLEIÈENDA
%INN ST¾RSTI VIÈBURÈUR ¹RSINS Å TÎLVU
LEIKJAHEIMINUM % SÕNINGIN HËFST Å
+ALIFORNÅU Å G¾R !LLIR HELSTU TÎLVU
LEIKJAFRAMLEIÈENDUR KOMA ÖAR
SAMAN TIL AÈ KYNNA NÕJUSTU
LEIKINA SÅNA 3ÕNINGIN ER
MUN MINNI Å SNIÈUM EN
¹ÈUR OG HAFA AÈEINS
ÖEIR SEM STARFA
Å BRANSANUM
FENGIÈ BOÈS
MIÈA Å ¹R 'RAND 4HEFT !UTO )6 OG
(ALO  ERU MEÈAL ÖEIRRA LEIKJA SEM
KYNNTIR VERÈA
3ONY HEFUR L¾KKAÈ VERÈIÈ ¹ 0LAY3TAT
ION  LEIKJATÎLVUNNI UM SEX ÖÒSUND
KRËNUR Å "ANDARÅKJUNUM ¶AR KOSTAR
HÒN NÒ  DOLLARA UM  ÖÒSUND
KRËNUR «LAFUR ¶ËR *ËELSSON VÎRUSTJËRI
TÎLVULEIKJA HJ¹ 3ENU SEGIR ÖESSA
L¾KKUN AÈEINS GILDA Å "ANDARÅKJUNUM
EN TILKYNNINGAR UM VERÈL¾KKUN 3ONY Å
%VRËPU ER AÈ V¾NTA Å DAG

FJËRA TIL FIMM STAFI SUMA ¹ HVOLFI EÈA ¹ HLIÈ
¹ DÎKKUM EÈA LITUÈUM BAKGRUNNI MEÈ LÅNUR
OG HRINGI HÁR OG ÖAR ¹ MYNDINNI 0RËFIN ERU
ORÈIN SVO ERFIÈ AÈ RAUNVERULEGT MANNFËLK ¹
ERFITT MEÈ AÈ STANDAST ÖAU

4IL HVERS ERU ÖESSI PRËF

¶EGAR LJËST VAR AÈ BËKSTAFAAÈFERÈIN MYNDI
ENDA MEÈ ËSKÎPUM KOMU AÈRAR OG NÕST¹R
LEGAR AÈFERÈIR FRAM ¹ SJËNARSVIÈIÈ %IN ÖEIRRA
ER AÈ BIRTA NOKKRAR MYNDIR AF G¾LUDÕRUM
OG BIÈJA NOTANDANN UM AÈ VELJA EINGÎNGU
Ö¾R MYNDIR SEM ERU AF KÎTTUM ®NNUR ER AÈ
LEGGJA SAMAN TV¾R TÎLUR SEM SKRIFAÈAR ERU
MEÈ BËKSTÎFUM (ÒMORISTAR HAFA GENGIÈ
LENGRA OG HANNAÈ PRËF ÖAR SEM NOTANDINN
F¾R GEFNA SK¹KSTÎÈU ¹ LJËSMYND OG ER BEÈ
INN AÈ KL¹RA SK¹KINA ÖANNIG AÈ HVÅTUR VINNI Å
ÖREMUR LEIKJUM

%FTIR ÖVÅ SEM INTERNETIÈ VEX FJÎLGAR ÖEIM SEM
REYNA AÈ NOTA ÖAÈ TIL AÈ AUGLÕSA HVERS KYNS
VÎRUR OG ÖJËNUSTU ¹ STÎÈUM SEM EKKI ERU
¾TLAÈIR TIL ÖESS 5MM¾LI ¹ BLOGGSÅÈUM OG
UMR¾ÈUÖR¾ÈIR ¹ SPJALLBORÈUM ERU D¾MI
UM SLÅKA STAÈI -EÈ HJ¹LP FORRITA GETA SEND
ENDUR RUSLPËSTS OG AUGLÕSINGA BIRT ÖÒSUNDIR
ËUMBEÈINNA AUGLÕSINGA ¹ MÅNÒTU UM ALLT
INTERNETIÈ 4IL ÖESS AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ
ÖESSI FORRIT GETI EYÈILAGT HEILU SÅÈURNAR MEÈ
AUGLÕSINGUM KOM UPP SÒ HUGMYND AÈ L¹TA

(VAÈA AÈRAR LEIÈIR ERU TIL
GESTI ÕMISSA SÅÈA TAKA PRËF SEM AÈEINS
MANNESKJUR EIGA AÈ GETA LEYST

(VERS VERÈA PRËFIN ALLTAF ERFIÈARI
5PPHAFLEGA VAR NËG AÈ SL¹ INN NOKKRA
BËKSTAFI SEM BIRTUST ¹ LJËSMYND ÖVÅ FORRIT
G¹TU Ö¹ EKKI GREINT BËKSTAFI ¹ LJËSMYND
N¾GILEGA VEL ¶AÈ ENTIST EKKI LENGI OG Ö¹
VORU BËKSTAFIRNIR BRENGLAÈIR ÎRLÅTIÈ TIL AÈ GERA
FORRITUM ERFIÈARA FYRIR .Ò ER ALGENGT AÈ SJ¹

6IRÈA FYRSTA LÎGM¹L VARMAFR¾ÈINNAR AÈ VETTUGI

4+.)(%)-52)..

0LAY3TATION  L¾KKAR Å VERÈI

¶EGAR MAÈUR SKRIFAR UMM¾LI ¹ BLOGGSÅÈU
SKR¹IR SIG INN ¹ SPJALLBORÈ EÈA GERIR ÕMISLEGT
ANNAÈ ¹ INTERNETINU ÖARF NÒ OFTAR EN EKKI AÈ
SL¹ INN STAFI SEM BIRTAST BRENGLAÈIR OG ILLSKILJ
ANLEGIR ¹ MYND ¶ETTA ER PRËF SEM ¹ AÈ SÕNA
FRAM ¹ AÈ MANNESKJA SITJI VIÈ TÎLVUNA

¥RAR LOFA ORKU ÒR ENGU
orka úr engu. Þetta
Talsmenn írska fyrirkemur fram á fréttavef
tækisins Steorn segjast
BBC.
hafa fundið upp tæki
Fyrsta
lögmál
sem gefur frá sér meiri
varmafræðinnar segir
orku en það notar. Mikil
að orka geti aðeins
leynd hefur hvílt yfir
breyst úr einu formi í
tækinu, sem nefnist
annað, til dæmis úr
Orbo, síðan það var
stöðuorku í hreyfiorku,
kynnt í fyrra.
en hvorki sé hægt að
Halda átti kynningu
búa hana til né eyða
núna í byrjun júlí, en af
henni. Ef í ljós kemur
óviðráðanlegum orsökað þetta lögmál heldur
um þurfti fyrirtækið
ekki alltaf er grunnurað hætta við hana. Enn
inn að tækniþróun
hafa engir vísinda- 3%!. -##!24(9
mannkynsins hruninn
menn fengið að sanneins og hann leggur sig. Sem betur
reyna fullyrðingar talsmanna fyrirfer hefur það aldrei nokkurn tímtækisins.
ann í sögu vísindanna brugðist.
Sean McCarthy, forstjóri Steorn,
McCarthy segir fyrsta lögmál
segir tækið snúa öflugum rafseglvarmafræðinnar líkara trúarkennum í kringum hverja aðra til þess að
ingu en lögmáli. Hann sé staðráðframleiða meiri orku en fer í að
inn í að brjóta það fyrstur allra. SÖS
snúa seglunum. Þannig verði til

AZ^Âid\VgkZgÂVZ``^i^a[ng^gi^ak^a_jc

6)¨ 4®,652.!2 3M¹RI STARFAR VIÈ VEFSÅÈUGERÈ Å 6ESTMANNAEYJUM Å SUMAR EN L¾RIR
ST¾RÈFR¾ÈI Å (¹SKËLA ¥SLANDS ¹ VETURNA (ANN ER EINN TUTTUGU OG TVEGGJA STJËRNENDA ¹
ÅSLENSKU 7IKIPEDIA SÅÈUNNI
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Riddarar mannlegrar þekkingar
Á íslensku Wikipedia-síðunni má finna upplýsingar
um allt mögulegt og ómögulegt. Yfir sextán þúsund
greinar hafa verið skrifaðar á síðuna síðan hún var
opnuð árið 2003. Tuttugu og
tveir stjórnendur í sjálfboðavinnu sjá um að skrifa
greinar og lagfæra þær sem
fyrir eru.
Smári McCarthy, tuttugu og
þriggja ára stærðfræðinemi, er
einn þeirra sem halda um stjórnartaumana á íslensku útgáfu
Wikipedia-síðunnar. Hann segir
starfið að mestu leyti felast í að
halda ákveðnum gæðastaðli í
greinum og umfjöllunum, og lagfæra hvers kyns skemmdarverk
eða staðreyndavillur. Stjórnendur
sjái einnig um að skrifa greinar og
bæta við þær sem fyrir eru.
Fyrir þá sem ekki vita er Wikipedia ókeypis alfræðirit á netinu
sem allir geta skrifað í og lagfært.
Enska útgáfan var sett á netið árið
2001 og er í dag ein vinsælasta

síðan á internetinu.
„Þetta er allt saman unnið í
sjálfboðavinnu, fólk skrifar eftir
því sem það hefur áhuga og tíma
til. Flestir gera þetta af því að þeir
hafa gaman af því að miðla upplýsingum og koma þeim á framfæri,“ segir Smári. „Markmið
Wikipedia er háleitt: Að reyna að
gera öllum íbúum jarðar kleift að
fá sameiginlegar upplýsingar
mannkyns á sínu eigin tungumáli.“
Smári segir íslenska hluta
Wikipedia hafa vaxið ört á undanförnum árum. Lengi vel var markmiðið að ná tíu þúsund greinum en
nú eru þær yfir sextán þúsund
talsins. Nú er aðalmarkmiðið að
fjölga svokölluðum gæða- og
úrvalsgreinum, en það eru greinar
sem uppfylla ákveðin skilyrði um
hlutleysi, nákvæmni og framsetningu, segir hann.
„Þótt fólk sé misduglegt að
skrifa á síðuna skipta allir máli
sem koma að henni. Ég hvet alla til
að taka þátt í þessu verkefni, að
reyna að koma allri mannlegri
þekkingu á framfæri á íslensku.“
Síðuna má finna á slóðinni www.
is.wikipedia.org. SALVAR FRETTABLADIDIS
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%KKERT SAMHENGI ER MILLI ÖESS HVE MERKILEGT
UMFJÎLLUNAREFNIÈ ¹ 7IKIPEDIA ER OG HVERSU MIKIÈ
FINNST ÖAR SKRIFAÈ UM ÖAÈ (ÁR ERU NOKKRAR SÅÈUR
VALDAR AF HANDAHËFI
¥SLENSKA 7IKIPEDIA

L %LLEFU BLAÈSÅÈNA ÅTARLEG GREINING
¹ 4RANSFORMERS Ö¾TTINUM b&IVE
&ACES OF $ARKNESSm SEM SÕNDUR VAR
Å BANDARÅSKU SJËNVARPI Å SEPTEMBER
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ETTINN OG 'RETTIR "JÎRNSSON 
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'REIN UM (EP 3TARS S¾NSKA
POPPHLJËMSVEIT SEM VAR STOFNUÈ
¹RIÈ  AF ÖEIM ,ENNART (EGLAND
OG #HRISTER 0ETTERSSON
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OG FIMM BLAÈSÅÈNA UMFJÎLL
UN UM TÎLVULEIKINN &INAL &ANTASY
6)) SEM KOM ÒT ¹RIÈ 
L TTA BLAÈSÅÈNA GREINING ¹ "UL
BASAUR EINU AF T¾PLEGA FIMM
HUNDRUÈ 0OKÁMON DÕRUM

5MFJÎLLUN UM (EIÈU Å ®LPUNUM
JAPANSKAR TEIKNIMYNDIR SEM SÕNDAR
VORU Å ÅSLENSKU SJËNVARPI
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"ORGIN BREGST VIÈ UPPGANGI M¹VA

Hungraðir fuglar
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M

ikill uppgangur máva hefur verið í höfuðborginni
og víðar um landið þetta sumar og árið í fyrra.
Sést hefur til þeirra á ótrúlegustu stöðum,
jafnvel uppi við Heklu þar sem mikið er af ormi í
mosanum. Má rekja ferðir þeirra til þess að lítið
er af sandsíli í sjónum sem er helsta fæða mávanna sem að öllu
jöfnu halda sig niðri við sjóinn, enda er mávurinn strandfugl.
Það er ekki í eðli mávsins að leita svona langt inn til landsins
en hann er snjöll skepna og deyr ekki úrræðalaus þótt fæðuna
þrjóti við hafið. Borgaryfirvöld hafa með misgóðum árangri
reynt að bregðast við þessu og hafa til að mynda aðferðir
Gísla Marteins, sem gengu út á að svæfa mávana og snúa þá
úr hálsliðnum í hreiðrum þeirra, farið misvel í fólk.
Á næstu dögum mun Umhverfissvið Reykjavíkur hengja
upp veggspjöld á ýmsum opinberum stöðum í Reykjavík með
skilaboðum um hvernig beina megi fuglinum frá borginni.
Fólk á að gefa öndunum minna af brauði við Tjörnina í júlí á
meðan andarungarnir eru að komast á legg, og ganga betur um
borgina með því að henda ekki matarleifum á göturnar, sem
varla ætti að þurfa að segja fólki. Þar að auki er löngu orðið
tímabært að taka alveg fyrir það að gefa öndunum brauð enda
eru það leifar gamalla tíma þegar lítið var um afþreyingu í
boði fyrir fjölskyldufólk.
Mávar finnast víðar í borgum en í henni Reykjavík og
hafa fleiri tekist á við mávana. Í borginni Gloucester á
Englandi hafa mávarnir verið að hrella fólk í nokkur ár og
helst kvartar það undan hávaða frá þeim. Þar á bæ eru menn
orðnir sérfræðingar í að takast á við vandann. Borgarráðið í
Gloucester hefur síðustu þrjú árin látið hella sérstakri olíu
yfir eggin að vori sem drepur þau án þess að mávarnir átti sig
á því, eða sett gerviegg í hreiðrin. Fyrir vikið sitja þeir lengur
á eggjunum og eru rólegri og hávaðinn í þeim því minni. Þetta
eru nokkuð saklausar aðferðir sem ætti að vera auðvelt að
leika eftir.
Annað sem er þó mun alvarlegra en hávaðasamir og
frekir mávar er hrun sandsílastofnsins, sem er talið stafa af
loftslagsbreytingum sem hita sjóinn. Vistfræðingar hafa nú
af því miklar áhyggjur að lundastofninn hrynji af þeim sökum
þar sem hann nærist aðallega á sandsílum og sá smáfiskur
sem hafið hefur upp á að bjóða nægi ekki til að metta lundann.
Einnig hefur kríustofninn orðið fyrir áfalli vegna skorts á
sandsíli.
Þegar upp er staðið eru það sandsílin sem menn ættu að
hafa þyngstu áhyggjurnar af. Ef fer sem horfir verður þetta
vandamál næstu árin og því nokkuð ljóst að mávarnir munu
hrella okkur næsta sumar líka. Því er ráð að hugsa fyrir
varanlegri lausn á mávavandanum og vera vel undirbúin
næsta vor þegar þeir koma til landsins til að verpa.
Átak Umhverfissviðs Reykjavíkurborgar ætti að skila
einhverjum árangri það sem eftir er sumars. Í það minnsta
mun það auka á hreinlæti borgarinnar. Við megum þakka
mávunum fyrir að vekja okkur til vitundar um umgengni
okkar um borgina, þótt okkur líki ekki umgengni þeirra.
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,EYST ÒR L¾ÈINGI

b6IÈ LIFUM Å OFSTJËRNUNARSAMFÁLAGI
¶AÈ M¹ EKKERT Å ÖESSU LANDIn
HRËPAR IÈNAÈARR¹ÈHERRA ®SSUR
3KARPHÁÈINSSON Å NÕJUSTU BLOGGF¾RSLU
SINNI ¥ F¾RSLUNNI SKAMMAR HANN HIÈ
OPINBERA FYRIR AÈ SETJA REGLUR UM
HVERSU MÎRG BORÈ VEITINGASTAÈIR
MEGA SETJA ÒT ¹ GANGSTÁTT Å SËLINNI
b!F ¹KAFLEGA SKAMMRI VERU Å
RÅKISSTJËRNINNI HALLAST ÁG EINDREGIÈ
AÈ ÖVÅ AÈ STJËRNVÎLD HAFI TÎLUVERT
MARGT ÖARFARA VIÈ FJ¹RMUNI
SKATTBORGARANNA AÈ GERA
EN SENDA UMBOÈSMENN
SÅNA ÒT ¹ GÎTUR TIL AÈ SPILLA
LÅFSGLEÈI FRIÈSAMRA BORGARA
UM H¹BJARTAN DAG n B¾TIR
®SSUR VIÈ ¶URFTI ®SSUR AÈ
SETJAST Å RÅKISSTJËRN TIL AÈ
HALLAST AÈ ÖVÅ

-ARGIR HAFA LÕST YFIR UNDRUN SINNI ¹
SÕKNUDËMI (ÁRAÈSDËMS 2EYKJAVÅKUR
Å NAUÈGUNARM¹LINU ¹ (ËTEL 3ÎGU
4ALDI (ÁRAÈSDËMUR AÈ KONAN HEFÈI
EKKI L¹TIÈ SKÕRT VITA AÈ HÒN VILDI EKKI
ATLOT ¹K¾RÈA ÖAR SEM HÒN SAGÈI
HONUM ÖAÈ EKKI UPPH¹TT
'¹RUNGAR HAFA TEKIÈ SIG TIL OG
HENGT MIÈA ¹ LJËSASTAURA Å
MIÈB¾NUM SEM ¹ STENDUR
b.AUÈGARAR ATHUGIÈ
¶ÎGN ER SAMA OG
SAMÖYKKI +VEÈJA
(ÁRAÈSDËMUR
2EYKJAVÅKURm

6EFÖJËÈVILJINN FAGNAR FRUMKV¾ÈI
FORSETA ¥SLANDS SEM GERÈIST BROTLEGUR
VIÈ LÎG ÖEGAR HANN SPENNTI EKKI
BÅLBELTIN Å VIÈTALI VIÈ FRÁTTAMENN Å
AFTURS¾TI SP¹NNÕS FORSETABÅLS (VETUR
RITSTJËRN SÅÈUNNAR HANN TIL AÈ BEITA
SÁR FYRIR ÖVÅ AÈ LÎG UM NOTKUN
BÅLBELTA VERÈI AFNUMIN
¶JËÈR¹È !LLT OF LENGI
HAFA ÖESSI LÎG VERNDAÈ
¥SLENDINGA FYRIR SLYSUM
OG ÖVINGAÈ FORELDRA TIL AÈ
SPENNA BÎRNIN SÅN Å BELTI
(VAR ER FRELSIÈ
STEINDOR

FRETTABLADIDIS

Þrefaldur skaði
F

ólk er ólíkt að upplagi, það
blasir við. Um hitt geta menn
deilt, hvort þjóðir eru einnig
ólíkar að eðlisfari. Sumir hallast
að þeirri skoðun, að skyldar
þjóðir hljóti allar að vera eins inn
við beinið samkvæmt einfaldri
meðaltalsreglu. Aðrir telja sig
geta greint tiltekin einkenni, sem
greina eina þjóð frá annarri –
nízkir Skotar, glaðir Danir,
drykkfelldir Rússar og þannig
áfram. En þá er að vísu ekki alltaf
ljóst, hvort átt er við ólíka siði
eða ólíkt lundarfar. Látum það
vera að sinni.

-INNI ÖJËÈA
Trygve Brattelie, forsætisráðherra Noregs, lýsir því í sjálfsævisögu sinni Nótt í Niflheimi
(1983), hversu Norðmenn og
Rússar brugðust ólíkt við
pyndingum, sem þeir máttu sæta
í fangabúðum nasista á stríðsárunum. Brattelie sætti sjálfur
hrottalegri meðferð; átakanleg
lýsing hans er frásögn sjónarvotts. Rússarnir grétu hástöfum
undan sársaukanum, en þeir tóku
gleði sína jafnharðan og pyndingunum lauk eins og ekkert hefði í
skorizt. Norðmennirnir bitu á
jaxlinn og létu á litlu bera eftir
því sem hægt var, en þeir voru
lengi á eftir að jafna sig, mjög
lengi. Þessi munur bendir
kannski til þess, að Rússar séu
fljótir að gleyma, eða að minnsta
kosti fljótir að gleyma sársauka,
og Norðmenn séu langminnugri.
Sé svo, skýrist sumt af því, sem
hefur skilið Noreg og Rússland
að í aldanna rás. Kannski voru
Rússar svo þjáðir í þúsund ár, að
þeir urðu að kunna að gleyma.
Norðmenn láta sér ólíkt
Rússum annt um að gera upp við
fortíðina, svo að þeir megi sem
mest af henni læra. Norsk
yfirvöld leiddu landráðamenn
fyrir rétt eftir heimsstyrjöldina
síðari og tóku suma þeirra af lífi
með dómi og lögum. Yfirvöldin
hafa með líku lagi lyft lokinu af
ólöglegum símahlerunum á fyrri
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tíð og beðið fórnarlömbin
afsökunar. Norðmenn líta svo á,
að saga landsins þurfi að vera
rétt skráð, svo að hún geti varðað
veginn inn í framtíðina. Rússar
fara öðruvísi að. Þeir syngja nú
aftur þjóðsönginn, sem Stalín
færði þeim á sinni tíð blóðugur
upp að öxlum. Rússar hafa ekki
lært meira af fortíðinni en svo,
að þeir fylkja sér nú að baki
Pútíns forseta, sem var áður hátt
settur yfirmaður í leynilögreglunni illræmdu KGB og nær allir
hans menn. Lýðræði þarna austur
frá er á undanhaldi. Blaðamenn
og aðrir, sem gagnrýna ríkisstjórn Pútíns og spillingu,
stráfalla fyrir leigumorðingjum,
og lögreglan ber það ekki við að
rannsaka morðin, sautján talsins
í valdatíð Pútíns. Fjölmiðlarnir
eru margir undir hæl forsetans
og manna hans líkt og dómstólarnir. Sumir telja, að Pútín ætli
sér að stjórna landinu áfram með
harðri hendi eftir að síðara
kjörtímabili hans lýkur 2008 með
því að skipa sjálfan sig forstjóra
Gazprom, ríkisorkufyrirtækisins,
sem heldur um alla þræði
þjóðlífsins þarna fyrir austan,
þar á meðal fjölmiðla. Það ræðst
innan tíðar.

6ITNISBURÈIR UM MISFERLI
Íslendingum er ekki mjög um
það gefið að halda nýliðinni sögu
sinni til haga. Margir vitnisburðir um ólag og jafnvel lögbrot í
ríkisbankakerfinu á fyrri tíð
liggja fyrir, en þeir hafa þó ekki
komið til kasta yfirvalda, enda
báru allir stjórnmálaflokkarnir

ábyrgð á bankakerfinu í ýmsum
hlutföllum. Blaðamenn hafa
aldrei sýnt málinu neinn
umtalsverðan áhuga og ekki
heldur lögreglan. Flestir
stjórnmálamenn halda áfram að
þræta fyrir misgerðirnar og sjá
ekkert athugavert við bankakerfi, sem féfletti fólkið í
landinu miskunnarlaust um
margra áratuga skeið. Þeir létu
þó að endingu til leiðast að koma
bönkunum í einkaeigu með
hliðarskilyrðum. Þessa sögu þarf
að hafa í huga nú, þegar æ fleiri
vitnisburðir um brottkast og
annað misferli í fiskveiðum
hrannast upp, nú síðast í úttekt
Agnesar Bragadóttur blaðamanns í Morgunblaðinu 4. júlí.
Ástandið í útvegsmálunum er nú
að því leyti líkt og það hefur
verið í bankamálunum, að
margir vita um misferlið, þótt
fáir vilji við það kannast.
Yfirvöldin halda áfram að þræta
og reyna að þagga málið niður.
Stjórnvöld hefðu þurft að
kannast betur við ástand
bankamálanna á fyrri tíð og gera
viðeigandi ráðstafanir til
lagfæringar að lögum. Þá hefði
sagan getað vísað veginn. Þá
hefðu þeir, sem virðast hafa gert
sig seka um brottkast og
kvótasvindl, hugsað sig tvisvar
um, áður en þeir ákváðu vitandi
vits að svíkjast aftan að þjóðinni
með því að veiða langt umfram
lögboðinn kvóta. Fyrst var
útvegsmönnum afhentur
kvótinn, sem átti þó samkvæmt
lögum að heita sameign þjóðarinnar. Þeir virðast sumir hafa
þakkað fyrir sig með því að
veiða langt umfram kvóta, sumir
segja tugþúsundir tonna samtals
á hverju ári. Úr því fæst vonandi
skorið fyrir rétti. Og nú þegar
þorskveiðar eru skornar niður
um þriðjung til að forðast hrun,
verður skattgreiðendum – mér
og þér! – gert að bæta fórnarlömbum veiðiþjófanna skaðann.
Þetta er þrefaldur þjófnaður.
Alþingi ber ábyrgðina.

Er uppbygging ökunáms röng?
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vort röng uppbygging ökunáms sé orsök glannaaksturs
unglinga er sjónarmið sem fleygt
var fram í grein sem nýlega birtist í
Fréttablaðinu. Sú hugsun var jafnframt sett fram að kostur fylgir að
+/,"2².
lækka ökuleyfisaldurinn því þá séu
"!,$523$«44)2
börnin ekki eins mótuð og taki því
betur leiðbeiningum.
Það kann að vera að margt megi betur fara í
uppbyggingu og skipulagi ökunáms hér á Íslandi.
Uppbygging ökunáms er ólík eftir löndum. Eins og
fram kom í umræddri grein þá fá ungmenni í sumum
ríkjum Bandaríkjanna ökuprófið fyrr en tíðkast hér á
landi en þurfa að uppfylla ákveðin grundvallarskilyrði
til þess að geta fengið full réttindi.
Tilfinning mín er sú að umferðaröryggi á Íslandi
standist illa samanburð við nágrannaþjóðir okkar.
Vissulega má finna svæði þar sem umferðarmenning
er vafasöm. Við akstur á erlendri grund minnist ég

þess ekki að hafa upplifað tillitsleysi eða hættuástand.
Slík reynsla er hins vegar ekki óalgeng hér á landi.
Þótt eitthvað ákveðið ökunámskerfi hafi reynst vel
úti í heimi er ekki þar með sagt að það reynist
árangursríkt hér á landi. Einstök atriði sem gefið hafa
góða raun annars staðar mætti skoða með það fyrir
augum að taka upp í einhverri mynd. Sem dæmi
nefnir greinarhöfundur að ungum ökumönnum leyfist
ekki að hafa jafnaldra sína í bílnum aðra en fjölskyldumeðlimi fyrr en þeir hafa náð 21 árs aldri.
Vandinn við þetta er sá að erfitt gæti reynst að
framfylgja svona reglu.
Ofsaakstur er ekki ökunáminu um að kenna eða
uppbyggingu þess. Vandinn felst fyrst og fremst í viðhorfi ákveðins hóps ökumanna til annarra vegfarenda,
skorti á virðingu, aga og dómgreindarleysi.
Með það í huga að hegðun þessara ökumanna í
umferðinni er hættuleg sjálfum þeim og öðrum og þá
staðreynd að 17 ára ungmenni eiga talsvert í land með
að ná fullum tilfinninga- og félagsþroska væri til bóta
að hækka lágmarksaldur til ökuleyfis í 18 ár þegar
einstaklingurinn verður jafnframt sjálfráða.
Höfundur er sálfræðingur.

,¹GSTEMMD H¹TÅSKA

%INKAÖJ¹LFUN

(¹TÅSKAN VAR KYNNT Å 0ARÅS
OG FÎGNUÈU ÖAR MARGIR
HÎNNUÈIR MARGRA ¹RA AFM¾LI Å
BRANSANUM %KKI ÖËTTI MÎNNUM
ÖË ÖEIR SÕNA NEIN NÕ TILÖRIF OG
EF EITTHVAÈ ER ÖËTT H¹TÅSKAN
FREKAR L¹GSTEMMD Å ¹R

¥ ¥ÖRËTTAAKADEMÅUNNI Å +EFLA
VÅK VERÈUR KENND NÕ N¹LGUN
AÈ EINKAÖJ¹LFUNARN¹MI FR¹
OG MEÈ KOMANDI VETRI ÖAR
SEM ¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ AÈ
VINNA ÒT FR¹ JAFNV¾GI OG
LÅKAMSSTÎÈU
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Skart sem skilaði sigri
Hrafnhildur Kristjánsdóttir
sigraði í hönnunarsamkeppni í
Barcelona.

ENN MEIRI LÆKKUN
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Hrafnhildur
Kristjánsdóttir
hefur verið við nám í skartgripahönnun við Escola Massana í Barcelona á Spáni síðastliðin þrjú ár.
Fyrir skemmstu tók hún þátt í
nemendasamkeppni á vegum
listamannasamtakanna Artesania
de Catalonia, og stóð uppi sem
sigurvegari.
„Þetta var keppni um flottustu
næluna og ég ákvað að skila inn
litlu gylltu laufblaði,“ segir
Hrafnhildur og bætir því við að
hún hafi valið laufblað, vegna
þeirra mismunandi merkinga
sem það búi yfir í ólíku menningarsamfélögum. Sums staðar tákni
það lífið, en annars staðar eitthvað allt annað.
„Þegar ég valdi þetta form, vildi
ég líka að það hæfði tilefninu,“
bendir Hrafnhildur jafnframt á.
„Þar sem nælan kemur til með að
fara í framleiðslu og verður gefin
katalónskum handverksmönnum,
sem eiga sæti í Artesania de
Catalonia, í heiðursverðlaun.“
Mun Hrafnhildur sjálf annast
framleiðsluna, enda sýnt og
sannað hvað í henni
býr.

3ILFURLITUÈ ÒTG¹FA AF LAUFBLAÈINU SEM
LENTI Å FYRSTA S¾TI

Hrafnhildur viðurkennir að
sigurinn hafi komið henni svolítið í opna skjöldu, en hún var stödd
hérlendis þegar fréttirnar bárust.
„Ég fékk SMS-skeyti sent frá
einum kennaranum mínum. Þar
stóð bara „Þú vannst!“ og ekki
söguna meir,“ segir Hrafnhildur
hlæjandi og viðurkennir að hafa
talið að um grín væri að ræða.

(RAFNHILDUR +RISTJ¹NSDËTTIR SIGRAÈI Å SKARTGRIPAKEPPNI Å "ARCELONA
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Þegar raunveruleikinn rann upp
fyrir henni varð hún himinlifandi.
Hrafnhildur segir að sigurinn
hafi
svo
sannarlega
aukið
sjálfstraustið á svið skartgripa-

hönnunar. Hún sjái alls ekki eftir
að hafa innritast í námið, sem
hún útskrifast úr í febrúar, og
hyggst láta til sín taka í Barcelona,
þar sem hún áætlar að búa næstu
árin.
ROALD FRETTABLADIDIS

ÚTSALAN
HEFST Í DAG KL. 10, OPIÐ TIL KL. 20 Í KVÖLD

20%
afsláttur

af nýjum vörum
12. til 21. júli

Nýtt kortatímabil

Vaxtalausar
raðgreiðslur

til og með
laugardagsins 14. júlí

Frí
heimkeyrsla
í dag

Fákafeni 9
Sími: 568 6700
mán-fös. 10-18 og laug. 11-16
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Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni
og einnig vaxstrimlar

SÚKKULAÐIVAX

HAFRAVAX

/PNIR SANDALAR ERU K¾RKOMNIR Å BLÅÈUNNI SEM LEIKUR
UM LANDIÈ UM ÖESSAR MUNDIR HVORT HELDUR Å VINNUNA EÈA Å
GARÈBRÒÈKAUP EINHVERN LAUGARDAGINN Å SUMAR
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'L¾SILEGIR
KJËLAR %LIE
3AAB MUNU
¹N EFA SJ¹ST
¹ RAUÈA
DREGLINUM ¹
N¾STUNNI

SÚKKULAÐISTRIMLAR FYRIR ANDLIT OG LÍKAMA

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

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

NÝTT!!

Plokkari með ljósi

&ÎTIN EFTIR !RMANI ÖËTTU KL¾ÈILEG OG
FALLEG

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

3ILFURLITT SKÎPUNARVERK %LIE 3AAB

Stefnt inn á miðju
Mikið var um dýrðir á
tískuvikunni í París.
Ekkert tískuhús skar sig sérstaklega úr í nýliðnum hátískusýningum í París þar sem sýnd var haustog vetrartíska 2007 til 2008.
Giorgio Armani var ekki eins
íburðarmikill og menn áttu von á.
Silfurlitir síðkjólarnir prýddir
demöntum þykja þó líklegir til
vinsælda hjá stjórstjörnum og
fyrirmennum.
Meira að segja Jean-Paul
Gaultier var ekki eins litríkur og
hástemmdur og hans er von og
vísa. Hann byggði hátískulínu sína
að þessu sinni á ævintýraprinsum.
Útsaumað
leður,
reiðbuxur,
mittislindar, rifnir satínkjólar og
siffonskyrtur voru áberandi.
Fransk-líbanski
hönnuðurinn

Elie Saab fékk hugmyndir
sínar af hvíta tjaldinu. Mikið
bar á kjólum með einum
skásettum hlýra sem minnti á
gömlu kvikmyndagyðjurnar. Að
öllum líkindum verða kjólar Saab
vinsælir hjá kvikmyndastjörnum
á rauða dreglinum á næstunni.
Chanel dregur alltaf að
mikinn fjölda áhorfenda á
tískuvikum. Sýningin var
haldin undir beru lofti og
lét fólk ekki rigninguna í
París á sig fá. Karl
Lagerfeld klæddi fyrirsætur sínar í fjaðrir og
húfur
sem
mest
líktust
baðhettum frá sjötta áratugnum.
Christian Lacroix hélt upp á
tuttugu ára hönnunarafmæli sitt
með nýrri hátískulínu sem einkenndist af talsverðum íburði. SG

+ARL
,AGERFELD
SÕNDI
TÅSKULÅNU
SÅNA FYRIR
#HANEL
UTANDYRA Å
RIGNINGUNNI

Auglýsingasími

– Mest lesið

3TJÎRNUR OG FYRIRMENNI MUNU ¹N EFA
FLYKKJAST Å BÒÈIR TIL AÈ KAUPA FÎT ÒR LÅNU
!RMANI FYRIR HAUSTIÈ

"RESKA
FYRIRS¾TAN
,ILY #OLE Å
ÅBURÈARMIKL
UM KJËL
EFTIR HINN
FRANSKA
#HRISTIAN
,ACROIX
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²R H¹BORG TÅSKUNNAR

VARIST EFTIRLÍKINGAR

NÚ ENN MEIRI AFSLÁTTUR
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$IOR Å SEXTÅU ¹R ,ACROIX Å TUTTUGU
Hátískusýningum
(Haute
couture) fyrir haust og vetur
2007-8 lauk í París í síðustu viku.
Tískusýningunum fylgdu að
vanda ýmiss konar veislur og
viðburðir svo sem Dom Pérignonkvöldið þar sem kampavínsframleiðandinn kynnti nýja
auglýsingaherferð
þar
sem
Claudia Schiffer er mynduð af
Karli Lagerfeld, sem tók reyndar
þá áhættu eins og oft áður á
miðju sumri að halda sýningu
Chanel útivið í St. Cloud rétt
fyrir utan París. En þar sem enn
er hér ekkert sumar var
úrhellisrigning sem skyggði á
gleðina á meðan á sýningunni
stóð þrátt fyrir að hún væri undir
tjaldi því stólar VIP-gestanna
voru blautir. Lagerfeld er samur
við sig, hannar nútímalegar
flíkur með útsaumi og slaufum
en næstum enga síðkjóla, eins og
hann segir sjálfur, „nútímalegt
og nothæft með vísun í fortíð“.
Eins og síðasta vetur heldur
hann í leðurstígvélin sem ná upp
á mið læri.
Christian Lacroix fagnaði
tuttugu ára afmæli tískuhúss
síns þó hann sé ekki eigandi
þess. Tískuhúsið var í eigu
LVMH (Louis Vuitton, Dior og
fl.), stærstu lúxussamsteypu í
heimi, en skilaði ekki nógu
miklum hagnaði og var selt og
er nú í eigu tveggja bandarískra
viðskiptamanna. Hönnuðurinn
er þó í fullu fjöri, á milli sýninga
hannar hann nýjan búning Air
France og innréttingar nýju
TGV-hraðlestarinnar sem tengir París við Strassborg og Lúxemborg. Í tuttugu ár hafa kvenmyndir Lacroix lífgað upp á
sýningarpalla Parísar. Kvenmyndir frá Arles, sígaunar líkt
og Carmen, undir áhrifum
nautabana og útsaums, suðrænar madonnur í svörtu taffta og
sterkum litum.
60 ára afmæli tískuhúss
Christians Dior var fagnað um
leið og tíu ára hönnunarafmæli
Johns Galliano. Hann er verðugur
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arftaki meistara New-look og
hefur
fjórfaldað
veltu
tískuhússins. Nokkrar „eftirlaunafyrirsætur“ sýndu af þessu
tilefni, þær Linda Evangelista,
Naomi Campbell og Helena
Christensen enda ekki á hverjum
degi sem býðst að taka þátt í
tískusýningu í Versalahöll og
sýna kjóla samboðna Marie
Antoinette.
Nicole
Kidman,
Charlize Theron, Sofia Coppola,
Monica Belucci og Juliette
Binoche voru meðal 2.500
boðsgesta. Af þessu tilefni
hannaði Galliano 45 Haute
couture-kjóla sem allir voru í
anda einhvers af meisturum
myndlistarinnar eins og Rubens,
Rafaels, og Goyas, hver öðrum
stórfenglegri. En raddir herma
að í sýninguna hafi vantað líf og
orku, engin nýsköpun í gangi og
hún marki jafnvel upphafið að
endalokum Galliano. Tíminn einn
getur svarað því en sýning Diors
var ólík sýningu Lacroix en hann
horfði til framtíðar. Á eftir hélt
afmælishátíðin
áfram
með
flamenco-kvöldi en Galliano á
rætur sínar að rekja til Spánar.
BERGTHORBJARNASON WANADOOFR

.Õ HREINSILÅNA 'UERLAIN
¶ESSI NÕJA HREINSILÅNA HEFUR FENGIÈ NAFNIÈ 3ECRET DE
0URITÁ EÈA LEYNDARDËMUR HREINLEIKANS -EÈ ÖVÅ
ER VITNAÈ TIL KRISTALLA LËTUSSINS SEM ER ¹KVEÈIN GERÈ
AF LËTUSBLËMI SEM HEFUR ÖANN EIGINLEIKA AÈ BLÎÈ
ÖESS HALDAST ALLTAF HREIN ÖR¹TT FYRIR AÈ ÖAÈ STANDI Å
AURUGRI ¹ EÈA STÎÈUVATNI -EÈ EIGINLEIKA BLËMSINS
AÈ LEIÈARLJËSI LÎGÈUST FRAMLEIÈENDUR 'UERLAIN Å
RANNSËKNIR OG ÒTKOMAN ER ÖESSI SKEMMTILEGA LÅNA
SEM MEÈAL ANNARS INNIHELDUR DRJÒGA HREINSIFROÈU
SKRÒBBKREM AUGNFARÈA OG VARAHREINSI HREINSIKREM
OG HREINSIMJËLK
MHG

ANDLITSKLÚTAR
Age Defying
Frískandi skrúbbandlitshreinsiklútar.
Klútarnir fjarlægja dauðar húðfrumur og hreinsa
húðina án þess að þurrka hana. Kjarni úr greipávöxtum
frískar upp á húðina og kjarni úr sítrónugrasi tónar og
örvar húðina. Klútarnir innihalda einnig B5 próvítamín
og kamillukjarna sem gefa húðinni raka og róa hana.
Húðsjúkdómafræðilega prófaðar.

Deep Cleansing

Gentle Exfoliating

Mildir en áhrifaríkir andlitsdjúphreinsiklútar sem
fjarlægja andlitsfarða og eru góðir fyrir húðina.
Náttúrulegir ávaxtakjarnar (AHA) djúphreinsa
húðina, B5 próvítamín vernda
hana og næra og Kamillukjarni róar húðina.
Klútarnir innihalda enga olíu og stífla
þar af leiðandi ekki svitaholurnar. Ofnæmisprófaðir.

Andlitshreinsiklútar sem innihalda sérstaka
blöndu af andoxunarefnum til þess að hægja á
öldrun húðarinnar:Coensím Q10, beta glucan,
vínberjakjarnaolía, kjarni úr grænu te og E vítamín.
Sæt möndluolía og B5 próvítamín gefa húðinni
raka og vernda hana. Klútarnir eru mildir en áhrifaríkir
og henta sérstaklega til hreinsunar á augnfarða.

Herbal Cleansing
Andlitshreinsiklútar sem innihalda
blöndu af lækningajurtum og vítamínum
til þess að hreinsa, fjarlægja farða
og vernda húðina.
B5 próvítamín verndar og gefur húðinni
raka, kamillukjarni róar hana. Húðin verður
fersk og heilbrigð útlits. Ofnæmisprófaðir.
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Heilbrigt hár
á heitum dögum
Í sól og sumaryl er sérstaklega mikilvægt að hugsa vel um hárið. Sól, selta og klór geta farið
illa með fallegt hár og því er nauðsynlegt að velja hárvörur sem verja hárið fyrir slíku. Mikið er
til af alls konar hárvörum sem lífga upp á þurrt, úfið og illa farið hár og gera það silkimjúkt og
EÎ
glansandi, þannig að allir ættu að geta fundið eitthvað sem hentar þeirra hárgerð.

3UPER 3KINNY
$AILY 4REATMENT
FR¹ 0AUL -ITCHELL
MÕKIR OG N¾RIR
ÒFIÈ H¹R OG VER ÖAÈ
FYRIR HITA MEÈAL
ANNARS FR¹ H¹R
BL¹SURUM

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR
www.visir.is

 AFSL¹TTUR

2EVITALIZING
3HAMPOO
FR¹ "IOTHERM
HREINSAR OG
MÕKIR H¹RIÈ
3JAMPËIÈ
INNIHELDUR
STEINEFNA
BLÎNDU
SÅTRUS
APPELSÅNU
GREIPALDIN
OG MAND
ARÅNUOLÅUR
OG MYNTU
SEM GERA
H¹RIÈ LÁTT OG
LIFANDI

'AS H¹RGEL FYRIR
HERRA ER LITLAUST
MEÈ LÁTTUM ILMI
'ELIÈ INNIHELDUR
SJ¹LFLÕSANDI AGNIR
SEM GRÅPA LÕSINGU
EN SJ¹ST ANNARS EKKI
OG GEFUR ÖAÈ H¹RINU
FALLEGAN GLJ¹A

3UPER 3KINNY $AILY 3HAMPOO
HREINSAR OG MÕKIR ALLAR H¹RGERÈIR

"OUNCE  3HINE
#ONDITIONING ,OTION
FR¹ "IOTHERM MÕKIR
H¹RIÈ OG GEFUR ÖVÅ
GLJ¹A ¹N ÖESS AÈ
ÖYNGJA ÖAÈ 4IL AÈ
H¹RIÈ VERÈI SEM
FALLEGAST OG LÅFLEGAST
INNIHELDUR N¾RINGIN
STEINEFNABLÎNDU
¹VAXTAOLÅUR OG
MYNTU

AF VÎLDUM VÎRUM
3KOÈIÈ NÕJU

HEIMASÅÈUNA ¹

THIS

Sumarútsalan
byrjuð
,AUGAVEG  o 3ÅMI  

5NIVERSITY OF
-AINE ER MÕKJANDI
OG MËTANDI H¹RGEL
FR¹ /RIGINS SEM
LYKTAR AF ENGIFER
OG VANILLU 'ELIÈ
INNIHELDUR HVEITI
PRËTEIN !LOE 6ERA
OG % VÅTAMÅN SEM
ERU ÎFLUGIR BANDA
MENN Å BAR¹TTUNNI
VIÈ ÒFIÈ H¹R
!INT -ISBEHAVINk ER LÁTT H¹RSPREY FR¹
/RIGINS SEM GEFUR H¹RINU MÕKT GLANS OG
MIKIÈ LÅF 3PREYIÈ INNIHELDUR HVEITIPRËTEIN
SEM DJÒPN¾RIR " VÅTAMÅN SEM TEMUR
ÒFIÈ H¹R OG !LOE 6ERA SEM ER RAKAGEFANDI

3YSTEM 0ROFESSIONAL 3UNSET
%XPRESS #REAM FR¹ 7ELLA ER
ÎFLUG N¾RING FYRIR VEÈRAÈ H¹R
.¾RINGIN LAGF¾RIR STRAX ÖAU
SV¾ÈI SEM ERU ILLA FARIN AF SËL
OG GEFUR H¹RINU RAKA GLANS
OG MÕKT

3YSTEM 0ROFESSIONAL 3UNSET
2EFRESH 3HAMPOO FR¹ 7ELLA
ER MILT SJAMPË SEM HREINSAR
H¹RIÈ OG HÒÈINA AF KLËR
SËLARVÎRNUM OG SJËSELTU

3YSTEM 0ROFESSIONAL
3UNSHINE #OLORSAFE &LUID ER
HLUTI AF SËLARVARNARLÅNUNNI FR¹
7ELLA ¥ SËLARVARNARVÎRNUM
ER SÁRSTÎK FORMÒLA SEM VER
H¹RIÈ GEGN ÒTFJËLUBL¹UM
GEISLUM MEÈ VATNSHELDUM
SËLARVARNAREFNUM ALVEG INN
AÈ INNSTA KJARNA

;
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-OJITOS OG ÎNNUR FALLEG HANASTÁL ERU TILVALIN ÖEGAR GESTI BER
AÈ GARÈI Å SUMAR (VORT HELDUR ¹FENGIR EÈUR EI

Garðtraktorar
Nú er tækifæri að
eignast Sentinel
garðtraktor á
betra verði!

Úrval garðtraktora með
eða án grassafnara,
stærðir 12,5 - 18 hö.

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is
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Meistarar og nýir hönnuðir
Verslunin Mirale hefur verið
opnuð á nýjum stað, að Síðumúla 33.
„Það var ekki annað hægt en að
flytja verslunina í nýtt húsnæði,
enda höfðum við fyrir löngu
sprengt það gamla utan af okkur,“
segir Jón Halldór Bergsson sem,
ásamt konu sinni Sigurbjörgu Erlu
Ólafsdóttur, á og rekur Mirale.
Verslunin var nýlega flutt af
Grensásvegi 8, þar sem hún hafði

verið í þrjú ár, og yfir í Síðumúla
33.
Nýja húsnæðið er 800 fermetrar
eða 570 fermetrum stærra en það
gamla og í hráum stíl, sem eigendurnir ákváðu að láta halda sér til
að draga ekki athyglina frá húsgögnum og öðrum munum. En
samfara flutningunum hefur fjöldi
nýrra merkja verið tekin inn í
verslunina og vöruúrval aukið.
„Við höfum bætt við okkur
merkjum eins og danska framleiðandanum Stelton og spennandi

vörum á góðu verði frá hinu ítalska
Kartell,“ segir Jón Halldór. „Kartell
framleiðir stóla, borð og fleira, úr
harðplasti í öllum regnbogans
litum og eru vörur fyrirtækisins
notaðar á hótelum og veitingahúsakeðjum um allan heim.“
Stelton og Kartell hafa þar með
bæst í ört stækkandi hóp heimsþekktra vörumerkja í Mirale, þar
á meðal Alessi, LSA og Cassina.
Þarna mætast því meistarar og
nýir hönnuðir á einum stað.
ROALD FRETTABLADIDIS

.ETNOTKUN ¹
HEIMILINU
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Brúðargjaﬁr
og Brúðarlistar

Nú er loksins
að koma að því ...
... verðum með frábær opnunartilboð

Opnunartilboðin verða auglýst nánar um helgina.

4ILVALIÈ ER AÈ HAFA HEIMILIS
TÎLVUNA Å OPNU RÕMI EN MEÈ
ÖVÅ MËTI EIGA FORELDRAR OG AÈRIR
UPPALENDUR H¾GARA UM VIK
MEÈ AÈ FYLGJAST MEÈ NETNOTKUN
BARNA
¶VÅ ENDA ÖËTT BÎRNUNUM SÁ
TREYSTANDI ER MARGUR MISJAFN
SAUÈURINN ¹ NETINU OG SUMIR
S¾KJA Å SAMSKIPTI VIÈ BÎRNIN Å
ÖEIM EINA TILGANGI AÈ MISNOTA
SÁR GRANDVARALEYSI ÖEIRRA
¶ESS UTAN ER MIKILV¾GT
AÈ R¾ÈA ÎRUGGA
NETNOTKUN VIÈ BÎRNIN
EN UM HANA M¹
LESA ¹ HEIMASÅÈU
SAMTAKANA 3!&4
WWWSAFTIS
RVE
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Feim-Lene Bjerre
Bæjarlind 6, Kóp. • s. 534 7470 • www.feim.is
Opið virka daga 10-18 og laugardaga 11-15
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¶REYTA ER MERKI UM AÈ LÅKAMINN ÖURFI HVÅLD OG ÖAÈ BORGAR
SIG EKKI AÈ HUNSA ÖAU SKILABOÈ 2EGLULEGUR SVEFN ER GRUNNUR AÈ
HEILBRIGÈU LÅFI
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Einstaklingsmiðuð einkaþjálfun
– Mest lesið

Í Íþróttaakademíunni í Keflavík verður kennd ný nálgun að
einkaþjálfunarnámi frá og með
komandi vetri þar sem áhersla
er lögð á að vinna út frá jafnvægi og líkamsstöðu. Haraldur
Magnússon er osteopati og
kennir einkaþjálfun við Akademíuna.
„Það má segja að þetta sé ósköp
venjuleg einkaþjálfun sem snýst
um að meðhöndla hvern og einn
eftir því hvar veikustu hlekkirnir
eru í líkamanum,“ segir Haraldur
og bætir því við að það sé nokkur
breyting frá því sem verið hefur.

Kynning á einkaþjálfaranáminu í dag,
12. júlí, kl. 16–19

„Þú kemur bara til einkaþjálfara
og segir honum hvað þú vilt gera;
léttast, styrkjast, grennast eða
eitthvað slíkt og færð þá æfingakerfi upp úr bunka eftir því.“
Haraldur segir hins vegar að
nýja hugmyndafræðin sé persónumiðuð og leitist við að rétta úr líkamsstöðunni og hafa jákvæð áhrif
á hana ásamt því auðvitað að
styrkja líkamann. „Það sem er mikilvægast í þessu er að áður en byrjað er að æfa fer hver og einn í gegnum stoðkerfagreiningu til að finna
út hvaða áherslur þarf að hafa í
þjálfuninni. Til dæmis ef önnur
öxlin liggur ofar en hin eða aftar þá
veit ég að ákveðnir vöðvar þurfa
teygju á móti hinum. Eins eru hugsanlega einhverjar æfingar sem

þarf að forðast en aðrar sem leggja
þarf sérstaka áherslu á á móti,“
segir Haraldur og bætir við:
„Æfingunum er þá raðað upp með
það að markmiði að líkaminn nær
jafnvægi, líkamsstaðan jafnast og
fólki líður betur fyrir vikið.“
Haraldur segir alla helstu einkaþjálfara heims vera búna að taka
upp þessar persónumiðuðu aðferðir og nú sé loks verið að innleiða
þær hér á landi.
„Það verður dálítið breytt fyrirkomulag á einkaþjálfunarkennslunni í vetur því við ætlum að
minnka áhersluna á akademíska
þáttinn en auka á móti verklega
þáttinn, enda er þetta verklegt
starf,“ segir Haraldur osteopati að
lokum.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

+ONUR VILJA VÎÈVAST¾LTA MENN
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b+ONUM ER ÖAÈ EÈLISL¾GT AÈ
VILJA FREKAR VÎÈVAST¾LTA MENN m
SEGIR $AVID &REDERICK FR¹
+ALIFORNÅUH¹SKËLA Å ,OS !NGELES
(ANN STÕRÈI RANNSËKN ¹ ÖVÅ HVERJU
KONUR LAÈAST AÈ VIÈ ÒTLIT KARLMANNA
OG VAR ÖETTA NIÈURSTAÈAN (ANN
SEGIR AÈ FLESTAR RANNSËKNIR HAFI
HORFT TIL ÖESS AÈ HVERJU MENN
LAÈAST VIÈ ÒTLIT KVENNA OG HVAÈA
SAMFÁLAGSSTÎÈU KARLA KONUR LAÈAST
AÈ 3AMKV¾MT ELDRI RANNSËKNUM
VAR TALIÈ AÈ KONUR LÎÈUÈUST HELST AÈ
KARLMÎNNUM SEM ÖÁNUÈU VEL OG
V¾RU ¹BYRGIR ¶ESSI RANNSËKN SÕNIR
HINS VEGAR AÈ Ö¾R TAKI LÅKAMLEGA
EIGINLEIKA FRAM YFIR
2ANNSËKNIN SÕNDI AÈ KONUR
LAÈAST FREKAR AÈ VÎÈVAST¾LTUM

6ÎÈVAST¾LTIR KARLMENN ERU LÅKLEGRI TIL
AÈ N¹ KVENHYLLI

KARLMÎNNUM SÁRSTAKLEGA FYRIR
STUTT KYNNI %N ÖEGAR KOM AÈ ÖVÅ
AÈ FINNA MAKA ERU Ö¾R LÅKLEGRI
TIL AÈ TAKA VENJULEGAN MANN
FRAM YFIR VÎÈVANA b+ONUM ÖYKJA
VÎÈVAST¾LTIR MENN KYN¾SANDI
EN ¹ SAMA TÅMA EFAST Ö¾R UM
FYRIR¾TLANIR ÖEIRRA Å ¹STARM¹LUM m
SEGIR $AVID
KEÖ

3AMEIGINLEG ¹BYRGÈ ¹ UNGLINGUM
Stutt kynning verður haldin á klukkutíma
fresti auk þess sem hægt verður að ræða við
starfsfólk, kynna sér kennslubækur og skoða
kennsluaðstöðuna sem er til fyrirmyndar.
Léttar veitingar í boði.

Unglingar fá fleiri tækifæri til áfengisneyslu á bæjar- og
útihátíðum, sem fer fjölgandi. Skipuleggjendur og foreldrar ættu
að bera sameiginlega ábyrgð.
Bæjar- og útihátíðir gefa sumrinu
skemmtilegan blæ. Þeim fer
fjölgandi ár hvert en leiðinlegur
fylgifiskur slíkra hátíða er oft ölvun
og óspektir. Hátíðirnar gefa því
miður unglingum fleiri tækifæri til
að neyta áfengis og því hefur
Lýðheilsustöð sent frá sér áminningu
um ábyrgð skipuleggjenda og
foreldra.
Fullorðnir eru alltaf fyrirmynd
barna og ungmenna varðandi áfengisdrykkju. Lýðheilsustöð hvetur til
sameiginlegrar ábyrgðar þannig að bæjar- og útihátíðir geta staðið undir
nafni og verið hátíð og skemmtun. Sjá nánar um áminningu Lýðheilsustöðvar: www.lydheilsustod.is
RH
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Fjölskyldan á fjöll
Að mörgu er að huga
þegar börnin fara með í
fjallgöngur
BLS. 10
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Hressir upp
á bæjarlífið
Fjöllistahópurinn Morrinn
setur svip á Ísafjörð á sumrin. Hann býður meðal annars
farþega skemmtiferðaskipanna velkomna með þjóðlegum dansi og söng.
„Morrinn er skipaður krökkum úr efstu bekkjum grunnskólans og hressir verulega upp
á bæjarlífið. „Eitt aðalverkefnið er að taka skemmtilega
á móti skemmtiferðaskipum.
Það er alltaf að vinda upp á sig
enda 26 skip sem koma hingað í
sumar og fátt er betra en æskan
til að kynna bæinn, hún er efnileg, fjölhæf og skapandi.“ Þetta
segir Elvar Logi Hannesson,
stjórnandi Kómedíuleikhússins,
sem tók að sér Morrann þetta
sumarið og réði leikstjóra en
bærinn greiðir rekstur og húsnæði. Elvar Logi lýsir gestamóttökunni svo:
„Nokkrir Morrar eru staddir á bryggjunni þegar skipin
leggjast að, taka á móti gestunum með léttu sprelli og bjóða þá
velkomna og einnig bjóða þeir
upp á þjóðlega dagskrá í Neðsta
kaupstað þar sem safnið okkar
er. Strákarnir fara í föt sem

voru í tísku fyrir hundrað árum
eða svo og stúlkurnar eru ýmist
í þjóðbúningum eða lopapeysum
og pilsum. Þar stíga ungmennin
dans og fara í leiki eins og Ein ég
sit og sauma og Í grænni lautu.
Svo taka þau nokkur þjóðleg lög.
Þetta hefur verið vinsælt myndefni hjá ferðalöngunum. Þeir
smella stanslaust af.“
Elvar Logi segir Morrann
deild í vinnuskólanum. Hann
hafi verið stofnaður að frumkvæði ungra Ísfirðinga árið
1999. „Þetta er full vinna frá 8
til 14 og vinnutíminn getur verið
breytilegur því skemmtiferðaskipin eru um helgar og á öllum
tímum,“ segir hann og lýsir fleiri
verkefnum. „Um daginn heimsótti Morrinn alla leikskóla bæjarins og sýndi leikskólaleikrit og
á föstudögum í júlí flytur hann
Strikið hingað á Ísafjörð. Okkar
Strik er Silfurtorgið sem gefur
mikla möguleika fyrir uppistand og sprell. Þar eru listamenn með trönur og mála myndir af vegfarendum eftir pöntunum, tónlistarmenn með gítara og
töskurnar fyrir framan sig og
handverksfólk sem selur sínar
afurðir. Þetta hefur gengið mjög
vel.“

Morrinn er fjöllistahópur úr efstu bekkjum grunnskólans.

MYND/BB

Reynir Már Sigurvinsson sést hér í kajak, en hann rekur Kajakferðir á Stokkseyri.

Þjóðverjar flykkjast í fenin
Aðsókn erlendra ferðamanna
hefur aldrei verið meiri í kajakferðir á Stokkseyri en nú í ár.
„Aðsóknin hefur aukist gríðarlega
á milli ára og nú koma hingað stórir hópar að utan. Ég á meðal annars von á þrjú hundruð Þjóðverjum,“ segir Reynir Már Sigurvinsson glaður í bragði, en hann tók við
rekstri Kajakferða á Stokkseyri í
fyrravor, þegar fyrirtækið hafði
verið starfrækt í ellefu ár.
Að sögn Reynis er svokölluð Challenge-ferð, sú sem nýtur
mestra vinsælda á meðal erlendra ferðamanna, það er að segja
klukkustundar löng ferð á vatninu
með leiðsögn. „Hún er líka vinsæl
sem óvissu- og fyrirtækjaferð eða
í gæsa- og steggjanir,“ bætir hann
við. „Síðan er til tveggja tíma útgáfa af ferðinni, sem kallast Power
Challenge, og er Löngudæld þá farin
á enda, þar sem Hraunsá rennur til
sjávar og síðan snúið við.“
Einnig er boðið upp tvær aðrar
ferðir, Róbinson Krúsó og Sjóferðina. „Í fyrrnefndu ferðinni gefst
fólki tækifæri til að rata um fenjasvæði, sem einkennist af þröngum
skurðum og háu grasi með aðstoð
korts,“ bendir hann á. „Er ferðin
vinsæl á meðal einstaklinga og fjölskyldufólks.
Í þeirri síðarnefndu er siglt vestur með landinu og inn á selasvæði,

Aðsókn erlendra ferðamanna hefur aukist í kajakferðir á Stokkseyri.

þar sem sést til sela í um það bil 85
prósentum tilvika. Þetta eru friðsæl dýr, sem eru jafn forvitin um
okkur mannfólkið og við um þau.
Sum hætta sér meira að segja alveg
ótrúlega nálægt manni.“
Reynir bendir enn fremur á að
kajakbátarnir njóti sérstöðu, þar
sem um „sit-on-top“ kajaka sé að
ræða. En í stað þess að setjast ofan
í kajakinn eins og algengt er, er sest

ofan á hann, sem á að auka öryggi.
Auk þess reyni þeir ekki eins mikið
á kunnáttu ræðara, sem geti fyrir
vikið skellt sér beint út í vatnið.

Boðið er upp á regngalla, stígvél og
annan búnað.

Stokkið í sjóinn við Stokkseyri.

„Svo gefst öllum kostur á að fara
í sund og pott að hverri ferð lokinni,“ segir Reynir. „Enda veitir
víst ekki af smá afslöppun eftir alla
þessa útiveru.“
roald@frettabladid.isa
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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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Búskapur og handverk í Klausturseli
Fjölskrúðugt dýralíf ríkir að
Klausturseli í Efri-Jökuldal.
Á bænum Klausturseli í Efri-Jökuldal búa hjónin Aðalsteinn Jónsson og Ólafía Sigmarsdóttir. Þar
eru þau með sauðfjárbúskap auk
þess sem Ólafía rekur gallerí með
vörum úr hreindýraleðri og við
bæinn má sjá ýmis dýr á vappi
sem sjást ekki við hvern sveitabæ.
„Við erum með dálítið af

dýrum,“ segir Aðalsteinn og bætir
við: „Til dæmis hreindýrsbelju
með kálfi og þrjú önnur hreindýr. Svo erum við með tófuhvolpa,
endur, gæsir, hænur, kanínur og
fleira.“
Aðalsteinn
segir
hreindýrin uppalin í Klausturseli og séu
í girðingu svo hægt sé að skoða
þau. „Við byrjuðum með hreindýrin árið 1996 og svo hefur þetta allt
saman undið upp á sig síðan.“
Klaustursel er rúmlega sjö-

tíu kílómetrum frá Egilsstöðum
í átt að Akureyri og er Klaustursel þrettán kílómetrum frá hringvegi eitt. „Það kemur heilmikið af
fólki hingað til okkar og þá mest
fjölskyldufólk og fólk sem hefur
áhuga fyrir handverki,“ segir Aðalsteinn og bætir því við að Ólafía
hanni og saumi meðal annars hatta,
töskur, púða og fleiri smærri hluti
úr hreindýraleðri sem hún selur í
galleríinu.
sigridurh@frettabladid.is

Hreindýrskálfurinn á bænum slakar á í sólskininu í Jökuldalnum.

Þessar töskur eru úr hreindýraleðri og
má finna í galleríinu í Klausturseli.

Hjónin Aðalsteinn og Ólafía í Klausturseli eru með skemmtilegan sveitabæ sem
gaman er að skoða enda má þar finna hin ýmsu dýr auk þess sem Ólafía rekur lítið
gallerí með vörum úr hreindýraleðri.

Svanurinn lætur sig að sjálfsögðu ekki
vanta í skemmtilegu dýraflóruna í
Klausturseli.
Fallegir púðar úr hreindýraleðri úr
smiðju Ólafíu.

Haninn í Klausturseli í góðum gír.

Fjölbreytt dagskrá verður um helgina á Blönduósi.

Hopp og hí á Húnavöku
Menningarhátíðin Húnavaka verður um helgina á Blönduósi og nágrenni. Hún verður formlega sett
klukkan 19.45 á nýja torginu fyrir
utan félagsheimilið. Þar verður
tóninn sleginn fyrir helgina. Eftir
setninguna er unga fólkið hvatt til
að fara í sundlaugarpartí og þeir
eldri á kvöldskemmtun í félagsheimilinu með Erni Árnasyni og
Óskari Péturssyni. Útitónleikar
hefjast á Grímstorgi klukkan 22
þar sem Polyester, Spor og Veðurguðirnir koma fram. Á laugardaginn verður torfærukeppni milli 11
og 14 og Blönduhlaup milli 13 og 14
en klukkan 13.15 hefst fjölskylduskemmtun á hátíðarsviði þar sem
Jógvan Hansen, Skoppa og Skrítla
og Hara-systur koma fram. Söngkeppni ungmenna verður á dagskrá og boðið er upp á hoppkastala og hesta fyrir börnin. Markaðstjald verður líka á svæðinu.
Bjarni Hell opnar listsýningu

á lofti veitingahússins Við árbakkann klukkan 14 og spennandi
knattspyrnuleikur milli Hvatar
1987 og Hvatar 2007 verður milli
16 og 17 en hljómsveitin Ground
Floor heldur tónleika í Blönduóskirkju milli 17 og 18. Kvöldvaka hefst í íþróttahúsinu klukkan 20.30 þar sem söngur og tónlist er í aðalhlutverki og kynnir er
Björgvin Franz Gíslason. Á eftir
er dansleikur með hljómsveitinni
Í svörtum fötum.
Á sunnudaginn verður leiðsögn um Hafíssetrið með Þór Jakobssyni bæði klukkan 13 og 15
og hátíðardagskrá í Heimilisiðnaðarsafninu verður milli 14 og
17. Klukkan 16 hefjast tónleikar í Blönduóskirkju með Magnúsi Guðmundssyni tenór. Sýningar verða um allan bæ á Húnavöku
og hátíðarkvöldverðir á hótelinu
og Við árbakkann.
- gun

Ertu klár fyrir sumarfríið?
Þarftu að láta prenta:

nafnspjöld

bréfsefni

reikninga

umslög

Hafðu samband við söluráðgjafa í síma 545 4400

Gutenberg
Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík

Sími 545 4400
Fax 545 4401
www.gutenberg.is
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Yndislega rómantískir hitabrúsar. Tágabrúsinn fæst í Byggt og búið og kostar 500 kr. en hvíti blómabrúsinn fæst í Tiger og kostar
400 kr. Appelsínugulu plastglösin fást í Byggt og búið og kosta 699 kr. stykkið.
Ef mannskapurinn er á hraðferð
í lautarferð er
tilvalið að stoppa
í verslun 10-11 við
Lágmúla þar sem
nestisbarinn inniheldur margs konar
kræsingar og þar
geta viðskiptavinir
búið sér til eðalnesti
á örskammri stund.
Grænkálið er reyndar gripið úr garðinum, en það er orðið
stökkt og ferskt um
þessar mundir.

Áður en haldið er í lautarferð er tilvalið að kíkja við í Tiger-búðinni. Þar fást sápukúlur á 50 kr., stór kassi af litríkum rörum á 200 kr., reykelsi sem fælir flugur á 200 kr.,
umhverfisvænir öskubakkar og margt fleira sem gerir góða lautarferð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Íste er eðaldrykkur
sem allir geta gert
heima hjá sér með
því að kæla niður
ávaxtate. Kannan
kemur úr Byggt og
búið og kostar 2.673
kr. og glasið, sem fæst
í sömu verslun, kostar
150 kr. stykkið.

Íspinna úr ávaxtatei er auðvelt að gera
en þeir eru bæði bragðgóðir og hitaeiningasnauðir. Íspinnaboxið fæst í Tiger
og kostar 200 kr.

Snakkbakki úr Byggt og búið, 599 kr.
Plasthnífapör úr sömu verslun, 450
krónur og glas, sem einnig fæst í fleiri
litum, á 150 krónur.

Ljúfar lautarferðir
Karfan bláa fæst í Tiger og kostar 400 kr.
Fáninn, sem nú er leyfður við öll hátíðleg tilefni, kostar 168 kr. og fæst í Byggt
og búið en plastglösin og diskarnir fást
einnig þar og kosta 422 kr. (glös) og 150
kr. (diskurinn).

Lífið er á margan hátt samsetning ótal minninga. Hver er sinnar gæfu smiður og til að gera lífið
gott þarf stundum að hafa örlítið fyrir því. Að taka saman nesti
og halda út í náttúruna er einföld
og ódýr leið til að eiga gæðastund
með sjálfum sér eða sínu eftirlætis fólki og um leið skapast góð
minning.
- mhg

          
       

Samlokurnar í
10-11 kosta frá
100 krónum, allt
eftir því hvað á
þær er sett. Þar
er líka hægt að
skutla nokkrum hnetum,
nachos og öðru
gúmmelaði með
í nestisboxið.

argus – 05-0302

FUNHEITAR E‹A SVALAR
ﬁykkvabæjar
forso›nar grillkartöflur
e›a kartöflusalat
me› hrásalati.
Einfalt og gott!
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Nafnarnir Gísli Konráðsson og Gísli Frostason aðstoða einn ferðafélagann yfir Hörtná.

MYND/HALLFRÍÐUR SVERRISDÓTTIR

Nesti, hlífðarföt og vaðskór
Gönguferðir niður Austurdal í
Skagafirði eru nýjung í afþreyingu á Norðurlandi. Leiðsögumaður er kennarinn Gísli Rúnar Konráðsson, Skagfirðingur í
húð og hár.
„Þetta er þægileg gönguleið um
óbyggðir og eyðibyggðir og fólk
þarf ekkert að bera annað en nesti,
hlífðarföt og vaðskó,“ segir Gísli
þegar hann er beðinn um að lýsa
fyrirhuguðum ferðum niður Austurdal. Hann býr á Sauðárkróki og
þar segir hann lagt upp á föstudag
og keyrt fyrst inn að Laugafelli en
síðan að gangnamannakofanum
Grána til gistingar. „Gráni rúmar
9-11 manns í kojum en hinir gista
í tjöldum,“ segir hann og tekur
fram að bílarnir bíði og taki tjöldin og svefnpokana til baka.
Næsta dag er gengið niður
Austurdalinn um 25 kílómetra
leið að sæluhúsi sem heiti Hildarsel. Fyrst er komið í svokallaðan
Stórahvamm sem er við Jökulsá
eystri. „Þar vex villt birki í mestri
hæð yfir sjávarmáli á Íslandi, eða
í 630-640 metra hæð,“ segir Gísli
og tekur fram að hægt sé að velja
hvort gengin sé fjallsbrúnin eða
farið niður í kjarrivaxna Lönguhlíðina. „Þegar komið er niður
að svokallaðri Fossá býðst þeim
sem vilja að fara sex kílómetra
krók upp á Fossárdal. Hinir halda

&YRSTA ÚOKKS
SUMARHÒS OG EINBÕLISHÒS
FR¹ VIRTRI ÙNNSKRI VERKSMIÈJU
-ARGAR ÖYKKTIR AF LÅMTRÁ OG BJ¹LKUM SEM HENTA
ÅSLENSKUM AÈST¾ÈUM -IKIL G¾ÈI GOTT VERÈ

' 0¹LSSON EHF
3ÅMAR  p  OG  
Gísli Rúnar við Hildarsel.

Kláfurinn við Skatastaði er frábær samgöngubót.

áfram.“ Neðan við Hvítá og Fögruhlíð er komið að tóftum bæjar sem
að sögn Gísla er talinn hafa farið í
eyði í svartadauða 1402 eða jafnvel fyrr. „Það eru fleiri svona
fornbýli á leiðinni. Nöfin þekkt en
sagan ekki,“ segir hann. Í Hildarseli er hins vegar ekki í kot vísað.
Þar er stórt sæluhús í eigu Ferðafélags Skagfirðinga og fleiri sem
allt að 30-40 manns geta gist í með
góðu móti. „Þar er fullt af teppum
og því þarf enga svefnpoka,“ segir
fararstjórinn.
Seinni dagleiðin er mun styttri
en sú fyrri, bara 12 kílómetrar og
meira er að skoða af mannvistar-

Horft til norðurs við tóftir Nýjabæjar.
MYND/HALLFRÍÐUR SVERRISDÓTTIR

leifum, að sögn Gísla. Fyrst tóftir
Nýjabæjar þar sem Bólu-Hjálmar
bjó á tímabili og fleiri bæja sem
fóru í eyði í kringum aldamótin
1900. Síðan er gengið að kirkjustaðnum Ábæ. „Þar er alltaf sungin messa einu sinni á ári, sunnudaginn um verslunarmannahelgina, og seinni ferðin hittir einmitt
á þann dag,“ segir Gísli.
Áfram er svo haldið þar til
komið er á móts við Skatastaði,
eyðibýli vestan megin við ána.
Þar er farið yfir Jökulsá á kláfi og
þangað er hópurinn sóttur. „Fyrst
var settur upp kláfur þarna um
1850. Jökulsá hreinsaði hann af
sér í vetrarflóðum fyrir nokkrum
árum og þá var nýr settur upp,“
lýsir Gísli og segir komið við í
heitu pottunum á Bakkaflöt áður
en kvaðst sé úti á Krók eða annars
staðar á leiðinni.
Tvær ferðir eru fram undan
í sumar hjá Gísla, dagana 20. til
22. júlí og hin 3. til 5. ágúst. Hann
tekur við pöntunum í símum 453
6634 og 893 6634.
gun@frettabladid.is

®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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Fjölskyldan öll
saman á fjöll
Flestir foreldrar vilja nota sumarleyfið
sem best með börnunum sínum og eitt
af því sem getur verið skemmtilegt er
að fara í fjallgöngur. Stefán Gunnarsson, framkvæmdastjóri Jarðbaðanna í
Mývatnssveit, hefur gengið mikið með
sín börn og veit að hverju þarf að huga.
Stefán á tvö börn, nítján ára strák og fjórtán
ára stelpu, sem voru ekki gömul þegar hann
og Eygló konan hans byrjuðu að fara með
þau á fjöll. „Við fórum með strákinn strax
nokkurra mánaða gamlan í burðargrind á
bakinu og það var það sama með stelpuna,“
segir Stefán.
Fjölskyldan hefur gengið víða og í alls
konar veðrum. „Við höfum farið með börnin

með okkur, hvort sem er að vetri eða sumri
og í stórhríðarveðri gildir bara að búa börnin jafn vel og sjálfan sig. Við höfum líka
farið í gönguferðir víða erlendis þó að það
hafi verið miklu meira hérna heima og einu
sinni fórum við í tíu mánaða heimsreisu og
keyrðum niður Afríku og Suður-Ameríku og
um allar trissur með börnin.“
Stefán telur að ekkert eigi að vera því
til fyrirstöðu að fara með börn allt niður
í tveggja ára í styttri gönguferðir á fjöll.
„Krakkar eru náttúrulega þrælduglegir og
í nágrenni Reykjavíkur er til dæmis hægt
að ganga á Vífilfellið og Esjuna og einhver
slík fjöll. Svo er alls ekki tæknilega erfitt
að labba upp á Heklu og ég myndi segja
að það væri alveg hægt að fara með börn
frá sex til sjö ára aldri upp á hana, ef þau
eru dugleg og vel útbúin. Hekla er tæplega

Fjölskyldan tjaldaði í Stóruurð og hér er Eyrún,
kona Stefáns, við tjaldið.

Stórfjölskyldan í Víti síðasta sumar. Stefán, Eyrún
og Signý hittu bróður Stefáns og hans fjölskyldu á
hálendinu.

Stefán og Signý dóttir hans hafa gengið saman á fjöll frá því að hún var pínulítil. Hér eru þau í Dyrfjöllum.

fimmtán hundruð metra hátt fjall, en alls
ekki brött og auðveld fjallganga alla leið þó
að taki náttúrulega nokkra klukkutíma að
labba hana.“
Skóbúnaður skiptir máli og til þess að
geta gengið eitthvað að ráði verða börnin að
vera vel búin til fótanna. „Í dag er orðið aðeins teygjanlegra hugtak hvað eru strigaskór og hvað gönguskór og komnir svona
mjúkir og teygjanlegir göngustrigaskór. Ef
búast má við göngu í snjó ættu þau að vera
í nokkuð vatnsþéttum skóm og það er náttúrulega ekki hægt að fara með börn í strigaskóm eins og á Heklu því þar þarf að labba í
snjó part af leiðinni.“
Best er að yngstu börnin þurfi ekkert að
bera þegar farið er í fjallgöngur en þau eldri

ráða alveg við smá bakpoka að sögn Stefáns. „Ég myndi hafa þau alveg laus fram
undir svona sex ára en uppúr því er passlegt fyrir þau að halda á sínum eigin svefnpoka ef farið er í nokkurra daga göngur.“
Ekki skiptir öllu máli hversu hratt er
gengið eða oft er stoppað á leiðinni að sögn
Stefáns ef börnin skemmta sér vel. „Grundvallarreglan þegar ferðast er með börn er
sú að það verður að vera gaman allan tímann. Það skiptir engu máli hvort er stoppað oft eða sjaldan eða hvort er labbað hratt
eða hægt eða hvað er gert því að númer eitt
er að það verður að vera gaman. Um leið og
hættir að vera gaman er eins hægt að pakka
saman og fara heim,“ segir Stefán og hlær.
emilia@frettabladid.is

Bílskúrssala Austurbergi 18, 111 Reykjavík
Frábær verð frá 500-2000 kr
Bæði nýr og lítið notaður fatnaður til sölu
Kjólar - bolir - toppar - skyrtur - buxur - skór - línuskautar
Erum einnig með hársnyrtivörur frá TIGI til sölu á hlægilegu verði!
Opið - Föstudag 18-21 • Laugardag 12-17 • Sunnudag 12-17

Vinkonudagar
,ANGAR ÖIG Å SÅTT H¹R
4AKTU VINKONU ÖÅNA MEÈ OG F¹ÈU  KR
AFSL¹TT FYRIR YKKUR B¹ÈAR
4ILBOÈ ÖETTA MIÈAST VIÈ AÈ  LOKKAR SÁU SETTIR Å HVORA MANNESKJU 6ERÈ  KR ¹ MANN
6INKONUDAGAR VERÈA ÒT JÒLÅ

Sumartilboð
-IÈAST VIÈ AÈ  LOKKAR SÁU SETTIR Å
6ERÈ  KR
3UMARTILBOÈIÈ GILDIR ÒT ¹GÒST
6IÈ NOTUM EINGÎNGU EKTA MANNSH¹R SEM M¹ LITA KRULLA SLÁTTA

 ¹RA REYNSLA

4ÅMAPANTANIR OG UPPLÕSINGAR ERU Å SÅMA  EFTIR KL  VIRKA DAGA OG EFTIR
KL  UM HELGAR
Þökkum frábærar viðtökur!
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L VIKULEG KVOSARGANGA menningarstofnana Reykjavíkurborgar verður farin í kvöld 12. júlí klukkan 20.00. Gangan í kvöld verður
með nokkuð öðru sniði því í stað þess að ganga verður siglt til Viðeyjar.
Leiðsögumaður verður Guðjón Friðriksson sagnfræðingur sem er með
fróðari mönnum um sögu Reykjavíkur. Siglt verður meðfram strandlínu
Reykjavíkur og um eyjarnar á Sundinu.
Siglingin hefst í Grófinni milli Tryggvagötu 15
og 17 klukkan 20. Reikna
má með að siglingin taki
rúma klukkustund. Ferjutollur er 1.000 krónur fyrir
fullorðna og 500 krónur
fyrir börn.

Alltaf er nóg um að vera í menningarlífinu á Akureyri.

TOPP BOGAR

L STEINHÆÐIN Í GRASAGARÐINUM
var tekin í notkun árið 1997 og vaxa í henni að jafnaði um 400 tegundir háfjallajurta. Í kvöld klukkan
20.00, fimmtudaginn 12. júlí, verður leiðsögn um
steinhæðina sem Jóhanna Þormar garðyrkjufræðingur mun annast.
Plöntunum er komið fyrir eftir heimshlutum.
Þar eru plöntur sem eiga meðal annars heimkynni
í Himalajafjöllum, Alpafjöllum, Pýreneafjöllum,
Klettafjöllum og fjöllum í Kína, Japan, Norður- og
Suður-Ameríku.
Mæting í gönguna er í Lystihúsinu en aðgangur
er ókeypis. Eftir gönguna er boðið upp á piparmintute úr laufum piparmintu sem ræktuð eru í
Grasagarðinum.

Margt er á döfinni á Listasumri
í þessari viku.
FIMMTUDAGUR 12. JÚLÍ
Deiglan kl. 21.30: Heitur fimmtudagur: The Story of Modern Farming: Jessica Sligter, hljómborð,
flauta og gítar, Louise Jensen, alt
sax og Hilmar Jensson gestaleikari á gítar.

HJÓLAGRINDUR

Listasumar á
Akureyri

Upplifðu Ísland með THULE ferðavörum.
BACK UP BOX

FÖSTUDAGUR 13. JÚLÍ
Ketilhúsið kl. 12.00: Föstudagshádegistónleikar: „All American Live from New York“. Söngkvartett Metropolitan-óperunnar í New
York.

Margvíslegar lausnir fyrir mismunandi þarfir.

LAUGARDAGUR 14. JÚLÍ
Ketilhúsið kl. 14.00: Opnun á tveimur sýningum. Í aðalsal opna Jóna
Hlíf Halldórsdóttir og Kristina
Bengtson sýninguna „Make it big
or keep it simple“. Á svölum opnar
Bjargey Ingólfs sýninguna „Þræðir“. Báðar sýningarnar standa til
29. júlí.
Deiglan kl. 15.00: Opnun á myndverkum Unu Berglindar Þorleifsdóttur. Stendur til 29. júlí.
DaLí Gallery kl. 17.00: Opnun á sýningu Helga Kristinssonar „Sound
orb“. Stendur til 27. júlí.

Allar upplýsingar um
ferðaboxin
er að finna á vef Stillingar www.stilling.is

SUNNUDAGUR 15. JÚLÍ
Gamli bærinn í Laufási kl. 13.30-16.30:
Sumarstarfsdagur í Laufási.
Sumartónleikar í Akureyrarkirkju kl.
17.00: Karel Paukert, orgel
Byggðasafnið Hvoll, Dalvík kl. 14.00:
Almennur söngur við gítarundirleik Hjörleifs Hjartarsonar.

www.stilling.is // stilling@stilling.is

Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur | Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður
Draupnisgata 1, 600 Akureyri | Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000
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Víkingahátíð fyrir fjölskylduna
Leifshátíð í Dölum verður haldin nú
um helgina við Eiríksstaði. Helga
Ágústsdóttir, nýráðinn ferða-og
menningarfulltrúi í Dölum er mótshaldari. Henni segist svo frá. „Við
erum á risastóru túni og látum þar
spretta upp útihátíðarsvæði. Víkingabúðir opna um 18 á föstudag og
um klukkan 19 verður kveikt á sameiginlegu grilli og í framhaldinu er
boðið uppá lifandi tónlist trúbadors.
Föstudagurinn er líka tileinkaður
sagnamönnum. Þá fáum við gúrúa í
sagnamennsku til að segja frá. Um
hálf ellefu fer hljómsveitin BÍT að
spila og heldur áfram til tvö.
Á laugardeginum klukkan 11 fer
fram keppni í kubbi og þá er opnuð
þrautabraut fyrir yngstu gestina.
Setning hátíðarinnar er svo klukkan 13. Ágúst Einarsson rektor á
Bifröst flytur hátíðarræðu, tónlistin mun hljóma og fram kemur
fimm ára strákur og kveður rímur.
Á eftir er farið í leiki og glímt.
Klukkan 17 verður leikritið Leif-

Sagnalist er eitt af því sem er í boði á
Leifshátíð.

Við Eiríksstaði eru víkingar við iðju sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN EYJÓLFUR

ur heppni á dagskrá, leikið af 10
fingrum í umsjón Helgu Arnalds
og klukkutíma seinna kveikjum við
upp í grillinu. Síðan höfum við hátíðarleiðsögn um Eiríksstaði en á
milli 19 og 20.30 er unglingadansleikur þar sem hljómsveitin Black
Sheep leikur. Fjölbreytt kvölddagskrá er svo í tjaldinu, meðal annars
magadans. Á eftir er tendrað bál og
þá er sléttusöngur með harmonikkuundirleik. Upp úr því byrja hljómsveitir að spila.
Sunnudagurinn er rólegur. Víkingabúðirnar verða opnaðar um hádegið, frí veiði er í Haukadalsvatni
og víkingafjölskylda er í Eiríksstaðabænum sem er opinn fyrir hátíðargesti.“
Helga tekur það skýrt fram að
unglingar fái ekki aðgang að hátíðinni nema í fylgd fullorðinna og
ströng löggæsla sé á svæðinu. „Fólk
sækir hingað í rólegheitin og þetta
hefur alltaf heppnast vel.“
gun@frettabladid.is

Hildur Friðriksdóttir býður upp á notalega fjölskyldustemningu hjá Te og kaffi á
Akureyri.
MYND/HEIDA.IS

Kaffið er í
aðalhlutverki
Te og kaffi opnaði nýlega
bókakaffi í verslun Pennans
Eymundssonar í göngugötunni á Akureyri.
Hildur Friðriksdóttir hefur verið
á kafi í te og kaffi síðastliðin ár.
Hún kynntist bransanum þegar
hún vann samhliða námi hjá
verslun Te og kaffi í Reykjavík.
Síðan opnaði hún fyrstu Te og
kaffi verslunina á Akureyri og
kynnti bæjarbúa fyrir götumálskaffimenningunni.
„Þegar ég ákvað að snúa aftur
norður í heimahagana fannst
mér spennandi að prófa að opna
kaffibar. Einnig til að athuga
hvort Akureyri væri nógu stór
markaður til að reka sérvöruverslun með te og kaffi,“ segir
Hildur Friðriksdóttir, verslunarstjóri hjá Te og kaffi, í Pennanum
á Akureyri.
Viðbrögðin létu ekki á sér
standa og Akureyringar kollféllu fyrir götumálsmenningunni. Fyrsta verslunin var til
húsa í göngugötunni á Akureyri
en þegar Penninn Eymundson fór
í samstarf við Te og kaffi lá beinast við að bjóða Hildi að flytja
reksturinn yfir götuna.
„Penninn vildi opna bókakaffi
í sínum verslunum og hentaði

ágætlega að fá mig í þetta verkefni hérna fyrir norðan. Ég hafði
reynsluna af rekstrinum og hef
byggt upp ákveðna viðskiptavild,“ segir Hildur.
Á nýja staðnum er hægt að
setjast niður og drekka kaffið
ásamt því að taka það með sér.
Þessi breyting hefur lagst vel í
viðskiptavini og Hildur segir það
skiptast jafnt þeir sem taka með
sér kaffið og þeir sem drekka það
á staðnum.
„Andrúmsloftið
er
mjög
skemmtilegt á nýja staðnum.
Fjölskyldur eru duglegar að
koma með börnin sem geta kíkt
í bækur á meðan foreldrarnir
drekka kaffið yfir blöðunum,“
segir Hildur.
Boðið er upp á kaffi og kaffidrykki ásamt fróðleik og kaffi til
að hella upp á heima. „Kaffið er
í aðalhlutverki en síðan bjóðum
við upp á ýmsar aðrar veitingar
sem er hugsað svona sem meðlæti með kaffinu,“ segir Hildur og bætir við: „Við búum að
því að við vorum búin að byggja
upp góðan hóp viðskiptavina
þegar við vorum á gamla staðnum. Sá hópur hefur fylgt okkur
yfir götuna og getur nú átt notalega stund með bók eða blaði yfir
kaffinu sínu,“ segir Hildur.
rh@frettabladid.is

Tilvalið í bústaðinn
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L TÍVOLÍIÐ Í SMÁRALIND hefur verið opnað. Þetta er í sextánda sinn sem tívolíið sækir Ísland heim við mikinn fögnuð skemmtanaglaðra Íslendinga. Í ár hafa fjögur ný tívolítæki bæst við flóruna.
Miðinn kostar 100
krónur en misjafnt
er hversu marga
miða þarf í hvert
tæki. Tívolíið verður
við Smáralind til 12.
ágúst og er opið frá
13.00 til 22.30 frá
sunnudegi til fimmtudags en er opið hálftíma lengur föstudag
og laugardag.

Djúpivogur. Langabúð er lengst til
hægri.
MYND/ÞÖK

Brekkusöngur
og strandblak
Með oddi og egg er afmælishátíð
Ríkarðssafns á Djúpavogi í tilefni
þess að 10 ár eru frá því það var
sett upp í Löngubúð. Fjölbreytt
dagskrá verður um helgina, svo
sem tónleikar, brekkusöngur,
strandblak, göngur, siglingar og
fleira.
Ríkarður Jónsson var einn
þekktasti
útskurðarmeistari
landsins. Hann fæddist og ólst upp
í Strýtu rétt við Djúpavog. Meðal
muna sem verða á safninu á hátíðinni er ræðustóll sem Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri lánar og
einnig klukka frá Minjasafni Austurlands. Þar er ekki um neitt vasaúr að ræða heldur heilan klukkuturn.

Alþjóðahúsið í hvalaskoðun
Hvalaskoðunarferð verður farin
á vegum Alþjóðahússins fimmtudagskvöldið 12. júlí. Þetta er
fyrsta sumarferð Alþjóðahússins. Búast má við því að sjá lunda
og höfrunga og smáhveli á borð
við hnísu eða hrefnu. Ferðin kostar kr. 1.000 fyrir manninn. Mæting er kl. 19.15 við Alþjóðahúsið,
Hverfisgötu 18.
Allir eru velkomnir, en nauðsynlegt er að skrá þátttöku í síma
530-9300 eða með því að senda
póst á info@ahus.is.

Sumarferðirnar verða vikulega fram í miðjan ágúst. Hinn 19.
júlí verða álfar og tröll heimsótt í
Draugasetrið, 26. júlí verður farið
á hestbak hjá Íshestum, 2. ágúst er
ferð út í Viðey og 11. ágúst er farið
að Gullfossi og Geysi. Að lokum
verður farin ferð 16. ágúst í söfn
í miðbæ Reykjavíkur.
Allar nánari upplýsingar fást
á vefsíðu Alþjóðahússins www.
ahus.is.
Búast má við að sjá lunda,
höfrunga og smáhveli.

B:HI
]Zaajgd\\VgaVjhc^g

Guðni ætlar að finna líkindi með Flosa
Þórðarsyni og einhverjum núlifandi
stjórnmálamanni.

„Ég ætla að fjalla um Flosa Þórðarson og freista þess að komast
að niðurstöðu um hvort hann var
brennuvargur eða sæmdarhöfðingi.“ Þetta segir Guðni Ágústsson, fyrrverandi ráðherra, sem
verður með fyrirlestur í Njálusetrinu á Hvolsvelli á laugardaginn. „Ég ætla líka að reyna að
finna út úr því hvort hann líkist
einhverjum núlifandi stjórnmálamanni,“ heldur Guðni áfram og
tilhlökkunin leynir sér ekki.
Fyrirlesturinn hefst klukkan 17
á laugardag og í leiðinni er upplagt að gefa sér tíma til að skoða
ljósmyndasýningu Ottós Eyfjörð
í setrinu og kíkja á Kaupfélagssafnið – fyrir utan hina nýju Njálusýningu sem sett var upp í vor.
- gun
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Menning og mannrækt
Sumartónleikar fara fram í
þrítugasta og þriðja sinn í Skálholti og eru rauði þráðurinn í
sumardagskránni.
„Helga Ingólfsdóttir og Manuela
Wiesler unnu það mikla afrek að
setja á stofn sumartónleikana á
sínum tíma. Þá þótti mörgum undarlegt að vera með slíka tónleika
úti í sveit en núna hafa þeir svo
sannarlega fest sig í sessi,“ segir
Kristinn Ólason, rektor við Skálholtsskóla.
Í Skálholti er fjölbreytt starfsemi yfir sumartímann. Dagskráin mótast þó mest af tónlistarstarfseminni og er þetta í þrítugasta og
þriðja sinn sem sumartónleikar
eru haldnir.
Tónlistarfólkið sem stendur að
sumartónleikunum æfir í Skálholti í allt sumar ásamt því að
leika á tónleikum á fimmtudögum,
laugardögum og sunnudögum.
Auk hinna hefðbundnu sumartónleika mun Mótettukórinn og stórhljómsveit undir forystu Harðar Áskelssonar vera við æfingar í
Skálholti seinnipart sumars.
Í ágúst mun kórinn halda stórtónleika þar sem flutt verður Hmoll-messan eftir Bach mánudaginn 13. ágúst kl. 19.00 og Ísrael í
Egyptaland eftir Händel föstudaginn 17.ágúst.
„Tónleikar Mótettukórsins eru í
beinu framhaldi af sumartónleik-

Kyrrðardagar í Skálholti eru gífurlega
vinsælir á veturna. Þar kemst fólk í góða
hvíld úr amstri dagsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

unum og munu koma með nýja
vídd inn í dagskrána sem við fögnum mjög,“ segir Kristinn.
Skálholt tekur á móti þrjú
hundruð þúsund gestum á sumri,
sem ýmist sækja tónleika eða
njóta náttúrunnar á þessum sögufræga stað. Að sögn Kristins er
gistiaðstaða Skálholtsskóla gífurlega vinsæl en þar er einnig rekið
veitingahús.
Skólinn tekur á móti ólíkum
hópum í mennta- og menningarskyni allan ársins hring. Þangað koma guðfræðingar, djáknar og prestar til símenntunar auk
þess sem Skálholt skipuleggur

ýmis námskeið og ráðstefnur. „Í
haust kemur ný biblíuþýðing á íslensku og þá verðum við með ráðstefnu og bjóðum fræðimönnum
á ýmsum sviðum enda um stóran
viðburð að ræða,“ segir Kristinn.
Flestir viðburðir Skálholts eru
með trúarlegu ívafi og tengjast
starfi kirkjunnar að einhverju
leyti. „Kirkjan vill gjarnan eiga
rödd í því starfi sem fer fram
hérna í Skálholti. Enda er eðlilegt
að kirkjan hafi skoðun á umhverfis- og velferðarmálum,“ segir
Kristinn sem nefnir einnig Kyrrðardagana sem Skálholt býður upp
á.
„Kyrrðardagarnir eru gífurlega vinsælir og opnir öllum sem
hafa áhuga. Þá bjóðum við fólki að
hverfa úr amstri hversdagsleikans hingað austur í kyrrðina. Dagskráin varir yfir helgi þar sem við
bjóðum upp á hvíld og fræðslu
með ólíkum áherslum,“ segir
Kristinn og nefnir meðal annars
fræðslu um sjúkraþjálfun, streitu,
jóga, gönguferðir og Qi Gong.
Staðurinn er vinsæll meðal
brúðhjóna og segir Kristinn sum
hjón jafnvel gista í Skálholti.
Hann hvetur þó fólk eindregið að
panta tímanlega vegna mikillar
eftirspurnar.
Allar upplýsingar um Skálholt
eru á slóðinni: www.skalholt.is.
Allar upplýsingar um sumartónleikana eru á slóðinni: www.sumartonleikar.is.
rh@frettabladid.is

Kristinn Ólason, rektor í Skálholtsskóla, segir sumartónleikana vera rauða þráðinn í
sumarstarfi í Skálholti.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

allir litir náttúrunnar eru okkar litir

UTANHÚ

SMÁLNIN

VITRETEX, á steinsteypu og múrhúð utanhúss,
...vatnsþynnanleg akrýlmálning, veðurþol fyrir íslenskar aðstæður

G

SÍMI 588
JAVÍK •
104 REYK id.is
OGI 4 •
felag
www.slipp

8000

DUGGUV

Vitretex er létt í vinnslu og þekur vel, ætluð á steinsteypu og múrhúð utanhúss.
Mött og vatnsþynnanleg akrýlmálning með frábært alkalí-, vatns- og veðrunarþol og hentar því íslenskum
aðstæðum sérlega vel. Sveigjanleg filma minnkar líkurnar á sprungumyndun, málningin andar og hindrar því
ekki eðlilegt rakaútstreymi frá fletinum, hreinsar sig sérlega vel og safnar ekki í sig óhreinindum.
Komið og leitið ráða hjá sérfræðingum okkar eða fáið góð ráð og lausnir á heimasíðunni, www.slippfelag.is.
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Sumarhúsalán
Hjá okkur geturðu fengið Sumarhúsalán til kaupa
eða endurbóta á sumarhúsinu þínu.
Kannaðu málið nánar á vefsíðu okkar, www.byr.is,
komdu í heimsókn eða hringdu í síma 575 4000.
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EKINN  ÖÒSUND SETT VERÈ   MILLJ
5PPL Å SÅMA  

&ORD 4RANSIT ¹RGl %K  Ö $ÅSELL
SVPLF  KALT VATN ELDAVÁL ÅSSK GAS
&ULLBÒINN HÒSBÅLL NÕ SK ATHUGASEMDA
LAUST SETT VERÈ  ÖÒS 3  
  

"UB PÅPUR DYNO JET POWER COMANDER
KN SÅUR ST¾RRI STIMPLAR OG HEITIR ¹SAR NÕ
KÒPLING R¾ÈANLEGA EINN ÎFLUGASTI WAR
RIOR LANDSINS EK KM 6 
STGR HV 3  

&ORD %CONOLINE %   FET k EK 
Ö M 3VEFNPL  SSK CR CONTROL OG FL 6
  M 3  

-ËTORHJËL

4IL SÎLU (ARLEY 6 2OD  ¹RA AFM¾LIS
ÒTG¹FA MIKIÈ AF AUKAHLUTUM EK 
MÅLUR 3  

WWWMXSPORTIS

«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL Å KRINGUM  ÖÒS
3  

-OTORCROSS  %NDURO HLÅFÈARBÒNAÈUR
OG FATNAÈUR VERKF¾RI OLÅUR OFL 3KOÈAÈU
WWWMXSPORTIS Å DAG EÈA HRINGDU Å S
 

«DÕR BIFREIÈ ËSKAST M¹ ÖARFNAST SM¹
AÈHL 3TGR CA   Ö 3  

3UZUKI  GÎTUHJËL ¹RG k TIL SÎLU
6ERÈ  ÖÒS 3  

&JËRHJËL

*EPPAR

4IL SÎLU G¾ÈAHJËLHÕSI FR¹ ¶ÕSKALANDI
$ETHLEFFS "EDUIN 3 ¹RGl -ARKÅSA
FORTJALD OG SJËNVARPSLOFTNET 6EL MEÈ
FARIÈ OG LÅTIÈ NOTAÈ 6ERÈ  KR
(AGST¾TT BÅLAL¹N GETUR FYLGT 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA   4IL SÎLU OG SÕNIS HJ¹
-OTOR-AX +LETTH¹LSI  SÅMI  

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

  MILLJËNIR

.ÕTT (OBBY 5+ ¹RG k KOJUHÒS
6AR AÈ KL¹RA AÈ STANDSETJA KOJUHÒS
TILBÒIÈ BEINT Å ÒTILEGUNA MEÈ SËLARSELLU
LOFTNETI ULTRAHEATER OG FL 'OTT VERÈ
5PPL )NGVAR Å S   EÈA IGUD
MUNDSSON SIMNETIS

0ATROL   3% k EK  Ö UPPH m
.-4 SÅMI LEÈUR TOPPL RAFM Å ÎLLU 6
 Ö HV  Ö !TH SKIPTI ¹ ËD
JEPPA 3  

4IL SÎLU 04 #RUISER ¹RG  EKINN 
Ö KM 6ERÈ  ÖKR EÈA YFIRTAKA ¹
BÅLAL¹NI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 
EÈA 

WWWBILAPARTARIS

%IGUM NOKKRA 4OYOTA FËLKSBÅLA OG
JEPPA TIL SÎLU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 "ÅLAPARTAR EHF 'R¾NAMÕRI 
-OSFELLSB¾

2ENAULT
MEGAN
SALOON RG %
¶ 3SK #D &¾ST GEGN YFIRTÎKU ¹
¶ 
4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA  SJ¹LFSKIPT
UR  EKINN   ÖÒS ,ITUR
LJËSGR¹R 6ERÈ    STAÈGREITT
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

 MILLJËNIR

Ö ÒT
YFIRTAKA  ÖÒS 3UBARU
)MPREZA k EK  ÖÒS !UKA DEKK OG
FELGUR KRËKUR OG LITAÈ GLER 3NYRTILEGUR
BÅLL 3  

$ELTA HJËLHÕSI TIL SÎLU

.Ò FER HVER AÈ VERÈA SÅÈASTUR TIL AÈ
KAUPA FALLEG $ELTA HJËLHÕSI ¹ FR¹B¾RU
VERÈI !ÈEINS  HJËLHÕSI ER EFTIR ¹ LAGER
3ÅÈASTA SENDINGIN V¾NTANLEG Å N¾STU
VIKU &YRSTUR KEMUR FYRSTUR F¾R )NNIFALIÈ
Å VERÈI RAFGEYMIR HLEÈSLUT¾KI GASKÒTUR
OG VARADEKK &ORTJÎLD ¹ H¹LFVIRÈI !LLT
AÈ  L¹N 4ILBÒIN Å FERÈALAGIÈ TIL
AFHENDINGAR STRAX S   
 WWWVAGNASMIDJAIS

4IL SÎLU --# 0AJERO   $)$ ¹RG k
SSK m H¾KKUN 3Kl 'LX LITAÈ
GLER HITI Å S¾TUM DR¹TTARKÒLA OG #RUS
#ONTROL 5PPL Å S  
4IL SÎLU KÒBIKA KÅNVERSKT FJËRHJËL
RG k 6ERÈ  ÖÒS %INNIG POCKET
BIKE BENSÅN 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

3KODI ¹RG k % 5PPSTOPPAÈIR FUGL
AR ÒTSKORINN LAMPI 5PPL Å S  
4IL SÎLU 3UZUKI #DEKICK RGl EK
CA  ÖÒS SKl MJÎG GËÈ SUMAR
OG VERTRADEKK Å GËÈU ¹STANDI SETT
VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S   
 

4IL SÎLU #HRYSLER 4OWN !ND #OUNTRY
¹RGl %K  ÖÒS 5PPL Å S  

2EIÈHJËL
«SKAST KEYPT

67 'OLF k VANTAR GÅRKASSA SK k .Õ
TÅMAREIM OG BREMSUDISKAR 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

  ÖÒS
4IL SÎLU %SCORT k VERÈ  ÖÒS 3 


"¥,!2 4), 3®,5

2ACER KEPPNISREIÈHJËL ËSKAST KEYPT SEM
FYRST 5PPL Å SÅMA  

4IL SÎLU 6OLVO #ROSS #OUNTRY 8# X
¹RG k EK  Ö MÅL SSK LEÈUR TOPP
LÒGA FALLEGUR BÅLL 6   MILLJ STGR !TH
SKIPTI 5PPL Å S  

+ERRUR

  *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

3UMARÒTSALA ¹ KERRUM

0ALLBÅLAR

4ILBOÈ 4ILBOÈ

4IL SÎLU +4-  ¹RGl %K AÈEINS
 KTM &ULLT AF AUKA DËTI ¹ HJËLIÈ 6
 Ö 5PPL Å S  

&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

(OLIDAY #AMP 3PORT

 MANNA TJALDVAGN TIL SÎLU RG 
'ASKASSI OG YFIRBREIÈSLA FYLGIR ,ÅTIÈ NOT
AÈUR EINS OG NÕR 6ERÈ AÈEINS 
KR S     WWWVAGNA
SMIDJANIS

(ONDA CBR RR

RG  EKIÈ KM ,¹N 
 Å PENINGUM 5PPL Å SÅMA
  (LYNUR

"RENDERUP  4"
)NNANM
XX CM
"URÈARG 
KG
$EKK  ,ISTAVERÈ 
4ILBOÈSVERÈ  ,YFTAIS  
.JARÈARBRAUT  2EYKJANESB¾

(JËLHÕSI

.Õ HJËLHÕSI FR¹B¾R TIL
BOÈSVERÈ

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

4IL SÎLU (OBBY  5&% 0RESTIGE RGl
-ARKÅSA RAFGEYMIR OG GASKÒTUR TILBÒIÈ
Å FERÈALAGIÈ VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 
,-# -UNSTERLAND  4+- k
+OJUHÒS SVEFNPL¹SS F  MANS (LAÈIÈ
AUKAHLUTUM AÈEINS NOTAÈ  SINNUM
4ILBOÈ   M %KKERT ¹HVÅLANDI TIL Å AÈ
TAKA NÕLEGT FELLÕSI UPPÅ 5PPL Å S 

-UNSTERLAND  2"$ MFORTJALDI ¹RG
k TIL SÎLU ,ÅTIÈ NOTAÈ OG MJÎG VEL MEÈ
FARIÈ 3TËR ÅSSK¹PUR  RAFGEYMAR SËL
ARSELLA SJËNVARPSLOFTNET OG GRJËTGRIND
6ERÈ   M 'OTT L¹N GETUR FYLGT 3
 
,-# $OMINANT ¹RGl SJËNVARP DVD
SURROUND GR¾JUR MARKISA 6ERÈ  MILLJ
%NGINN SKIPTI 5PPL Å S  

&)--45$!'52  JÒLÅ 
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&ELLIHÕSI

(JËLBARÈAR
 STK m DEKK ¹ ,EGACY FEL ¹  Ö STK
m ¹  Ö  STK  m ¹
 Ö  STK m !STRA FELGUR ¹  Ö  STK
 m ¹  Ö 3  

6INNUVÁLAR

«SKUM EFTIR FELLIHÕSUM HJËLHÕSUM HÒS
BÅLUM ¹ SKR¹ OG ¹ STAÈINN "ÅLABANKINN
ERUM Å BÅLAKJARNANUM %IRHÎFÈA  OG
M¹ SJ¹ SÎUSKR¹ WWWBILABANKINNIS S
 
WWWHJOLHYSALEIGANIS WWWFELLIHYSA
LEIGANIS S     
4IL SÎLU #OLEMAN #HEYENNE UPPH¾KK
AÈ ¹RGl  FET MEÈ GEYMSLUKASSA
SËLARSELLA OG NÕTT FORTJALD 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  
#OLEMAN "AYSIDE k  FET 6ERÈ 
ÖÒS 3  
4IL SÎLU &LEETWOOD %VOLUTION % M
PALLI FYRIR FJËRHJËL  FLEIRA m ¹RG 
.ÕRËNOTAÈUR VAGN -EÈ SËLARSELLU OG
SPENNIR FYRIR  VOLT LFELGUR RAFDRIFINN
TOPPUR HEITTKALT VATN STURTA  KLËSETT
 VIFTURM LJËSI MARKÅSA OFL %INN MEÈ
ÎLLU +OSTAR NÕR ¹N AUKAHL 
3  
4IL SÎLU 0ALOMINO 9EARLING k  FET
¥SSK¹PUR  GEYMAR SËLARSELLA SKYGGNI
GRJËTGRIND  SVEFNTJÎLD OG WC 6EL MEÈ
FARIÈ 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
   
4IL SÎLU #OLEMAN 4AOS RGl 3ËLARSELLA
MARKISA OG FORTJALD "ETRI FJÎÈRUN
3TRAUMBREYTIR V 3TËR RAFGEYMIR
GRJËTGRIND 6EL MEÈ FARIÈ 6ERÈ  ÖÒS
3  

4JALDVAGNAR
4JALDVAGNALEIGA 3UNNEVU
AUGLÕSIR

(ÎFUM HÒSBÅLL JEPPA OG FL TIL LEIGU
(AFIÈ ENDILEGA SAMB Å S  
BVTH ISLANDIAIS
4IL SÎLU #OMBI #AMP TJALDVAGN MEÈ
FORTJALDI OG ELDHÒSI 6ERÈHUGMYND 
ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

"¹TAR

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


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

6ERSLUN

6ARAHLUTIR
"ÅLAPARTAR EHF
3  

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 
 BILAPARTAR BILAPARTARIS
WWWBILAPARTARIS
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

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

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

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA OFL AUK FLESTRA GERÈA AF &IAT
OG 67 3     
6ARAHLUTIR Å 2ENAULT -EGANÁ k l
VÁLAR GÅRKASSAR BODDYHLUTIR INNRÁTTING
FELGUR DEKK 3  
6ARAHLUTIR -AZDA  k l 6ÁLAR GÅR
KASSAR SJ¹LFSK BODDYHLUTIR INNRÁTTING
ST¹L¹LFELGUR 3  
6ARAHLUTIR Å ,ANCER k STATION 3UNNY
¹RG k ,EGACY k !CCENT k 3 


ÞJÓNUSTA

4IL SÎLU #OMBI #AP &AMILY 4JALDVAG ¹N
FORTJALDS ¹RGl 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S     
4IL SÎLU #OMBY #AMP &AMILY MEÈ FOR
TJALDI ¹RG k GR¹R OG RAUÈUR ¶ARFNAST
LAGF¾RINGAR 6ERÈ CA  5PPL
SÅMI  

4ÎKUM AÈ OKKUR GARÈSL¹TT OG GARÈVINNU
&¹ÈU TILBOÈ Å SÅMA  

3JËNVARP

-¹LARAR

KEYPT
& SELT

(REINGERNINGAR

'EFINS
«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

«SKAST KEYPT
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

2EIÈHJËLAGRIND
4IL SÎLU  FT "ROOM 6IPER NÕR M  ¹RA
 HP FJËRGENGISMËTOR 6EL MEÈ FARINN
- VAGNI 6  Ö 3  

"ÅLAÖJËNUSTA

¹ BÅL

&YRIRT¾KJA FLUTNINGS OG NÕBYGGINGAR
ÖRIF 3V¾ÈI EHF 3  

6ANTAR HJËLAGRIND AFTAN ¹
BÅL SEM H¾GT ER AÈ FESTA ¹
KRËKINN
5PPL Å S  

4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM %R RÎSK
VANDVIRK OG BÕÈ SANNGJARNT VERÈ 3
 

4IL SÎLU
.ISSAN  !%'

(LJËÈF¾RI

.ISSAN 0ATROL ¹RG  NÕLEGT HEDD  TRÒR
BÅNA VERÈ ÖÒS 5PPÖVOTTAVÁL !%'
¹RS VERÈ ÖÒS S 

-IKIÈ ÒRVAL AF NÕJUM OG NOTUÈUM HARM
ONIKKUM ¹ FR¹B¾RU VERÈI WWWYOUIS
+¹RSNESSBRAUT 

4IL SÎLU 3ONY 4RINITRON m SELST ËDÕRT
5PPL Å S  

0ÅANË TIL SÎLU 4EG "RODR *ORGENSEN 6EL
MEÈ FARIÈ 6ERÈ CA Ö 3  

4IL SÎLU ÅKONAR EFTIR *ORDAN .IKALOV 3
 

'ARÈYRKJA
'ËÈVERK ALMENN GARÈYRKJA FYRIR ÖIG
OG ÖÅNA !FSL¹TTUR FYRIR ELDRIBORGARA
OG ÎRYRKJA 3     
%IRÅKUR

'ARÈAÖJËNUSTA ('

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

-EINDÕRAEYÈING
'ARÈÒÈUN MEINDÕRAEYÈIR
EHF

²ÈA GARÈA ÎLL ALMENN MEINDÕRAEYÈ
ING OG ILLGRESISEYÈING %YÈI KÎNGULË
AF HÒSUM GEITUNGABÒUM OG STARRAFLË
-EÈ LEYFI FR¹ 5MHVERFISSTOFU 3IGURÈUR
)NGI 3VEINBJÎRNSSON S   
 

 JÒLÅ  &)--45$!'52
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"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

3TÅFLUÖJËNUSTA

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

2AFVIRKJUN

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

$ÕRAHALD

'ISTING
/RLOFSÅBÒÈ ¹ !KUREYRI

 KR NËTTIN 5PPL Å S  
NETFANG LEO INTERNETIS ,EË

RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R +AUPAUKI
Å JÒNÅ WWWLIFSSTILLIS %DDA "ORG S 


"ÒSLËÈA FLUTN PÅANË FLUTN OG ALLIR
ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
-* FLUTNINGAR 3     

'ISTIHEIMILI SËLHEIMAR 
 !KUREYRI

&¾ÈUBËTAREFNI
(ÒSAVIÈHALD

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

6EIÈI OG FJÎLSKYLDUHUNDAR Å SÁRFLOKKI
5NGVERSKAR VIZSLUR LEITA AÈ HEIMILI Å JÒLÅ
TTBËK FR¹ (2&¥ 5PPL Å S   
VIZSLABLOGIS

'ISTING Å LENGRI EÈA SKEMMRI TÅMA 5PPL
Å S  

²TILEGUBÒNAÈUR
4IL SÎLU #OMANCHE k  MANNA TJALD
VAGN MSTËRU FORTJALDI 6ERÈ 
5PPLÕSINGAR Å S  

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

.UDD
&YRIR VEIÈIMENN

.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  
.UDD NUDD 5PPL Å S  

®KUKENNSLA

®NNUR ÖJËNUSTA

4ÎLVUR

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

6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

HEIMILIÐ

.UDD
-ASSAGE 4EL  

(ÒSGÎGN

3P¹DËMAR

0RÕÈI SF
3PRUNGUVIÈGERÈIR STEYP
UM TRÎPPUR OG FLOTUM
¶AK¹SETNINGAR RENNUR OG NIÈUR
FÎLL 'LUGGAVIÈGERÈIR OG SMÅÈI
-¹LUN GLUGGA ®LL ALMENN TRÁ
SMÅÈAVINNA 4ILBOÈ OG TÅMAVINNA
RATUGA REYNSLA S   
    

'ORDON 3ETTER HVOLPAR ÒR ÖEKKTUSTU
VEIÈILÅNUM .OREGS OG $ANMERKUR MEÈ
¾TTBËK FR¹ (2&¥ GËÈIR HEIMILISHUNDAR
OG VEIÈIHUNDAR 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR
!ÈEINS  EFTIR HUGASAMIR HAFI SAM
BAND Å SÅMA  

-AÈKAR .ÕJIR LAXAMAÈKAR TIL SÎLU ¹  KR
STK MEÈAN BIRGÈIR ENDAST 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

4IL SÎLU LITLIR FALLEGIR #HIHUAHUA HVOLPAR
MEÈ ¾TTBËK FR¹ ¥SHUNDUM 4ILB TIL AFH
¹ FÎSTUD 3  
'EFINS GOTT EINTAK  M¹N BLENDINGS
STR¹KUR ,ABRADOR BORDER OG SHEFFER
5PPL Å S   EFTIR KL  3 
 EFTIR KL 

HÚSNÆÐI

 M¹N YNDISLEGUR HUNDUR ÖARFNAST
HEIMILIS VEGNA OFN¾MIS %INUNGIS GËÈ
FJÎLSKYLDA KEMUR TIL GREINA 5PPL I S
 

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

¶RÅR KETTLINGAR GULIR MEÈ HVÅTT UNDIR F¹ST
GEFINS 5PPL Å S  
-JÎG FALLEGIR  VIKNA KETTLINGAR F¹ST GEF
INS ¹ GOTT HEIMILI 5PPL Å S  

0ÅPULAGNIR
4EK AÈ MÁR VIÈHALD ¹ PÅPULÎGN
UM HREINL¾TIST¾KJUM BAÈHER
BERGJUM OG OFNALÎGNUM
3  

µMISLEGT
'L¾SILEG SPÎNSK RÒMTEPPI

-IKIÈ ÒRVAL .Õ BARNA OG UNGLINGA
LÅNA 3ËFALIST 'ARÈATORGI 'ARÈAB¾
WWWSOFALISTIS 3  

HEILSA
(EILSUVÎRUR

4IL SÎLU ËNOTAÈUR FALLEGUR  S¾TA
SËFI SEM ER BREIÈARI Å ANNAN ENDANN
$RAPPLITAÈ ¹KL¾ÈI 3ELST ¹  ÖÒS 5PPL
Å S   !NNA

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

6EISLA AFM¾LI ¹RSH¹TÅÈ BRÒÈKAUP
WWWLEIGUHUSGOGNIS SÅMI  

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR HÒS
EIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR AÈ KOSTN
AÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF S  

(EIMILIST¾KI

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR
INNANHÒSS
KL¹RAÈAR
)ÈNAÈARMANNATEYMI TEKUR AÈ SÁR VERKEFNI
SM¹ OG STËR %RUM RÎSKIR OG ÖRÅFUM EFTIR
OKKUR WWWHUSVERKIS 3  

$ULSPEKISÅMINN  
  

-AGNHÒS EHF

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

&LÎT ÖÎK NÕLAGNIR VIÈGERÈIR OG VIÈHALD
 ¹RA REYNSLA (AMRABORG EHF Å S
 

3P¹I Å  TEG SPILA R¾È DRAUMA OG FL
4ÅMAP Å S   3TELLA

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     

3P¹KONA

4), 3®,5

!LVEG NÕTT ¹ ¥SLANDI
KÒRINN

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

www.granithusid.is

4IL SÎLU FRYSTIKISTA SKENKUR HILLA OG
BORÈ &RYSTIK H  B  D KR
 3KENKUR H  B  D 
KR   STK )KEA SKRIFBORÈ L  B
 OG MÎPPUHILLA H  B  D  Å
RAUÈBRÒNUM VIÈ TILBOÈ ËSKAST 5PPL Å
SÅMA  
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Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
 FM JA HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å 3ELJAHVERFI
5PPL Å S  
 (ERBERGJA ÅBÒÈ Å 'ULLSM¹RA TIL LEIGU
5PPL Å S  
4IL LEIGU  (ERB ¥BÒÈ Å  VERÈ 
ÖÒS PER M¹N ,EIGIST Å   M¹N MEÈ
HÒSGÎGNUM 2EGLUSEMI ¹SKILIN 5PPL Å
S     
  SVEFNHERBERGJA SNYRTILEG ÅBÒÈ ¹
ÖRIÈJU H¾È Å AUSTURB¾NUM TIL LEIGU
3TUTT Å ALLA ÖJËNUSTU %INUNGIS LANGTÅMA
LEIGA  ¹R  6ERÈ  5PPL Å SÅMA
  EFTIR KL 

2YKSUGUKERFI 4ILBOÈ
 KR 

3ETTU SJ¹LFUR UPP KERFIÈ Å ALLT AÈ FM
ELDRA HÒSN¾ÈI ¹ EINNI HELGI !UÈVELD
UPPSETNING  RYKHREINSUN MEÈ
 M SOGBARKA 0OKALAUS VÁL ²TBL¹STUR
BEINT ÒT WWWRAFHEIMILIDIS 5PPL I S
    

(ERBERGI TIL LEIGU Å 3ELJARHVERFI LEIGIST
MEÈ HÒSG SËNVARPI INTERNETI OG
AÈGANG AÈ ÖVOTTAVÁL OG ELDHÒSI (ENTAR
SKËLAFËLKI 5PPL Å S  
 &M ÅBÒÈ Å  TIL LEIGU OG BÅLSKÒR Å
 3     

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
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,EIGJUM ÒT GL¾SILEG ¹KL¾ÈI FYRIR VEISLUR
OG FL 6ERÈD¾MI STK  +R
MEÈ HREINSUN 3ËFALIST 'ARÈATORGI
'ARÈAB¾ 3   WWWSOFALISTIS

TÓMSTUNDIR
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6ILTU LÁTTA ÖIG ¡G HEF LOSNAÈ
VIÈ  KG ¹  VIKUM ¹N SVENGD
AR OG ¹N SÁRSTAKRAR HREYFINGAR
4IL AÈ F¹ UPPLÕSINGAR OG FRÅA
PRUFU Ö¹ HRINGDU Å (ALLDËRU
Å SÅMA   EÈA SENDU
TÎLVUPËST ¹ HALLDORAGV INT
ERNETIS

'L¾SILEG STËLA¹KL¾ÈI TIL
LEIGU

3JËSTANGVEIÈI

!NDREA

(VALASKOÈUN 3KEMMTISIGLINGAR 4ILVALIÈ
FYRIR FYRIRT¾KI OG STARFSMANNAHËPA
3ÅMAR     .¹NARI
UPPLÕSINGARWWWSJOSTONGIS HVALALIF
HVALALIFIS
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0AR MEÈ  BÎRN ËSKAR EFTIR  HERB ÅBÒÈ
5PPL Å S  
 ¹RA STELPU VANTAR HÒSN¾ÈI SEM FYRST
Å RVK GREIÈSLUGETA ALLT AÈ  Ö %VA S
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2ÒTUBÅLSTJËRI ËSKAST Å H¹LENDISFERÈIR SÅMI
  FJALLATR NETTIS

(ÒSN¾ÈI TIL SÎLU

«SKA EFTIR MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA ¹HUGA
SAMIR VINSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND Å
S

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI
4IL SÎLU HEILS¹RSHÒS ¹ FALLEGRI EIGNARLËÈ Å
-IÈENGI Å 'RÅMSNESI 5M ER AÈ R¾ÈA 
FM HÒS AUK  FM SVEFNLOFTI OG FM
VERÎND 6ERÈ FR¹  MIL ÎLL TILBOÈ
SKOÈUÈ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
3IGLUFJÎRÈUR

4IL SÎLU  FM ÅBÒÈ  H¾È OG RIS ¹
(ËLAVEGUR  3IGLUFIRÈI 5PPL Å S 


4IL LEIGU CA   FM ATVINNUHÒS
N¾ÈI MEÈ STËRUM INNKEYRSLUHURÈUM Å
(AFNAF 5PPL Å S  

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
GRÎFUMENN ¹ NÕJA HJËLAGRÎFU OG
BELTAGRÎFU 5PPL Å S  

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
(LÅÈARSM¹RA
«SKAR EFTIR BÅLSTJËRUM Å KVÎLD 
HELGARVINNU
5PPL Å S   EÈA ¹ WWW
NINGSIS

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
3UMARBÒSTAÈIR
4IL SÎLU ËSAMSETT ,OVÅSA SM¹HÕSI FR¹
'ODDA 7# INNRÁTTING OG KAMÅNA GETA
FYLGT 3ELST UNDIR KOSTNAÈARVERÈI 5PPL Å
SÅMA 

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

(¹RSNYRTINEMI ËSKAST 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

"ÅLSTJËRI ËSKAST
«SKUM EFTIR BÅLSTJËRA MEÈ
MEIRAPRËF FR¹ ALDRINUM  
¹RA ¾SKILEGT AÈ VERA MEÈ !$2
RÁTTINDI EN EKKI SKILYRÈI ¶ARF
AÈ VERA LÅKAMLEGA OG ANDLEGA
HRAUSTUR 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR
RÁTTAN STARFSMANN
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

'ËÈ AFSLÎPPUN ¹
.ORÈURLANDI
'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  

#AFE #ONDITORI
#OPENHAGEN
6IÈ ËSKUM EFTIR HRESSU OG GËÈU
FËLKI Å FULLT STARF ¹ KAFFIHÒS
OKKAR 5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM OG
F¹ ALLIR STARFSMENN KENNSLU Å
KAFFIGERÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3ILVÅA
Å SÅMA  

6ANTAR B¹TSMANN OG NETAMANN ¹ ÅSFISK
TOGARA SEM R¾R FR¹ 3UÈURNESJUM 5PPL
Å S  

2AFVIRKJAR ,ANGAR ÖIG AÈ
VINNA SKEMMTILEGA T¾KNI
VINNU

'ËÈIR -ENN RAFVERKTAKAR LEITA AÈ RAF
VIRKJUM Å VINNU VIÈ UPPSETNINGAR OG
FORRITUN ¹ ÕMSUM ÎRYGGISBÒNAÈI OG Å
ALMENNA RAFLAGNAVINNU "ÅLL
SÅMI
SNYRTILEG INNIVINNA ¹ HÎFUÈBORGARSV¾È
INU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
'RÎFUMAÈUR ËSKAST ¹  TONNA HJËLAVÁL
¶ARF AÈ GETAÈ BYRJAÈ STRAX 5PPL Å S
 

,EIKSKËLINN 3KËGARBORG
,EIKSKËLAKENNARI  LEIÈBEINANDI
ËSKAST Å  STARF Å ¹GÒST NK
¹ LEIKSKËLANN 3KËGARBORG Å
&OSSVOGI
5PPL GEFA LEIKSKËLASTJËRAR Å S
 

0RIKIÈ AUGLÕSIR
6ANTAR FËLK Å DYRAVÎRSLU HELG
ARVINNA Å BOÈI  ¹RA ALDURS
TAKMARK
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
&R¹B¾RT T¾KIF¾RI

«SKUM EFTIR FJ¹RFESTI Å STËRT OG UMFANGS
MIKIÈ VERKEFNI 5PPL ETA ROYALNET

TILKYNNINGAR

%INKAM¹L
PLÒSIS

!TVINNA ËSKAST

888 SAMFÁLAG ÅSLENDINGA ¹ NETINU
3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA 6ERTU VELKOMIN
N WWWPLÒSIS

#ELEBRITYIS

/KKUR VANTAR M¹LARA Å VINNU EÈA MENN
VANA M¹LNINGARVINNU ,ITALÅNAN EHF 3
    

.ÒNA  MYNDIR AF FR¾GA FËLKINU
¹ FLOTTUM VEF .ÕJAR MYNDIR DAGLEGA

(¹R

!NNAR HVER VINNUR (RINGIÈ Å SÅMA 


«SKUM EFTIR NEMA OG SVEINI TIL STARFA
SEM FYRST (¹RSTOFAN .OON 3  
 

4ILKYNNINGAR

$EKKJA OG SMURVERKST¾ÈI

4IL LEIGU

VEL BÒNIR   MANNA BÒSTAÈIR  KM
FR¹ 2VK &JÎLBREYTT AFÖREYINGM 5PPL Å
SÅMA  

0IZZA (UT
0IZZA (UT LEITAR AÈ DUGLEGU OG
STUNDVÅSU STARFSFËLKI Å ¹GÒST
,¹GMARKSALDUR ER  ¹RA 0IZZA
(UT .ORDICA LEITAR AÈ STARFSFËLKI
Å FULLT STARF ¹HUGASAMIR HAFI
SAMBAND VIÈ "IRGIR VEITINGA
STJËRA Å SÅMA   0IZZA
(UT 3M¹RALIND LEITA AÈ STARFS
FËKI Å HLUTASTÎRF ¹HUGASAMIR
HAFI SAMBAND VIÈ «MAR VEIT
INGASTJËRA Å SÅMA  
%INNIG ER H¾GT AÈ S¾KJA UM ¹
WWWPIZZAHUTIS

(ËTELSTÎRF *OBS IN (OTEL (ËTEL ËSKAR AÈ
R¹ÈA STARFSKRAFTA Å R¾STINGAR OG UMSJËN
MORGNVERÈAR (OTEL WISH TO HIRE EMPL
OYEES FOR CLEANING AND CARE OF BREAK
FAST (ËTEL 3M¹RI SÅMI   HJALTI
HOTELSMARIIS

¡G ER PËLSKUR VERKAMAÈUR MEÈ FULL
KOMIN M¹LMSUÈU RÁTTINDI OG VANTAR
ATVINNU (EF UNNIÈ HÁR ¹ LANDI UM LANGT
SKEIÈ VIÈ ALLSKYNS VINNU EN ÖË MEST
VIÈ BYGGINGAVINNU %R TILBÒINN AÈ SKOÈA
ALLA ATVINNUMÎGULEIKA HVAR SEM ER ¹
LANDINU EKKI SÅST ¹ RBORGARSV¾ÈINU
,AUNAKRAFA MÅN ERU  +R ¹ TÅMANN
%R HARÈDUGLEGUR TIL VINNU OG GËÈUR
Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM 5PPL Å
SÅMUM   OG  

«SKUM EFTIR FËLKI TIL STARFA HJ¹ SMUR OG
HJËLBARÈAVERKST¾ÈI "ÅLKË 5PPL Å S 
 'UÈNI
!NNAN 3TÕRIMANN OG MATSVEINN VANTAR
¹ T¾PLEGA  TONNA NETA OG DRAGNOTA
B¹T SEM GERÈUR ER ÒT FR¹ 3UÈURNESJUM
5PPL Å S     
!U 0AIR ËSKAST TIL  MANNA ÅSL FJSK ¹
4ENERIFE FR¹  ¹GU5MSËKNIR SENDIST ¹
JONADIS HOTMAILCOM FYRIR JÒLÅ

(ELGARSTÎRF

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HELGARSTARFSFËLK Å
VERSLUN OKKAR ,EITUM AÈ HEIÈARLEGU
OG DUGLEGU FËLKI 5PPLÕSINGAR VEITTAR
¹ STAÈNUM 2AFVÎRUMARKAÈURINN VIÈ
&ELLSMÒLA

+ONA ËSKAR EFTIR STARFI VIÈ BËKHALD HEF
L¾RT ¹ .AVISION ER EKKI VÎN EINNIG HEF ÁG
¹HUGA ¹ GERAST SÎLUMAÈUR ¹ FERÈINN HJ¹
HEILDSÎLUM TD 5PPL Å S  
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MIKLABORG

Síðumúla 13 - sími 569 7000 - miklaborg@miklaborg.is

Frum

HESTAVAÐ 1 til 3 - 110 Reykjavík - OPIÐ HÚS Í DAG

Opið hús í dag fimmtudag, á milli kl. 17-19
Um er að ræða einstaklega fallegar íbúðir í litlu lyftuhúsi á fallegum stað í Norðlingholti. Húsið er hannað á afar vandaðan hátt, stílhreint, einfalt og
klassískt og snýr vel við sól. Íbúðirnar eru flestar 3ja - 4ra herb. og er verð íbúða frá 29,7 m. - 34,2 m. Stærð íbúðanna er frá 118,0 fm - 135 fm.
Þrjár „penthouse“ íbúðir sem eru um 200 fm að stærð og er óskað eftir tilboðum í þær. Stæði í bílageymslu fylgir með öllum íbúðunum.
Óskar R. Harðarson, hdl. og löggiltur fasteignasali

 JÒLÅ  &)--45$!'52
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Fellahvarf 1
203 Kópavogur
Mjög glæsileg íbúð í 5 íbúða húsi

Stærð: 119,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 20.500.000
Bílskúr: Nei

Vesturberg 135
Mjódd

111 Reykjavík
Einbýlishús á góðum útsýnisstað

Stærð: 215,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 29.620.000
Bílskúr: Já

Stjarnan

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 18:00-19:00

Verð: 34.900.000

Opið hús í dag kl. 18,00 - 19,00

Verð: 49.900.000

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516
runarthor@remax.is

Falleg og stílhrein 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með útsýni. Núverandi eigandi gerði töluverðar breytingar frá
upphaflegum innréttingum og er niðurstaðan glæsileg og vönduð íbúð. Lýsing íbúðar: Komið er inn í forstofu
með parketi á gólfi og hvítsprautulökkuðum fataskápum. Eldhús og stofa er opið rými. Eldhúsinnrétting er
u-laga og hvítsprautulökkuð, efri og neðri skápar, einnig er eyja sem stúkar eldhús og stofu af, vönduð tæki,
granít á borðplötum og á eyju og hvítar fallegar flísar á milli efri og neðri skápa og upp í loft. Stofan er með parketi
og útgengt á stórar flísalagðar svalir, fallegt útsýni frá íbúðinni. 3 svefnherbergi eru í íbúðinni, 2 með
hvítsprautulökkuðum skápum, bætt var við skápum í hjónaherbergi frá upphaflegri teikningu. Baðherbergi er
sérlega glæsilegt, flísalagt í hólf og gólf, handklæðaofn og stærri gerðin af baðkari. Mjög vandaður ljósabúnaður
frá Lúmex í allri íbúðinni. Í heildina sérstaklega falleg og vönduð íbúð og vel staðsett með tilliti til barnafjölskyldna.
Hvarfahverfi er mjög skemmtilegt hverfi þar sem stutt er í náttúruna og skemmtilegar gönguleiðir.

Fallegt einbýlishús með stórkostlegu útsýni yfir höfuðborgina. Húsið er í austurbæ Reykjavíkur og stendur það á
mjög góðum stað í lokuðum botnlanga í fallegu náttúrumhverfi. Húsið er vandað í alla staði, vel meðfarið að utan
sem innan. Við húsið er fallegur garður og sólverönd með heitum nuddpotti. Húsinu fylgir sérstæður bílskúr með
hita og rafmagni. Bílstæði fyrir tvo bíla fyrir neðan hús fylgja eigninni. Nánari lýsing eignar: Húsið sem er aðallega
á einni hæð skiptist þannig: Anddyri með góðum fataskápum, alrými með útgengi á verönd, borðstofa sem
auðveldlega er hægt að breyta í herbergi, eldhús með fallegri eikarinnréttingu og mósaikflísum á milli skápa,
svefherbergisgangur með þremur góðum svefnherbergjum og fallega flísalögðu baðherbergi með upphengdu
salerni, baðkari og sturtu. Stofa sem er á sérpalli út frá alrými. Frá stofu er mjög fallegt útsýni yfir borgina og til
sjávar. Frá alrými er gengið niður á neðri hæð þar sem er þvottahús með útgengi út á lóð, gott svefnherbergi og
snyrting. Hægt er með góðu móti að útbúa séríbúð á neðri hæð. Gólfefni: Flísar og parket. Innréttingar:
Viðarinnréttingar í öllu húsinu.

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

Opið hús í dag frá kl. 17:00 til 18:00
Svöluás 10 – Hafnarfirði

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali
697 3629
gudrun@remax.is

Suðurlandsbraut 50

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300

Sími: 513-4300

Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Opið hús Fálkagata 28 - 107 RVK
í dag 12. júlí frá kl. 18:00 til 19:00

Opið hús í dag 12. júlí frá kl. 18:00 til 19:00

Andrésbrunnur 8, íb. 203 - 113 Rvk.

Frum

Frum

Frum

Andrésbrunnur 3, íb. 201 - 113 Rvk.
Opið hús í dag 12. júlí frá kl. 19:00 til 20:00
90% láni
Möguleiki á
Sýnum í dag sérlega vel skipulagt 210 fm parhús með innb.
bílskúr og sólstofu á frábærum útsýnisstað. Tvennar svalir. Fjögur svefnherb.
Fjölskylduvænt hús sem vert er að skoða.

Ásmundur sölumaður Höfða
verður á staðnum í dag
milli kl. 17 og 18, gsm: 895 3000.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Borgartún 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

Rúmgóð 5-6 herb. 131,6 fm íbúð á annarri hæð í
glæsilegu fjögura hæða og fjögura íbúða húsi. Vel
staðsett eign með mikla möguleika í vesturbænum.
Nánari upplýsingar gefur Gunnar í síma 892 8702

90% láni
Möguleiki á

LAUSAR VIÐ KAUPSAMNING. Rúmgóðar og fallegar 3ja herbergja
94 fm íbúðir í lyftufjölbýlishúsum á góðum og rólegum stað í Grafarholtinu ásamt ca. 29 fm stæði í góðri c.a. 87 fm þriggja bíla bílageymslu sem fylgir hvorri íbúð. Verð 25,7 Góð lán í boði.

Nánari upplýsingar í síma 892 8702.

!46)..!

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

Ljósavík 30 - Sér inngangur

Frum

Opið hús í dag milli kl. 18 og 19
Mjög falleg 94,7 fm rúmgóð 3ja herb. endaíbúð á
1. hæð með sólpalli og
sérinngangi. Rúmgott eldhús með fallegri viðarinnr.
og borðkrók v/glugga með
hurð út á sólpall. Rúmgóð
herbergi.
Þv.hús
og
geymsla innan íbúðar.
Rúmgott, flísalagt baðh.
Mjög fallegt eikarparket á
gólfum og flísar á forstofu
og eldhúsi. Húsið er mjög fallegt að utan. Skemmtilegt
útsýni yfir í Geldingarnes og Esjuna. Stutt í leikskóla,
skóla og þjónustu. Verð 23,8 millj.
Pétur og Ellen taka vel á móti gestum
í dag milli kl. 18 og 19. Teikningar á staðnum.
+Ò6$9Ë.±ì$56(0*27725é6325 6.,37,50È/,

HRAFNISTA
Hrafnista Reykjavík

Umönnun

Starfsfólk óskast í aðhlynningu á morgun-kvöld og helgarvaktir.
Starfshlutfall og vinnutími samkomulag.
Upplýsingar gefur Magnea í 585-9529. Netfang magnea@hrafnista.is

!TVINNA Å BOÈI
.¹NARI UPPL Å SÅMA   EÈA HAMRAFELL HAMRAFELLIS

– Mest lesið

!ÈSTOÈARSKËLASTJËRI
,AUS ER TIL UMSËKNAR STAÈA AÈSTOÈARSKËLASTJËRA VIÈ
'RUNDASKËLA SKILEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR HAÙ
STJËRNUNARREYNSLU OG FRAMHALDSMENNTUN ¹ SVIÈI
STJËRNUNAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (RÎNN 2ÅKHARÈSDËTTIR
AÈSTOÈARSKËLASTJËRI NETFANG HRIK GRUNDASKOLIIS
3ÅMI   OG  

&ISKVINNSLUFYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR MËTTÎKUSTJËRA
6ERÈUR EINNIG AÈ GETA LEYST AF VERKTJËRA

Auglýsingasími

'RUNDASKËLI !KRANESI

'RUNDASKËLI ER HEILDST¾ÈUR GRUNNSKËLI MEÈ UM 
NEMENDUR OG  STARFSMENN ¥ 'RUNDASKËLA ER
METNAÈARFULLT SKËLASTARF GOTT STARFSUMHVERÙ OG GËÈ
SAMVINNA STARFSFËLKS NEMENDA FORELDRA OG ANNARRA
SAMSTARFSAÈILA SKËLANS ¥ 'RUNDASKËLA ERU GERÈAR KRÎFUR
TIL NEMENDA OG STARFSFËLKS UM DUGNAÈ REGLUSEMI
GËÈA UMGENGNI GËÈA ¹STUNDUN OG GAGNKV¾MA VIRÈINGU
3LËÈIN ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS ER WWWGRUNDASKOLIIS

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JÒLÅ NK
5MSËKNIR BERIST TIL 'RUNDASKËLA
%SPIGRUND   !KRANESI

Samtök iðnaðarins og SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu / Sjá nánar um endurvinnslu prentmiðla á www.si.is – Hönnun Hvíta húsið/ SÍA

Gerum gott úr ﬂessu
Pappír er frábært efni. Eftir a› hafa fært okkur fréttir og anna›
lesefni getur pappírinn ö›last n‡tt hlutverk. ﬁa› eina sem vi›
ﬂurfum a› gera er a› flokka hann og skila í næsta pappírsgám
e›a endurvinnslutunnu.
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Innköllum kvótann

Hönd fyrir höfuð
gera. Hlutabréf í sjávarútvegsfyrir5-2¨!.
tækjum endurspegla eignarhluti í skipum,
verksmiðjum, viðskiptavild og mannauði
3J¹VARÒTVEGUR
jafnt sem veiðirétti. Því má ekki gleyma.
Brotthvarf mitt úr hluthafahópi Eskju var
iríkur Stefánsson fyrrverandi verkafyrst og fremst vegna ólíkra sjónarmiða
lýðsfrömuður á Fáskrúðsfirði fór miksamhluthafa minna varðandi rekstrarinn í Kastljósinu síðasta föstudag. Þar ásakáherslur og framtíðarstefnu. Ég lagði til
aði hann mig um að hafa við sölu á
að fyrirtækinu yrði skipt upp og ég tæki
hlutabréfum mínum í Eskju „tekið út úr
hluta af eignum þess og skuldum og ræki
greininni þúsund milljónir“ og með því
sem sjálfstæða einingu. Því var hafnað.
skilið heimamenn og byggðarlagið eftir í
Niðurstaðan varð sú að ég seldi hlutafé
skuldsetningu og volæði. Þeir stæðu nú %,&!2 !¨!,34%).33/.
mitt með blendnum hug en í sátt við þá
frammi fyrir að þurfa að selja allan
hluthafa sem gengu til liðs við hluthafahópinn. Að
bolfiskkvóta félagsins til að bæta fyrir skaðann.
kaupunum stóðu fyrirtækin Skeljungur, TryggingaEiríkur bætti svo við að að ég hefði „aldrei migið í
miðstöðin og Eskja til jafns. Það er því beinlínis rangt
saltan sjó“. Mér finnst mikilvægt að orðaskak Eiríks
að halda því fram að með sölu hlutabréfanna hafi
sé leiðrétt og um leið sýnd viðleitni við að slá á andúð
komið til „verulegrar skuldsetningar heimamanna“
hans í garð kvótakerfisins.
eins og Eiríkur heldur fram.
Er ég tók við rekstri Eskju í ársbyrjun 2001 var
Umræða um sjávarútvegsmál á og má ekki festast í
fjárhagsstaða félagsins erfið og samstarfsfólk mitt og
þeim rætna farvegi sem Eiríkur hefur fyrirfundið. Sú
ég lögðum mikið á okkur til að endurskipuleggja
aðferðarfræði hans að leitast við að sverta mannorð
reksturinn. Sumar aðgerðirnar voru erfiðar en um
einstaklinga til þess eins að ala á andúð í garð
leið nauðsynlegar til að félagið næði styrk til að taka
kvótakerfisins er afar ósmekkleg og sjálfdæmist.
þátt í þeirri samkeppni sem ríkir á frjálsum markaði.
Hvað varðar yfirlýsingu Eiríks að ég hafi „aldrei
Það tókst og tveimur árum síðar var fjárhagur Eskju
migið í saltan sjó“ þá skal það hér með leiðrétt. Þó ég
orðinn nægjanlega sterkur til að hægt væri að bæta
teljist seint til mestu sjóhunda Íslandssögunnar þá
við kvótastöðu félagsins. Á meðan ég var við
vann ég sem háseti í sumarafleysingum á Jóni
stjórnvölinn voru aldrei seldar veiðiheimildir. Þvert á
Kjartanssyni – en meig um borð. Það var hinsvegar
móti stóð ég fyrir kaupum á veiðiheimildum er nánast
eftir sveitaböllin sem við vinirnir fórum niður á
tvöfölduðu bolfiskkvóta félagsins og styrktu reksturfrystihússbryggju og sprændum í sjóinn og hittum –
inn til muna. Þær veiðiheimildir hafa vaxið mjög að
að mig minnir – í flestum tilfellum.
markaðsverðmætum og eru enn á Eskifirði.
Það er mikilvægt að rugla ekki sölu veiðiheimilda
saman við sölu hlutabréfa eins og Eiríkur virðist
Höfundur er fyrrverandi forstjóri Eskju.
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Þúsund og einn, þúsund
og tveir, þúsund og þrír
verða þessi tjón vegna
þess að ökumenn gæta
þess ekki að hafa nægjanlegt bil í næsta bíl fyrir
framan og jafnframt gæta
ð ná ekki að stöðva
þeir ekki ávallt að því sem
bifreið í þéttri umferð
er fram undan og gera sér
og lenda aftan á annarri
ekki grein fyrir því að
fyrir framan í röðinni eða
hægt gæti á umferð.
á gatnamótum er eitt
Í umferðarlögum eru
alvarlegasta meinið í
ákvæði um það að ökuumferðinni á höfuðborg35-!2,)¨)
maður eigi að geta stöðvað
arsvæðinu. Allt of margir
'5¨"*®2.33/.
á þeim hluta vegar sem
sem fara af stað út í
fram undan er og áður en kemur að
umferðina að morgni dags sitja uppi
hindrun. Í 36. grein umferðarlagmeð það að kvöldi að hafa lent í
anna eru síðan taldar upp helstu
aftanákeyrslu. Hafa jafnvel skaðað
aðstæður þar sem ökumenn þurfa að
sjálfa sig og aðra og valdið verulegu
gæta sérstaklega að hraða vegna
eignatjóni.
umferðaröryggis.
Aftanákeyrslur eru margar, árið
Fylgi menn ekki þeim reglum
2006 urðu t.d. 3.400 aftanákeyrslur,
sem þar er lýst er mikil hætta á því
þar af rúmlega 2.900 á höfuðborgarað þeir nái ekki að stöðva og aki
svæðinu. Í þessum árekstrum
aftan á aðra bifreið sem er skyndiskemmdust rúmlega 7.000 bifreiðar
lega stöðvuð. Eins og umferðarþungog margir ökumenn og farþegar
inn er á höfuðborgarsvæðinu verður
slösuðust.
stöðugt að gera ráð fyrir því að
Samkvæmt útreikningum má gera
umferðin stöðvist, sérstaklega á
ráð fyrir því að kostnaður vegna
stofnbrautum þar sem umferð er
tjóna þar sem ekið er aftan á annað
mjög mikil og henni stýrt með
ökutæki í umferðinni á höfuðborgarumferðarljósum.
svæðinu hafi numið 2.779 milljónum
Gott viðmið fyrir ökumenn er að
árið 2006. Meðaltjónakostnaður í
nota „þriggja sekúndna regluna“ til
hverju tjóni er u.þ.b. 770.000 krónur.
að tryggja hæfilega fjarlægð milli
Mörg tjón eru minniháttar en þegar
ökutækja. Þessa aðferð lærðum við
harðar aftanákeyrslur verða fylgja
flest er við tókum ökupróf en í ljósi
þeim alvarleg líkamstjón. Flest
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reynslunnar þá má alveg rifja hana
upp: Hún er þannig að þegar ökutæki sem á undan fer er ekið framhjá kennileiti, t.d. ljósastaur, þá
telur ökumaðurinn sem á eftir ekur
upp að þremur en bætir orðinu „þúsund“ fyrir framan og setur orðið
„og“ þar á milli. Hann telur þannig:
Þúsund og 1 þúsund og 2, þúsund og
3.
Ef ekið er framhjá kennileitinu
áður er komið er að því að telja „þúsund og 3“ þá er vegalengdin milli
ökutækjanna of lítil og hætta á
aftanákeyrslu veruleg.
Ef allir færu eftir þessari reglu
má reikna með að þjóðfélagið sparaði stórar fjárhæðir í óþarfa tjónum
en rétt er að nefna það að kostnaður
þjóðfélagsins vegna umferðarslysa
er áætlaður á bilinu 22 til 30 milljarðar króna á ári. Kostnaður sem
verður til vegna þess að vegfarendur gera mistök í umferðinni.
Koma mætti í veg fyrir líkamstjón, óbætanlegar þjáningar og sorg
ef allir legðust á eitt við að fara eftir
settum reglum og einbeittu sér
aðeins að því að aka bifreiðinni í stað
þess að vera með hugann annars
staðar þegar verið er að aka
vélknúnu ökutæki.
Höfundur er deildarstjóri
bifreiðatjóns hjá Sjóvá.

Dómar réttlæta ranglætið
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vað eftir annað þarf þjóðin að
láta sér lynda að dómarar
Héraðsdóms
Reykjavíkur
og
Hæstaréttar verði sér og henni til
skammar hérlendis sem erlendis.
Þeir eru að verða alræmdir fyrir
túlkun sína á réttu og röngu. Leita
þarf til vanþróaðra einræðisríkja
til að sambærileg túlkun á réttlæti
finnist. Það er óásættanlegt að
reyndustu dómarar þjóðarinnar
skuli svo oft klúðra mikilvægum
málum sem raun er á. Þjóðin má
ekki una því að æðstu dómarar
hennar séu svo skyni skroppnir að
þeir láti slægvitra lögfræðinga
vefja þeim um fingur sér, um leið
og réttlætið er fótum troðið.
Fimmta maí var pólskur maður
sýknaður í héraðsdómi, en hann
hafði nauðgað konu á salerni í
kjallara Hótels Sögu. Dómurinn
telur framburð stúlkunnar einkar
trúverðugan, en dæmir þó þvert á

hann.
Þeim
fannst
hlutdrægra aðila. Málið
nefnilega ofbeldið ekki
fór fyrst fyrir héraðsdóm
nógu sannfærandi þó
sem dæmdi stúlkunni
nauðgarinn viðurkenndi
rúmar
28
milljónir.
níðings aðfarir og að
Hæstiréttur sýknaði svo
ótrúlegt sé að stúlkan
ríkið eftir að ný gögn
hafi boðið ókunnum
bárust frá læknaráði. Þar
manni á klósettið með
var ekki gætt hlutleysis.
sér. Dómararnir minna á
Vonandi sér ríkið sóma
sofandi afglapa, svo
sinn í að greiða stúlkunni
bæturnar sem héraðsutangátta var skilningur
dómur dæmdi. En Mannþeirra á viðbrögðum !,"%24 *%.3%.
réttindadómstóllinn telur
stúlkunnar við óvæntri
árás ofbeldismanns. Þeir litu
málflutning hans vandaðan.
framhjá þeirri staðreynd að
Fyrir mörgum árum nauðguðu
afleiðingar ofsahræðslu eru oft áfall
þrír menn 13 ára stúlku og voru
sem veldur máttleysi sem skýrir
sýknaðir vegna ungs aldurs og að
meðal annars hvers vegna ekkert
þeir höfðu aldrei nauðgað áður.
heyrist í stúlkunni. Svo er mögulegt
Þeir voru 17 og 18 og 19 ára gamlir.
að níðingurinn hafi haldið fyrir vit
Ég skrifaði harðorða ádeilu á
hennar. Málið hlýtur að fara fyrir
réttarfarið og sakaði það um að
Hæstarétt og lengra ef þarf.
gefa veiðileyfi á fermingarbörn.
Samkvæmt dómnum var mönnum
Annar áfellisdómur yfir íslensku
sem höfðu hreint sakavottorð og
réttarfari er að Mannréttindadómvoru innan tvítugs, heimilt að
stóllinn skuli dæma íslenska ríkið
nauðga börnum.
brotlegt þegar Hæstiréttur sýknaði
það í máli Söru Lindar Eggertsdóttur.
Þar nýtti Hæstiréttur umsögn
Höfundur er trésmíðameistari.

óöryggi og einkabrask
að einn daginn væri
kvóti og útgerð seld eins
og gert var á Flateyri
um daginn. Allt selt án
ú hefur verið ákveðfyrirvara og fólkið á
ið að draga úr þorskstaðnum án nokkurs
veiðum á næsta fiskveiðiréttar. Það missir bæði
ári. Þá reka menn upp
vinnu og húseignir sínar
mikið harmavein og telja
í mörgum tilfellum
illa með sig farið. Mikið
bótalaust.
er til í því. Það fer ekki
Vonandi verður
vel að blanda of mikið
kvótinn innkallaður og
saman peningum og ást á ,²¨6¥+ '):52!23/.
svo leigður út með
þeim og leyfum til þorsksiðuðum hætti og með fullri
veiða sem við köllum kvóta.
virðingu fyrir lífi og gæfu þess
Eðlilegast væri, að ríkið ætti
fólks sem vinnur við fiskveiðar um
kvótann og leigði hann út. Hefði
allt land.
hlutafélag til að taka við leigunni
Greinarhöfundur þekkir þessi
sem greinarhöfundur kallar Kvótamál örlítið af eigin raun. Hann var
sjóðurinn ohf. eða opinbert
á Norðfirði sem strákur og þekkti
hlutafélag. Þá væri ekki allur þessi
útgerð afa síns vel. Hann gerði út
æsingur og kvótabrask. Menn
og verkaði í saltfisk. Rak líka
gætu leigt kvóta og tekjurnar færu
verslun, mest með ýmsar útgerðtil arðbærra verkefna en ekki í
arvörur. Sumarið 1939 var mikið
einkabrask.
sólarsumar á Norðfirði og var það
Til að taka umdeilt dæmi þá
greinarhöfundi mikið sælusumar
hefði mátt byggja Kárahnjúkaað vera þar. En hann man vel að
virkjun fyrir tekjur af kvótaleigu
sjómenn kvörtuðu mikið yfir
og eiga virkjunina skuldlausa. Selt
aflaleysi og kenndu fjölda erlendra
rafmagn hefði þá verið nettó
togara á miðunum fyrir utan um
tekjur. Svo hefðum við getað byggt
aflaleysið. Svo kom heimsstyrjöldþessa virkjun í rólegheitum sjálfir,
in haustið 1939 og erlendir togarar
en ekki með erlendu vinnuafli og
fóru. Þorskurinn rétti samt ekki
miklum asa, sem kostað hefur
við nema á löngum tíma. Menn
nokkra menn lífið. Gera þetta
þurfa ekki að búast við aukinni
sjálfir með gróða, en nú má alveg
þorskveiði næstu árin. Hún verður
eins búast við tapi af raforkusöljafnvel minni. Svo illa hefur
unni þar sem vextir eru háir og
kvótakerfið farið með fiskimiðin.
virkjunin öll í skuld. Þetta er tekið
Innkalla ber kvótann gegn
sem dæmi um það, að sjálfs er
hæfilegum bótum. Síðan myndi
höndin hollust. Vatnajökull er að
Kvótasjóðurinn ohf. leigja út
bráðna og mun land þá rísa þarna
hæfilegt magn af kvóta og láta þá
og jarðsprungur hreyfast. Í því er
njóta öryggis með veiðar, sem eru
áhætta.
í sjávarþorpunum út um allt land.
Annars var ætlunin að ræða um
Búum okkur undir enn meiri
kvótann og leggja til að hann væri
samdrátt í veiðum á þorski vegna
innkallaður gegn hæfilegum
kvótans, sem hefur eyðilagt
bótum úr Kvótasjóðnum ohf., sem
þorskinn. Svo verður jafnvel að
síðan myndi leigja kvótann út til að
banna loðnuveiðar, svo þorskurinn
fá peninga sína til baka. Kvótinn
hafi nægt æti í sjónum til að
yrði þá ríkiseign í sérstöku
aukast aftur.
hlutafélagi. Hægt væri að stjórna
leigunni þannig, að staðirnir úti á
landi fengju hæfilegt magn leigt
Höfundur er
og byggju ekki lengur við það
hæstaréttarlögmaður.
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Vatnsryksugur
eða Herbalife?
orkuríkum mat. Hann er
auk þess líffræðilega
hannaður til að langa í
slíkan mat, og til að
breyta allri umframorku
g las fyrir nokkru
í fitubirgðir sem geyma
síðan í Fréttablaðinu
á til „mögru“ áranna.
um svokallaðar „dellur“
Varla mikil von til að við
Íslendinga í gegnum tíðá 21. öldinni upplifum
ina. Þar var minnst á
slíkt í bráð. MannskepnHerbalife-vörurnar, gefið
an á árum áður vann
í skyn að þeir sem álpuðust til að reyna að pranga (*®2$¥3 !.$2¡3$«44)2 erfiðisvinnu, átti ekki
rafknúin farartæki, flísHerbalife inn á fólk hér
fatnað eða upphituð híbýli, og eyddi
um árið gangi nú húsa á milli og
þar af leiðandi öllum umframhitaselji vatnsryksugur.
einingum og fitubirgðum líkamans
Sem betur fer hefur Íslendingursjálfkrafa – gjörólíkt þeim rauninn ekki farið varhluta af heilsuveruleika sem við búum við í dag.
byltingu hins vestræna heims og æ
fleiri hugsa betur um líkama sinn
Sjálf get ég fullyrt að þrátt fyrir
og hlúa betur að heilsu sinni. Sem
að vera komin yfir fertugt hefur
dreifingaraðili Herbalife hitti ég
mér aldrei í mínu lífi liðið betur en í
fólk sem þiggur fegins hendi hjálp
dag. Ég veit núna muninn á því að
við þeim vandamálum sem nútímainnbyrða alla daga vikunnar öll þau
maðurinn stendur frammi fyrir á
nauðsynlegu næringarefni og víttímum skyndilausna. Fólk sem þjáamín sem líkaminn þarf á að halda
ist af orkuleysi, offitu, meltingartil að geta starfað eðlilega í starfi og
truflunum, svefnleysi eða sykurleik, og því að geta varla tekist á við
löngun, svo fátt eitt sé nefnt.
allt sem ég þurfti að gera í mínu
Mannslíkaminn hefur á mörgum
krefjandi starfi - hvað þá að eiga
milljónum ára þróast í það sem
afgangs orku til að gera allt það sem
hann er í dag og er illa í stakk búinn
mig langaði til að gera þess utan.
til að takast á við matvælaþróun
Ég hef enn ekki hitt nokkurn einsíðustu ára. Svo langri þróun verðstakling sem vill ekki líða vel, vera
ur ekki snúið við á einni öld. Nútímorkumikill, heilsuhraustur, í góðu
inn færir okkur skyndimat og unnin
formi, unglegur og eiga alla mögumatvæli á silfurfati, fæðuval sem
leika á góðu og heilbrigðu lífi til
samanstendur af „tómum“ hitaeindauðadags. Af óbilandi hugsjón leitingum og gagnast líkama okkar
umst við dreifingaraðilar Herbalife
ekki eins vel og þau matvæli sem
við að hjálpa fólki eins og þér til að
menn neyttu áður. Íslendingar hafa
finna leið til betra lífs. Það þekkja
ekki farið varhluta af þróun í matÍslendingar sem nota ytri og innri
vælaiðnaði nútímans. Það er víst að
næringu Herbalife sér til heilsuÍslendingur sem var uppi um aldabótar.
mótin 1900 borðaði meira af prótVatnsryksugur eru öflug heimileini og omega-fitusýrum heldur en
istæki en þær verða viðskiptavinir
nútíma Íslendingur.
mínir að kaupa annars staðar en hjá
mér.
Mannslíkaminn hefur á síðustu
öldum vanist að fá ekki mat hvar
sem er og hvenær sem er, hann er í
Höfundur er dreifingaraðili
eðli sínu ginkeyptur fyrir feitum og
Herbalife.
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Fasteignirnar
draga vagninn
Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,22 prósent í júlí
og mælist 3,8 prósent. Verðbólga væri meiri ef ekki
hefðu komið til útsölur.
Verðbólga
er
yfir
spám
greiningardeilda bankanna samkvæmt mælingu Hagstofunnar í
júlí. 12 mánaða verðbólga er þó
komin niður fyrir 4,0 prósenta efri
þolmörk Seðlabankans og stendur
nú í 3,8 prósentum. Tólf mánaða
verðbólga hefur ekki mælst lægri
síðan í ágúst 2005.
Spár greiningardeilda hlupu á
bilinu 0,1 prósents lækkun og yfir
í 0,1 prósents hækkun á vísitölunni
milli mánaða, en hún reyndist svo
0,22 prósent.
„Húsnæðisverð er áfram mikill
áhrifavaldur í verðlagsmælingum
og dregur vagninn í nýjustu
hækkunum á vísitölu neysluverðs
eins og svo oft áður undanfarin
misseri,“ segir Gunnar Árnason
sérfræðingur efnahagsmála hjá
Byri sparisjóði. Hann telur þó ekki
það eitt áhyggjuefni að umsvif á
fasteignamarkaði virðast vera að
aukast lítillega á nýjan leik eftir
sýnilegan samdrátt á síðari hluta
síðasta árs og byrjun þessa.
„Spár um áframhaldandi hratt
minnkandi hagvöxt á yfirstandandi
ári og því næsta eru líklegar til að
ganga eftir eins og mál standa. Í
ljósi þess er sérstakt að Seðlabanki
Íslands kjósi að halda stýrivöxtum
sínum svo háum og lýsi yfir
óbreyttum vöxtum fram á næsta
ár,“ segir hann og bendir á að tólf
mánaða verðbólga sé nú undir
þolmörkum bankans og telur ekki
líkur á miklum viðsnúningi á þeirri
þróun á næstunni, enda megi reikna
með að styrking á gengi krónunnar
komi fram í lægra innflutningsverði
á vörum og þjónustu.
Greiningardeild
Landsbanka
Íslands rekur meiri verðbólgu en
gert var ráð fyrir til töluverðra
hækkana á heilsugæslu, tómstundum og menningu og matvöru,

(*!,,!(6%2&) ¥ +«0!6/') ²TSÎLU¹HRIF
VEGA ¹ MËTI H¾KKANDI VERÈI FASTEIGNA
OG FLEIRI Ö¹TTUM Å M¾LINGUM ¹ VÅSITÎLU
NEYSLUVERÈS 6ERÈBËLGA ER MEIRI EN
GREINENDUR ¹TTU VON ¹ &2¡44!",!¨)¨6),(%,-

auk
kostnaðar
vegna
eigin
húsnæðis. „Sumarútsölur eru víðast
hvar komnar á fullt skrið en þær
valda um 0,4 prósenta lækkun á
vísitölunni í júlí. Hefðu útsölur ekki
valdi fyrrnefndri lækkun á vísitölu
neysluverðs hefði verðlag hækkað
um hátt í 0,7 prósent í mánuðinum,“
segir í greiningu bankans og bent á
að útsöluáhrif séu tímabundin og
megið því búast við að verð hækki
aftur í sama horf. „Það er því enn
mikill
verðbólguþrýstingur
í
hagkerfinu.“
Greiningardeild
Kaupþings
hefur eftir Hagstofunni að
fasteignaverð á landinu öllu hafi
hækkað að meðaltali um 1,6
prósent milli mánaða síðustu þrjá
mánuði. „Mikil þensla er á
fasteignamarkaði
um
þessar
mundir, umsvif hafa aukist
töluvert á síðustu mánuðum en
fjöldi þinglýstra kaupsamninga á
höfuðborgarsvæðinu
í
júní
síðastliðnum hefur ekki mælst
hærri frá því í lok árs 2004,“ segir
greiningardeildin, en gerir þó ráð
fyrir
hægari
umsvifum
á
fasteignamarkaði þegar líða tekur
á árið. Er það sagt munu gerast
samhliða
hækkandi
vöxtum
íbúalána og erfiðara aðgengi að
lánsfé.
OLIKR FRETTABLADIDIS

Eik skráð á markað
Hinn færeyski Eik banki var í
gærmorgun frumskráður í kauphallirnar á Íslandi og í Danmörku.
Skráningin fór fram í Þórshöfn
við hátíðlega athöfn.
Viðskipti í Eik banka fóru nokkuð fjörlega af stað. Útboðsgengi
bréfa í félaginu var 575 danskar
krónur, en við lok markaðar stóðu
bréfin í 735 dönskum krónum.
Veltan nam alls réttum 120 milljónum íslenskra króna í 118 viðskiptum.
Eik banki er annar færeyski
bankinn sem skráður er í Kauphöll Íslands á árinu, en Föroya
Bank var skráður á markað að
loknu almennu hlutafjárútboði
fyrir rúmum tveimur vikum. Alls
eru nú þrjú færeysk félög í kauphöllinni, en olíuleitarfélagið Atlantic Petroleum reið á vaðið í
fyrrasumar.
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*ACOBSEN FORSTJËRI %IK "ANKA OG ¶ËRÈUR
&RIÈJËNSSON FORSTJËRI +AUPHALLARINNAR
ÅSLENSKU HANDSALA SKR¹NINGU %IK "ANKA
¹ HLUTABRÁFAMARKAÈ HÁR

Marner Jacobsen, forstjóri Eik
banka, hefur sagt söguleg tengsl
þjóðanna tveggja auk mikilvægis
þess að bankinn sé sýnilegur fjölmörgum íslenskum hluthöfum,
hafa ráðið mestu um að ákveðið
var að skrá Eik í Reykjavík.
JSK

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is
Opið mánudaga–föstudaga 8–18,
laugardaga 10–16 og sunnudaga 12–16
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„Ég vil gera við þig
það sem vorið gerir við
kirsuberjatrén.“
(INN SP¾NSKI .ERUDA
HLAUT .ËBELSVERÈLAUN Å
BËKMENNTUM ¹RIÈ 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Harmleikur við Drumcree

 F+R *ULÅUS 3ESAR KEMUR Å

¶RÅR DRENGIR ÖEIR 2ICHARD -ARK OG *ASON 1UINN
ELLEFU NÅU OG SJÎ ¹RA LÁTUST ÖENNAN DAG ¹RIÈ
 ¶EIR L¹GU SOFANDI Å RÒMUM SÅNUM ÖEGAR
BENSÅNSPRENGJU VAR VARPAÈ INN Å HÒSIÈ ÖAR SEM
ÖEIR SV¹FU -ËÈIR ÖEIRRA OG UNNUSTI HENNAR ¹SAMT
FJÎLSKYLDUVINI SLUPPU ÒT VIÈ ILLAN LEIK
!TVIKIÈ ¹TTI SÁR STAÈ EFTIR VIKULÎNG MËTM¾LI
«RANÅUREGLUNNAR VIÈ $RUMCREE EN ¹ST¾ÈAN FYRIR
MËTM¾LUNUM VAR SÒ AÈ YFIRVÎLD HÎFÈU BANNAÈ
ÖEIM AF FARA SÅNA ¹RLEGU $RUMCREE GÎNGU Å
GEGNUM HVERFI KAÖËLSKRA ¹ 'ARVAGHY VEGI
1UINN FJÎLSKYLDAN VAR KAÖËLSK EN BJË Å HVERFI
ÖAR SEM MEIRIHLUTI ÅBÒA ER MËTM¾LENDUR
*ARÈARFÎR DRENGJANNA FËR FRAM TVEIMUR DÎGUM
EFTIR BRUNANN OG M¾TTU ÖÒSUNDIR KAÖËLIKKA TIL AÈ
VOTTA SAMÒÈ SÅNA %FTIR ÖAÈ DRË H¾GT OG RËLEGA ÒR
MËTM¾LUNUM
¥ OKTËBER  VAR HINN  ¹RA 'ARFIELD 'ILM
OUR D¾MDUR Å LÅFSTÅÈARFANGELSI FYRIR MORÈ (ANN

HEIMINN
 (INRIK 6))) KONUNGUR






-«4-,) «RANÅUMENN FARA Å MËTM¾LAGÎNGU ¹

HVERJU ¹RI ÖË ÖEIR GANGI EKKI LENGUR UM 'ARVAGHY VEG

HAFÈI KEYRT BÅL ÖEIRRA ÖRIGGJA MANNA SEM STËÈU
FYRIR ¹R¹SINNI 4ALIÈ ER AÈ ÖEIR HAFI TILHEYRT 56&
HERSK¹UM SAMTÎKUM SAMBANDSSINNA EN ÖEIR
ERU ENN ÖANN DAG Å DAG ËFUNDNIR
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Margrét Karlsdóttir,
Urðarbraut 7, Garði,

lést sunnudaginn 8. júlí. Jarðarförin auglýst síðar.
Fyrir hönd systkina og annarra vandamanna.
Sigurbjörg Ragnarsdóttir og Fanney G. Magnúsdóttir.

Okkar ástkæra eiginkona, móðir, dóttir,
systir, barnabarn og tengdadóttir,

Hildur Sif Helgadóttir,
Katrínarlind 5, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild LHS, deild 11E, mánudaginn
9. júlí. Útför hennar verður gerð frá Hallgrímskirkju
mánudaginn 16. júlí kl. 13.00.
Ásþór Sædal Birgisson
Þórður Helgi Friðjónsson
Helgi Björnsson
Björn Helgason
Helga Heiða Helgadóttir
Björn Helgason
Birgir Guðmundsson

Kristín Guðmundsdóttir
3*,&"2 /2+! FULLTRÒI $AIMLER#HRYSLER AFHENDIR FORSTJËRUM /RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR OG ,ANDSVIRKJUNAR 'UÈMUNDI ¶ËRODDSSYNI OG &RIÈRIKI
3OPHUSSYNI FYRSTA VETNISFËLKSBÅLINN
&2¡44!",¨)¨0*%452

Hanna Ásgeirsdóttir
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3J¹LFB¾R ORKUFRAMLEIÈSLA
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Karl Gústaf Ásgrímsson,
Kópavogsbraut 97,

verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju föstudaginn
13. júlí kl. 13.00.
Svanhildur Th. Valdimarsdóttir
Margrét Inga Karlsdóttir
Helga Jóhanna Karlsdóttir
Rúnar Sólberg Þorvaldsson
Bjarni Karlsson
Svanhildur A. Sigurgeirsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn og besti
vinur, faðir okkar, tengdafaðir, sonur
og bróðir,

SMART-H2 verkefnið er langtímaverkefni á vegum íslenskrar Nýorku
og VistOrku. Markmiðið er að fjölga
vetnisbílum á Íslandi, jafnt og þétt á
næstu þremur árum.
Fyrstu tilraunir með vetnisdrifin
farartæki á Íslandi voru gerðar
með vetnisstrætisvagna sem voru
prufukeyrðir á höfuðborgarsvæðinu.
Það verkefni gafst vel og á
miðvikudag tók Landsvirkjun og
Orkuveita Reykjavíkur við fyrsta
vetnisfólksbílnum á Íslandi.
Bíllinn er af gerðinni Mercedes Benz
A-class og frá bílaframleiðandanum
DaimlerChrysler sem er einn af
eigendum
Íslenskrar
NýOrku.
Fyrirtækið er samvinnuvettvangur
orkufyrirtækja og rannsóknastofnana sem nefnist VistOrka. Eigendur
VistOrku eru Nýsköpunarsjóður, Hitaveita Suðurnesja, Orkuveita Reykjavíkur, Landsvirkjun, Iðntæknistofnun,
Háskóli Íslands, Áburðarverksmiðjan í
Gufunesi og Aflvaki. Á móti 51 prósenti Vistorku eiga þrjú erlend fyrirtæki
í Íslenskri NýOrku: DaimlerChrysler,

Norsk Hydro og Shell Int. Hydrogen,
hvert um sig 16,3 prósent.
„Ástæðan fyrir því að þessir erlendu
aðilar vildu vinna með Íslendingum
eru aðferðirnar sem við notum við
orkuframleiðslu. Vetni er ekki orkugjafi heldur orkuberi og til að framleiða vetni þarf mikla orku. Við framleiðum vatnsorku og jarðhitaorku sem
er bæði endurnýjanleg og umhverfisvæn og þótti þess vegna spennandi
kostur,”segir Þorsteinn Hilmarsson,
upplýsingafulltrúi hjá Landsvirkjun.
SMART-H2 verkefnið stefnir á innflutning á þrjátíu vetnisfólksbílum á
næstu þremur árum. Þessir bílar koma
frá ýmsum bílaframleiðendum og fara
til fyrirtækja og aðila sem koma að
íslenskri NýOrku meðal annars sem
þjónustubílar.
„Bílarnir sem koma verða hluti af
rannsóknarverkefni um notkun vetnis
sem eldsneyti farartækja. Þar verður
rannsakað hvernig bílarnir standa sig
og kannað hvernig innviði framtíðar
vetnissamfélags þarf að vera,“ segir
Þorsteinn.

Hann segir einnig að til standi
að koma vetnismótor í hjálparvél
á minnsta kosti einum bát á þessu
þriggja ára tímabili.
„Ef menn horfa á heildarorkunotkun Íslendinga þá eru rúm 70 prósent
framleidd úr jarðvarma og vatnsafli.
Restin er innflutt jarðefnaeldsneyti
fyrir farartæki og fiskiskip og sú orka
mengar.
„Ef við getum notað vetni fyrir farartæki á Ísland getum við orðið mun
umhverfisvænni og óháðari erlendum
orkugjöfum,“ segir Þorsteinn.
SMART-H2 verkefnið er enn á byrjunarstigi en hefur vakið mikla athygli
erlendis að sögn Þorsteins. „Samstaðan sem ríkir um umhverfisvænt eldsneyti Íslandi er mjög sérstök. Þar hafa
tekið höndum saman stjórnvöld, orkufyrirtæki, rannsóknarfyrirtæki, háskólar og olíufyrirtæki, þetta er sjaldgæft erlendis. Auk þess eru fá lönd
sem geta verið sjálfum sér nóg í vistvænni orkuframleiðslu eins og Íslendingar,“ segir Þorsteinn.
RH FRETTABLADIDIS

Óskar Stefán Óskarsson,
slökkviliðsstjóri, Hvannahlíð 7,
Sauðárkróki,

www.minningargreinar.is

sem lést þann 3. júlí, verður jarðsunginn frá
Sauðárkrókskirkju laugardaginn 14. júlí og hefst
athöfnin kl. 14.00.
Olga Alexandersdóttir
Guðbjörg Óskarsdóttir
Júlíana Alda Óskarsdóttir
Óskar Veturliði Grímsson
Atli Már Óskarsson
Gestur Pétursson
og aðrir aðstandendur.

Gunnar Páll Ólafsson
Björn Ingi Björnsson
Margrét Gestsdóttir
Steinunn Árnadóttir
Bjarney M. Hallmannsdóttir

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Sverrir Einarsson

o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA

MOSAIK
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Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar
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Nýlega náði ég þeim
merka áfanga að verða
þrítugur. Fyrir utan að
vera statt og stöðugt
minntur á að vera kominn
á fertugsaldurinn átti ég
alveg frábæran afmælisdag
og get ekki sagt að ég hafi fundið
fyrir neinni meiriháttar breytingu
þann daginn eða dagana þar á eftir.
Tilhugsunin um þetta óbreytta
ástand var mér í fyrstu uppspretta
ómældrar gleði. Ég sveif um á
bleiku skýi og horfði á heiminn með
sömu augum og hvítvoðungur, sem
er að uppgötva allt í fyrsta sinn. „Vá
hvað lífið er dásamlegt með öllum
sínum fögru fyrirheitum,“ hugsaði
ég þar sem ég fylgdist með flugum í
trylltum mökunardansi.

Smám saman fór ég þó að efast
um að ástandið væri eins sniðugt
og mér þótti í fyrstu. Hefði ekki
verið eðlilegra að fara úr hárum
eða finna fyrir vaxtarverkjum? Þótt
ekki nema væri fyrir smá seiðingi í
tánni, á meðan afmælið gekk yfir.
Að lokum komst ég að þeirri
niðurstöðu að fyrst allsherjar
líkamsbreytinga hefði ekki orðið vart
hlyti hreinlega að vera um einhverja
skelfilega stöðnun að ræða.
Þegar þessi hugleiðing náði
hámarki var ég staddur heima og
hentist því í dauðans ofboði í næsta
albúm, til að sjá hvort þar leyndist
ekki Dorian Gray-kennd mynd af
mér. Mér til sárra vonbrigða var
enga slíka að finna, heldur aragrúi
mynda frá ýmsum tímabilum þar

sem ég virtist ósköp svipaður útlits.
Þar sem ég stóð með albúmið,
þess fullviss að ég þjáðist af einhverjum dularfullum sjúkdómi,
rann það skyndilega upp fyrir mér
að í höndunum héldi ég á ótvíræðu
sönnunargagni um að aldurinn hefði
færst yfir. Hver ætti annars albúm
með myndum af sjálfum sér nema
vera kominn á vissan aldur?
Vísbendingarnar æptu skyndilega á mig úr öllum áttum: Koffínlausa sojalatteið, afalegu inniskórnir, rafmagnsrúmið með innbyggða nuddtækinu og ekki síst
slendertone-magavöðvatækið. Ég
lyppaðist niður í rúmið alsæll með
að vera ekki haldinn dularfullum
sjúkdómi og enn ánægðari með að
vera orðinn pínku gamall.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI
%INS OG
« J¹ %FTIR AÈ
VENJULEGA ER GAMLI RITSTJËR
ÁG ORÈLAUS
INN FËR AÈ
3ENDIRÈU MATA ENDURNAR
HANA INN
ERU KOMNIR
NÕIR KRAFTAR

(VAÈ
FINNST ÖÁR

Vantar
þig
aukapening?

N 'ELGJAN

/G ÖAÈ
ER GOTT

!LGJÎRLEGA
+J¹NINN TËK
MIG ALDREI
ALVARLEGA EN
NÒ ERU NÕIR
TÅMAR

3ENDA
EIN
HVERN
TIL AÈ

HANDLEGGSBRJËTA
HANN 6IÈERUM
EKKI VÎN AÈ GERA
ÖAÈ ¹ ÖESSU BLAÈI

.Ò ERU NÕIR
TÅMAR

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

(VAÈ ER AÈ
%R MÎRG¾SIN
KOMIN ¹ FULLT
Å 'OTHAM
AFTUR

0ALLI ÁG KALLA TIL
FJÎLSKYLDUFUNDAR

¶AÈ HJ¹LPAR MÁR EKKI
AÈ ÖÒ BL¹SIR KAFFI
SVONA ÒT UM NEFIÈ

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

-UNUÈ ÖIÈ PANTA
AF 3TEFNUMËTA
MATSEÈLINUM EÈA
'IFT OG STENDUR ¹
SAMA SEÈLINUM

Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu
fólki til að bera út blöð milli 6 og 7 á
morgnana. Um er að ræða holla og hressandi
útiveru, annars vegar á virkum dögum og hins
vegar um helgar.
Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu
þig og fáðu borgað fyrir það.

N +JÎLTURAKKAR

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

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

-ATARSK¹LIN
MÅN ER TËM

N "ARNAL¹N
*ËNA
%RTU
HEIMA
Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði
blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um
sjöhundruð manns að
uppbyggingu á fjölbreyttum
og skemmtilegum vettvangi.
– ódýrari valkostur

Pósthúsið ehf

| Suðurhrauni 1

| 210 Garðabæ

| Sími: 585 8300

|

posthusid.is

(ÁRNA INNI
,INDA

%FTIR +IRKMAN3COTT

(¾ ÁG VAR
"IRNA

¶Ò ERT 34«2 3ÁRÈU HÒN
GL¾SILEG ER SAMM¹LA
MÁR

Allra ve›ra von
Nota›u vi›arvörn sem ﬂolir íslenskt ve›urfar
Vi›arvörn er ekki ﬂa› sama og vi›arvörn. Kjörvari er
sérstaklega ﬂróa›ur fyrir íslenska ve›ráttu ﬂar sem
mikilvægt er a› gæ›in séu í lagi.

Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn.
Á Íslandi er allra ve›ra von.

Ná›u ﬂér í n‡ja Kjörvara litakorti›
Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i
• Málningarbú›in Akranesi • Byko Akranesi • Axel ﬁórarinsson, málarameistari, Borgarnesi
• Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík • Núpur byggingavöruverslun Ísafir›i
• Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki • Byko Akureyri
• Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi
• Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík
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Sumartónleikar í Skálholti
Kl. 12.00
Hádegistónleikar tónleikaraðarinnar
Alþjóðlegt orgelsumar í Hallgrímskirkju. Skoski organistinn Douglas
A. Brotchie leikur á Klais-orgelið í
kirkjunni. Efnisskrá Douglasar
spannar orgeltónlist þriggja alda en
verkin eru eftir Dietrich Buxtehude,
Olivier Messiaen og Jón Nordal.
Douglas hefur undanfarin tvö ár
verið organisti Háteigskirkju en
hann hefur áður haldið tónleika víða
um Evrópu, bæði sem ein- og
meðleikari.

MENNING FRETTABLADIDIS

$AGSKR¹ ÖRIÈJA HLUTA
3UMARTËNLEIKA Å 3K¹LHOLTI
HEFST Å DAG OG STENDUR FRAM
¹ SUNNUDAG ¥ HENNI KENNIR
ÕMISSA GRASA OG BER ÖAR H¾ST
SAMSTARFSVERKEFNIÈ ¥SLAND
!USTURRÅKI EN UM ER AÈ R¾ÈA
VERKEFNI SEM 3UMARTËNLEIKAR
HAFA UNNIÈ Å SAMVINNU VIÈ TVÎ
AUSTURRÅSK TËNSK¹LDAFÁLÎG !UK
ÖESS ER Å DAGSKR¹NNI AÈ FINNA
FYRIRLESTRA ÖRENNA KAMMER
TËNLEIKA TËNLEIKA (LJËMEYKIS
MEÈ VERKUM *ËNS .ORDAL OG
LOKS TËNLEIKA *AAP 3CHRÎDERS OG
3IGURÈAR (ALLDËRSSONAR ÖAR SEM
FLUTT VERÈA VERK FR¹ LOK  ALDAR
EFTIR "ACH OG ÅTÎLSK TËNSK¹LD
3Ò SKEMMTILEGA NÕJUNG ER Å BOÈI ¹
3UMARTËNLEIKUM AÈ LEIKLISTARSMIÈJA VERÈUR

FYRIR BÎRNIN ¹ LAUGARDAG KL
 ,EIÈBEINANDI VERÈUR
)NGËLFUR "JÎRN 3IGURÈSSON EN
HANN HEFUR VÅÈT¾KA REYNSLU
Å LEIKLISTARKENNSLU BARNA OG
UNGMENNA ®LL BÎRN FR¹ SEX ¹RA
ALDRI GETA TEKIÈ Ö¹TT OG Å LOK
DAGSINS VERÈUR FLUTT SÕNISHORN AF
AFRAKSTRI DAGSINS FYRIR FORELDRA OG
AÈRA TËNLEIKAGESTI
«KEYPIS AÈGANGUR ER AÈ ÎLLUM
TËNLEIKUM OG FYRIRLESTRUM
3UMARTËNLEIKA ENDA ER ÖAÈ
HUGSJËN AÈSTANDENDA AÈ
KIRKJAN STANDI ÎLLUM OPIN
(EILDAREFNISSKR¹ MEÈ ÅTARLEGRI
DAGSKR¹ OG EFNISSKR¹RTEXTUM
ER NÒ F¹ANLEG Å VERSLUNINNI 
4ËNUM !LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR UM EFNISSKR¹
DAGSKR¹ OG FLYTJENDUR ER AÈ FINNA ¹ HEIMASÅÈU

 %KKI MISSA AF 
-YNDLISTARSÕNINGU +ÎRLU
$AGGAR +ARLSDËTTUR Å
&JÎRUHÒSINU ¹ (ELLNUM
3ÕNINGIN BER YFIRSKRIFTINA
b(ITAÈU MATINN ÖINN
SJ¹LFURm OG STENDUR ÒT
JÒLÅM¹NUÈ %FNIVIÈURINN Å
VERK SÕNINGARINNAR ERU MARG
YFIRKEYRÈIR BÅLAPARTAR AF GÎTUM
BORGARINNAR SEM +ARLA HEFUR
FUNDIÈ EN HÒN VELTIR FYRIR SÁR
MÕKT OG HÎRKU Å MISMUNANDI
EFNI OG ÖÎGN ÒTSAUMSINS Å
HÎNDUM KVENNA

%NDURREISN LANGSPILSINS
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði
er nýafstaðin og kom langspil
mjög við sögu á henni. Örn
Magnússon lék á langspil
á tvennum tónleikum á
hátíðinni og hélt erindi á
málþingi um hljóðfærið.

.¥5 -!..! 3!-34!2& .ÅU LISTAMENN FR¹ ÖREMUR BORGUM HAFA STARFAÈ AÈ VERKEFNINU
b!LIEN 3TRUCTURE IN 5RBAN ,ANDSCAPEm SÅÈASTLIÈIN ÖRJÒ ¹R 2EYKJAVÅK ER LOKAVIÈKOMU
STAÈUR ÖESS

InfoPHR opnuð á
Korpúlfsstöðum
Sýningin InfoPHR verður opnuð í
sýningarrými Sambands íslenskra
myndlistarmanna á Korpúlfsstöðum
á morgun. Þar sýna níu listamenn
frá Reykjavík, Hamborg og Prag
afrakstur samstarfs síns síðastliðin
þrjú ár. Verkefnið ber heitið „Alien
Structure in Urban Landscape“ og
hefur að viðfangsefni sínu borgarmenningu og aðkomu fólks að samfélagi ólíkra borga, að því er segir í
fréttatilkynningu. Listamennirnir
níu hafa hist reglulega á því tímabili og unnið að verkum um borgir í
samræðu hver við annan.
Sýningar á vegum verkefnisins
hafa áður verið settar upp í
Skolska28 í Prag, vorið 2006, og í
Westverk í Hamborg um haustið
2006. Sýningin á Korpúlfsstöðum er
lokaáfangi verkefnisins, en hún
samanstendur af verkum sem unnin

hafa verið í Reykjavík, ásamt verkum frá Prag og Hamborg. Þar ægir
saman ljósmyndum, kvikmyndum,
teikningum, málverkum og rýmisverkum, sem öll miða að því að
varpa ljósi á hið ókunna og sérkennilega í menningu borgarinnar.
Listamennirnir frá Prag eru þau
Jan Bartos ljósmyndari, Marcela
Steinbachova arkítekt og Jiry Thyn
ljósmyndari. Frá Reykjavík koma
myndlistarmennirnir
Hlynur
Helgason, Eygló Harðardóttir og
Kristín Reynisdóttir. Þau Rupprecht Matthies, myndlistarmaður,
Corinna Koch, listamaður og Anna
Guðjónsdóttir, myndlistarmaður,
eru hins vegar fulltrúar Hamborgar.
Sýningin verður opnuð kl. 19 á
morgun. Hún verður opin frá 13-19
bæði laugardag og sunnudag.

Blús Elliða
ET Tumason er listamannsnafn
blúsarans Elliða Tumasonar. Live
At 8MM er hans fyrsta plata. Hún
var tekin upp á tónleikum á barnum 8MM í Berlín, en hann er í
eigu sömu aðila og reka 8MM
Records, lítið óháð plötufyrirtæki
sem hefur getið sér gott orð á
undanförnum árum og gaf m.a.
nýverið út safnplötuna The Curse,
The Life, The Blood með Singapore Sling.
Það eru tíu lög á Live At 8MM,
átta frá tónleikunum sjálfum og
tvö sem tekin voru upp í hljóðprufu fyrr sama dag.
Elliði spilar á kassagítar og
syngur. Lögin eru flest frumsamin, en að auki er þarna m.a. útgáfa
Elliða af laginu Dust My Broom
eftir Robert Johnson. Tónlistin er
hreinræktaður blús sem Elliði
leyfir að flæða með impróviseringum og sólóum. Blús eins og
þessi er auðvitað ekki ný tónlist,
en það sem gerir þessa plötu
ferska og skemmtilega er einfaldleikinn og einlægnin sem skín í
gegn. Elliði hefur greinilega
sviðsþokka og þessi hálftími á
barnum hefur komist ómengaður
yfir á diskinn.
ET Tumason er efnilegur nýliði.

4«.,)34
,IVE !T -%4 4UMASON

(((
%INFALDLEIKI OG EINL¾GNI EINKENNA
ÖENNAN TÅU LAGA TËNLEIKADISK MEÈ
HINUM EFNILEGA BLÒSNÕLIÈA %LLIÈA
4UMASYNI

Þessi litla útgáfa er vonandi bara
forsmekkurinn af því sem hann á
eftir að taka sér fyrir hendur á
tónlistarsviðinu. Fínn forsmekkur.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Langspil
var
áberandi
á
þjóðlagahátíðinni á Siglufirði.
Auk íslenska langspilsins voru
tónleikar með langspili frá Noregi
og Bandaríkjunum og einnig var
haldið málþing um langspil.
Langspilið hefur notið aukinna
vinsælda síðustu árin, sérstaklega
í Bandaríkjunum og hafa margir
frægir tónlistarmenn nýtt sér
hljóm þess. Örn Magnússon
píanóleikari er mikill áhugamaður
um þetta hljóðfæri. Hann er í
hljómsveitinni Spilmenn Ríkínís
sem leikur þjóðlög á forn
hljóðfæri. Hún hélt eftirminnilega
tónleika í Siglufjarðarkirkju á
þjóðlagahátíðinni.
„Ég er enn að læra á þetta
hljóðfæri, langspilið,“ segir Örn.
„Í hvert sinn sem ég sest niður og
leik á það finnst mér eitthvað vera
að gerast og eitthvað vera að
opnast. Ég er afskaplega heillaður
af því. Það hefur með þennan
hljóðláta hljóm að gera. Hann er
afskaplega laus við að vaða yfir
mann. Hann er yfirlætislaus.
Maður hefur tilfinningu fyrir eldri
tíma en jafnframt fegurð í dag, í

30),-%.. 2¥+¥.¥3 -ARTA 'UÈRÒN (ALLDËRSDËTTIR ®RN -AGNÒSSON OG 3IGURSVEINN

-AGNÒSSON LEIKA HÁR ¹ MYNDINNI ¹ ÕMIS HLJËÈF¾RI  MEÈAN F¾R LANGSPILIÈ SM¹ HVÅLD
¹ BORÈINU FYRIR FRAMAN ÖAU
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

það minnsta eins og ég skynja
þetta. Ég er ekkert að reyna að
vera langspilsleikari eins og þeir
voru fyrir hundrað árum eða neitt
slíkt. Ég nálgast þetta bara eins og
músíkant sem nálgast hljóðfæri
sem hann er heillaður af.“
Það sem er sérstakt við íslenska
langspilið er að leikið er á boga.
„Það er miklu auðveldara að nota
staf til að slá á strengina eða nögl
heldur en að munda bogann,“
segir Örn. Ástæðan fyrir því að
boginn var notaður á Íslandi er sú
að íslenska langspilið er einfaldara
að gerð en mörg önnur langspil og
því auðveldara að munda bogann
á það.
Langspilið er lágvært og hentar

síður fyrir hefðbundna tónleikasali
en stofutónleika. Það er líklega
ástæðan fyrir að hljóðfærið lét
undan síga um þarsíðustu aldamót.
En væri þá ekki hentugt að gefa
tónlist með langspili út, það myndi
örugglega njóta sín vel í
tónspilara?
„Það stendur til. Mér finnst ég
samt þurfa að kunna svolítið vel
það sem ég er að gera áður en ég
stíg á stokk eða gef eitthvað út. Það
gerir kannski mín klassíska
menntun. Það felst ábyrgð í því að
vera tónlistarmaður hvað þá með
hljóðfæri sem ekki hefur verið
haldið mikið á lofti. Við í Spilmönnum Ríkínís stefnum þó á að
gefa eitthvað út.“ PETURLA FRETTABLADIDIS
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AÈ UM  MANNS MEGI REKJA TIL
+RISTJ¹NS Å DAG 'ÎNGUFERÈIN HEFST VIÈ
FR¾ÈSLUMIÈSTÎÈINA KLUKKAN 
OG VERÈUR GENGIÈ UM 'ÎNGUVEG INN
Å 3KËGARKOT 'ANGAN TEKUR UM  KLST
OG ERU ALLIR VELKOMNIR

&IMMTUDAGUR
N N 4«.,%)+!2
F   (EITUM FIMMTUDEGI
Å $EIGLUNNI ¹ !KUREYRI Å KVÎLD
ERU ¹HUGAVERÈIR TËNLEIKAR ¶EIR
BERA YFIRSKRIFTINA 4HE 3TORY OF
-ODERN &ARMING EN FRAM KOMA
*ESSICA 3LIGTER HLJËMBORÈ FLAUTA
OG GÅTAR ,OUISE *ENSEN ALT SAX OG
(ILMAR *ENSSON GESTALEIKARI ¹ GÅTAR
4ËNLEIKARNIR HEFJAST KLUKKAN 

N N &92)2,%342!2
F  "ANDARÅSKI TËNLISTARBLAÈA
MAÈURINN OG LJËÈSK¹LDIÈ *OEL ,EWIS
HELDUR FYRIRLESTUR Å  4ËNUM Å DAG
&YRIRLESTURINN KALLAST -OONDOG
6ÅKINGUR Å -ANHATTAN OG FJALLAR
UM HINN ¾VINTÕRALEGA TËNLISTARMANN
-OONDOG EN PLÎTUR HANS ERU MEÈ
FRUMLEGUSTU LISTAVERKUM TËNLISTAR
SÎGUNNAR *OEL ,EWIS HEFUR ¹RATUGA
REYNSLU AF TËNLISTARBLAÈAMENNSKU OG
HEFUR MA TEKIÈ VIÈTÎL VIÈ ÎLL HELSTU
STËRMENNI DJASSSÎGUNNAR *OEL HEFUR
LESTURINN KL  !LLIR ERU HJARTAN
LEGA VELKOMNIR

N N &5.$)2
F   +JARVALSSTÎÈUM
ER STEFNUMËT VIÈ 3N¾BJÎRN
3TEF¹NSSON Å H¹DEGINU 3N¾BJÎRN
ER EINN AF YNGRI HÎNNUÈUM SÕN
INGARINNAR -AGMA  +VIKA EN
HANN ÒTSKRIFAÈIST ÒR VÎRUHÎNNUN FR¹
,ISTAH¹SKËLA ¥SLANDS VORIÈ 
-EÈ BORÈI SÅNU OG BEKK SEM STAÈ
SETT ERU ÒTI OG INNI TEKST 3N¾BIRNI ¹
SKEMMTILEGAN H¹TT AÈ AFM¹ MÎRKIN
MILLI ÖESSARA TVEGGJA RÕMA ÖESS
SEM ER ÒTI OG ÖESS SEM ER INNI
3TEFNUMËTIÈ VIÈ 3N¾BJÎRN HEFST KL
 OG VARIR Å TUTTUGU MÅNÒTUR

N N +6®,$'®.'52
F  "OÈIÈ ER UPP ¹
FIMMTUDAGSKVÎLDGÎNGU ¹
¶INGVÎLLUM ¶AR MUN 0¹LL ,ÕÈSSON
SAGNFR¾ÈINGUR OG BËNDI FJALLA
UM 3KËGARKOTSHEIMILIÈ Å TÅÈ
+RISTJ¹NS -AGNÒSSONAR +RISTJ¹N
VAR F¾DDUR ¹RIÈ  ¾TTAÈUR AUSTAN
ÒR "ISKUPSTUNGUM OG "¹RÈARDAL
Å ¶INGEYJARSÕSLU (ANN KOM Å
¶INGVALLASVEIT UM ¹RIÈ  OG TEKUR
VIÈ JÎRÈINNI ¹RIÈ  (ANN VARÈ
MIKILH¾FUR BËNDI OG NÕTTI SKËGINN VEL
¹SAMT ÖVÅ AÈ AFLA SÁR OG SÅNUM FISKJAR
ÒR ¶INGVALLAVATNI (ANN ¹TTI Å DEILUM
VIÈ ¶INGVALLAPREST UM SKËGARNYTJAR
EN ÖEKKTUSTU DEILUR HANS VORU VEGNA
BARNSEIGNA EN HANN EIGNAÈIST  BÎRN
MEÈ EIGINKONU SINNI OG  BÎRN MEÈ
HJ¹KONUM +RISTJ¹N VAR D¾MDUR TIL
HÕÈINGAR VEGNA ÖESSARA M¹LA EN
SÕSLUMAÈUR FANNST EKKI T¾KT AÈ
REFSA BESTA HREPPSTJËRA SÅNUM OG VAR
ÖAÈ ALDREI GERT 0¹LL ,ÕÈSSON TELUR

F  6IKULEG +VOSARGANGA
MENNINGARSTOFNANNA
2EYKJAVÅKURBORGAR VERÈUR MEÈ
ËVENJULEGU SNIÈI Å KVÎLD .Ò ER KOMIÈ
AÈ 6IÈEY OG VERÈUR ÖVÅ SIGLT EN
EKKI GENGIÈ ,EIÈSÎGUMAÈUR VERÈUR
'UÈJËN &RIÈRIKSSON SAGNFR¾ÈINGUR
SEM ER EINN AF FRËÈUSTU MÎNNUM
UM SÎGU 2EYKJAVÅKUR 3IGLT VERÈUR
Å MEÈFRAM STRANDLÅNU 2EYKJAVÅKUR
OG UM EYJARNAR ¹ 3UNDINU OG SEGIR
'UÈJËN FR¹ ÖVÅ HELST SEM FYRIR AUGU
BER 3IGLINGIN HEFST Å 'RËFINNI MILLI
4RYGGVAGÎTU  OG  KLUKKAN 
¶AÈAN ER STUTT GANGA TIL SKIPS OG
REIKNA M¹ MEÈ AÈ SIGLINGIN TAKI
RÒMA KLUKKUSTUND &ERJUTOLLUR ER
 KR FYRIR FULLORÈNA OG  KR
FYRIR BÎRN
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

-R 3KALLAGRÅMSSON
3ÕNINGAR Å JÒLÅ
 KL  5PPSELT
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Hryllingsmyndir eru allar jafn slæmar
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST Å
BÅË 3HREK
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST ¹
MYNDBANDI $REAMGIRLS

'/44 ',0
$IE (ARD  !LDREI SPURNING AÈ
LEYFA *OHN -C#LANE AÈ BLËMSTRA Å
HJÎRTUM MANNANNA
(ARRY 0OTTER 4ILVALIÈ UM ÖESSAR
MUNDIR AÈ RIFJA UPP FJËRAR FYRSTU
MYNDIRNAR OG SJ¹ HVERNIG ÖAU 2ON
(ERMIONE OG (ARRY ÖROSKAST

(VAÈA KVIKMYND HEFUR HAFT
MEST ¹HRIF ¹ ÖIG 3¹ 3ATURDAY
.IGHT &EVER LÅKLEGA SEX SINNUM
OG KUNNI ALLA DANSANA UTAN
AÈ ¡G VAR B¾ÈI AÈ KENNA
OG SÕNA DANSA ÒR MYNDINNI
-YNDIN KOM AF STAÈ ÖVÅLÅKU
DANS¾ÈI HJ¹ B¾ÈI KÎRLUM OG
KONUM ¹ ÎLLUM ALDRI
(EFUR ÖÒ GR¹TIÈ Å BÅË *¹
5PP¹HALDS ÅSLENSKA

PERSËNAN 0ERSËNAN SEM
"JÎRN *ÎRUNDUR LEIKUR Å %NGLUM
ALHEIMSINS

%F ÖÒ FENGIR AÈ VELJA ÖÁR
KVIKMYND TIL AÈ LEIKA Å
HVERNIG V¾RI SÎGUÖR¹ÈURINN
HVER V¾RI LEIKSTJËRI OG HVER
MYNDI LEIKA ¹ MËTI ÖÁR

-ESTA KVIKMYNDASTJARNA
ALLRA TÅMA -ERYL 3TREEP

"LANDA AF DANS SÎNGVA
OG *AMES "OND MYND
1UENTIN 4ARANTINO MYNDI
LEIKSTÕRA OG MËTLEIKARI
V¾RI $ARREN (ENSON

-ESTA HETJA HVÅTA TJALDSINS
3EAN #ONNERY
-ESTI SKÒRKURINN *ACK
.ICHOLSON
(VER ER VERSTA KVIKMYND
SEM ÖÒ HEFUR SÁÈ !LLAR
HRYLLINGSMYNDIR ERU JAFN
SL¾MAR «TRÒLEGT AÈ ÖAÈ SÁ
TIL FËLK SEM DETTUR Å HUG AÈ
SETJA ÖETTA ¹ FILMUR

BIO FRETTABLADIDIS

'ULLMOLINN (ARRY 0OTTER
Fimmta kvikmyndin um
Harry Potter var frumsýnd
í gærkvöldi. Þetta þýðir að
einungis tvær myndir eru
eftir um galdrastrákinn
að þessu sinni þótt heimsbyggðin eigi eflaust eftir
að sjá eina eða tvær endurgerðir eftir nokkra áratugi
eða aldir enda hefur það
sýnt sig að allt sem Harry
Potter snertir verður að
gulli.

#25)3% /' ** &RAMLEIÈANDINN HEFUR HALDIÈ ¹HORFENDUM Å HELJARGREIPUM EFTIR STUTT

MYNDBROT SEM BIRTIST ¹ UNDAN 4RANSFORMERS

Dularfullur Abrams
Kvikmyndaframleiðandinn
JJ
Abrams hefur haldið bandarískum stórmyndaaðdáendum í heljargreipum eftir frumsýningu
Transformers. Á undan myndinni
hefur mátt sjá myndbrot úr kvikmynd sem gekk í fyrstu undir
vinnuheitinu Cloverfield án þess
að það sé upplýst einhvern tímann
á sýningarferlinum. Á imdb.com
hefur verið greint frá því að
myndin verði byggð upp á
myndbrotum New York–búa sem
verða fyrir árás einhvers konar
skrímsla. Málið er allt hið
dularfyllsta og Abrams hefur
hingað til neitað að tjá sig um
málið, en fengið fína auglýsingu
enda sló Transformers rækilega í
gegn um síðastliðna helgi. Og
áhuginn hefur verið slíkur á þessu
myndbroti, það þykir reyndar æði
kræsilegt, að væntanlega verður

þessarar ónefndu myndar beðið
með mikilli óþreyju.
Empire Online tók málið upp á
sína arma og greindi frá því að
framleiðandinn stórtæki hefði
opnað tvær heimasíður, aðra undir
heitinu ethanhaaswasright.com
og hina undir ethanhaaswaswrong.
com. Abrams hafði síðan samband
við vefsíðuna og útskýrði þar að
þessar heimasíður ættu ekkert
skylt við myndina sem nú hafði
fengið nafnið 1.18.08 en vildi að
öðru leyti ekkert tjá sig um málið.
Aðdáendur Abrams hefðu hins
vegar ekki átt að láta þessa hegðun
hans koma sér á óvart því
framleiðandinn er eins og mörgum
ætti að vera kunnugt skapari
sjónvarpsþáttanna
Lost
eða
Lífsháska þar sem ekkert er eins
og það sýnist og söguþráðurinn
flóknari en elsta sápuópera.

Spielberg leikur sér

30)%,"%2' &RUMSÕNIR ÖRJ¹ NÕJA LEIKI ¹
%  LEIKJAH¹TÅÈINNI

Steven Spielberg og Electronic
Arts munu að öllum líkindum
kynna þrjá nýja tölvuleiki á E3tölvuleikjahátíðinni sem fram
fer nú um helgina. Mikil leynd
hefur hvílt yfir þessu verkefni
en aðdáendur Spielbergs bíða
spenntir eftir því að sjá hvað
gullkálfurinn hefur að geyma í
farteski sínu.
Samkvæmt BBC-fréttavefnum gengur fyrsti leikurinn undir
dulnefninu LMNO og er sagður
vera samtíma-hasarleikur. Hefur
honum verið líkt við samblöndu
af ET og Hitchcock-myndinni
North by Northwest. Seinni
leikurinn er eitthvað í rólegri
kantinum
og
ku
vera
púsluspilsleikur, eitthvað sem
Spielberg hannaði með alla
fjölskylduna í huga.
Engar upplýsingar hafa borist
um þriðja leikinn, sem á að vera
lokatrompið í þessum þríleik
Spielbergs á leikjamarkaðinum.

Ævintýrið um Harry Potter er eitt
mesta æði sem heimurinn hefur
alið af sér og kemst klárlega í hóp
með Bítlunum og Elvis. Sérhvert
mannsbarn þekkir til stráksins
með gleraugun og jafnvel hefur
Potter gerst svo frægur að bækurnar um hann hafa verið brenndar á báli af ofstækisfullum kristnum mönnum. Rétt eins og gert var
við rokkarana á árum áður.
Öskubuskusaga J.K. Rowling er
flestum að góðu kunn. Atvinnulausa þernan sem skrifaði sögu af
galdrastrák á munnþurrkur. Nú
lifir Rowling hins vegar í
vellystingum, svo vægt sé til orða
tekið, enda veltir Potter-fyrirbærið
milljörðum á hverju ári.

HYGGJUEFNI FYRIR ÒTG¹FUNA
Sé eingöngu tekið mið af bókunum
hafa sögurnar sex um Harry
Potter selst í yfir 325 milljónum
eintaka. Slíkt myndi samsvara því
að hver einasti Bandaríkjamaður
ætti eina bók og eru þá ólöglegir
innflytjendur teknir með í þann
reikning. Hvað næstu bók varðar
hefur Harry Potter and the
Deathly Hollows þegar slegið met
í forsölu því yfir hálf milljón
eintaka hefur verið fyrirfram
pöntuð. Bækurnar hafa nú verið
þýddar á yfir 63 tungumál og ekki
sér fyrir endann á vinsældum
galdrastráksins. Jafnvel má halda
því fram að Harry Potter muni
leiða af sér betri ensku í
Frakklandi en þar gerðust þau
undur og stórmerki fyrir tveimur
árum að enska útgáfan af Harry
Potter og Phoenix-reglunni komst
á toppinn, fyrst enskra bóka.

$%-!.452 (ARRY 0OTTER VÎRUMERKIÈ ER METIÈ ¹ YFIR  MILLJARÈA ÅSLENSKRA KRËNA

Slíkur er áhrifamáttur Harry
Potter að á meðan J.K Rowling
nýtur lífsins lystisemda eru
eigendur Bloomsbury-útgáfunnar
ekki alveg eins bjartsýnir á framhaldið. Potter hefur haldið þeim á
lífi og floti í ótryggum heimi bókaútgáfunnar en eftir að Rowling
lýsti því yfir að hún hygðist binda
enda á ævintýri Potter hríðféllu
hlutabréfin í Bloomsbury og leita
forsvarsmenn fyrirtækisins nú
logandi ljósi að arftaka Pottermaníunnar.

-ILLJARÈAR Å HÒFI
Eins og fram kom í Fréttablaðinu
í gær hafa aðdáendur bókanna nú
biðlað til J.K. Rowling um að
hætta við að hætta. „Viltu vera
svo væn að reisa Harry Potter
upp frá dauðum? Það er ef hann
deyr í bókinni,“ stendur á heimasíðu
netbókaverslunarinnar
Waterstone.
En þótt bækurnar séu upphafið
að þessu mikla æði – og þeir eru

ófáir sem kjósa bara að lesa bækurnar og fúlsa við kvikmyndaútgáfunum – þá eru það fyrst og
fremst kvikmyndirnar fimm sem
hafa gert Rowling ríkari en sjálfa
Elísabetu drottningu. Af myndunum hafa sprottið tölvuleikir á
Playstation og PC og samkvæmt
vefsíðunni Wikipedia hafa yfir
fimm hundruð vörutegundir verið
markaðssettar í tengslum við
Potter-ævintýrið, þar á meðal
Harry Potter-iPod. Eins og gefur
að skilja hefur þetta gert Rowling
að margmilljóner en áætlað er að
Harry
Potter-vörumerkið
sé
jafnvirði
fjögurra
milljarða
Bandaríkjadala, eða 242 milljarða
íslenskra króna.
Harry Potter er því ekki bara
einhver galdrastrákur heldur er
hann jafnstór og kók eða
McDonald‘s. Því miður fyrir þessi
fyrirtæki gerist Potter í óráðnu
landi þar sem engin gúffar slíku í
sig og er Potter því einráður hvar
sem hann ber niður.

Springfield er í Vermont
Augu alheimsins munu beinast að bænum Springfield í
Vermont 21. júlí næstkomandi en þá verður fyrsta
Simpsons-kvikmynd í fullri lengd forsýnd. Þetta var
ákveðið í atkvæðagreiðslu á netinu nýverið en alls
komu þrettán bæir sem allir heita þessu nafni í
Bandaríkjunum til greina. Hörð barátta stóð um fyrsta
sætið en Springfield í Vermont bar sigur úr býtum
eftir spennandi kapphlaup við nafna sína í Oregon og
Massachusetts. Matt Groening, skapari gulu
fjölskyldunnar, gaf heimabæ hennar þetta nafn því
honum fannst það vera mjög algengt á landakortinu.
Allir fjórtán bæirnir eða borgirnar sendu inn
myndbönd í keppnina, sem var haldin á vegum USA
Today. Í einni útgáfunni mátti sjá höfundinn Groening
hlusta á vitnisburð íbúa um að þeirra Springfield væri
fyrirmyndin, auk þess sem þingmaðurinn Ted
Kennedy talaði máli Springfield í Massachusetts. Það
þótti nokkuð kyndugt enda hefur Kennedy ósjaldan
orðið fyrir barðinu á hispurslausum húmor þáttanna.

Íbúarnir í Springfield í Vermont voru himinlifandi
yfir úrslitunum enda ekki á hverjum degi sem svona
lítill bær kemst í heimspressuna. Þar búa rétt liðlega
níu þúsund manns og lét bæjarstjórnarfulltrúinn
Patricia Chaffe hafa eftir sér að þetta væri einn
stærsti sigur bæjarfélagsins. „Við
öttum kappi, líkt og
Davíð gegn Golíat,
og það gerir
sigurinn enn
sætari.“
3)-03/.
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Eþíópískur fingramatur besta máltíðin

Farið í...
...að minnsta kosti
einn lautartúr í
sumar. Það er
eitthvað
óskaplega
notalegt við
að sitja á
teppi og
borða mat af
fallegum
plastdiskum. Takið aukateppi með og
þá skiptir veður litlu máli.

(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
4AÅLENSKS MATAR BARA EINS OG HANN LEGGUR
SIG ¡G LIFI ALVEG AÈ H¹LFU ¹ TAÅLENSKUM MAT
"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
¶AÈ MYNDI VERA EÖÅËPÅSKUR MATUR SEM ÁG
BORÈAÈI ¹ VEITINGASTAÈ Å .EW 9ORK ¶AÈ ER
ALLT BORÈAÈ MEÈ HÎNDUNUM Å EÖÅËPÅSKRI
MATARGERÈ -ATURINN VAR BORINN FRAM ¹
SÒRDEIGSPÎNNUKÎKU SEM VAR B¾ÈI MEÈL¾TI
OG DISKURINN SJ¹LFUR (ANN VAR ROSALEGA
GËÈUR
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR
-ÁR FINNST GR¾NAR ËLÅFUR VERA GR¾NMETI
3ATANS 3VO FINNST MÁR GAMLI ÅSLENSKI
MATURINN EKKI GËÈUR OG Ö¹ SÁRSTAKLEGA
SVIÈASULTA OG SVIÈ ¶AÈ ER AÈALLEGA VEGNA
ÖESS AÈ MÁR FINNST ËÖ¾GILEGT AÈ HORFA
FRAMAN Å ÖAÈ SEM ÁG ER AÈ BORÈA OG MÁR

ÖYKJA LÅKAMSPARTAR Å GL¾RU HLAUPI
EKKERT MJÎG GIRNILEGIR -ÁR FINNST
ÖAÈ FULL PERSËNULEGT
,EYNDARM¹L ÒR
ELDHÒSSK¹PNUM
¡G BORÈA ROSALEGA MIKIÈ ÒTI
OG ¹ EIGINLEGA ALDREI NEITT
Å ELDHÒSSK¹PUNUM %N SVO
LENGI SEM ÖAÈ ER TIL .ESCAFÁ ER
MAÈUR Å NOKKUÈ GËÈUM M¹LUM
(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR
LÅÈA BETUR
4AÅLENSKUR KEMUR STERKUR INN
EN ÁG HELD ÁG SEGI SAMT FREKAR
FLATKÎKUR
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å
ÅSSK¹PNUM
¶AÈ EINA SEM ÁG ¹ ALLTAF TIL Å

ÅSSK¹PNUM ER G MJËLK OG LÁTTOSTUR MEÈ
BLÎNDUÈU GR¾NMETI
%F ÖÒ YRÈIR FASTUR ¹ EYÈIEYJU HVAÈ
T¾KIRÈU MEÈ ÖÁR
¡G ¾TLA NÒ BARA AÈ VERA VOÈALEGA
SKYNSAMUR OG SEGJA LIFANDI H¾NU
Ö¹ MYNDI HÒN VERPA OFAN Å MIG
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA SEM ÖÒ
HEFUR BORÈAÈ
¡G HUGSA AÈ SÒKKULAÈIMARÅNERUÈ
KENGÒRA SÁ OFARLEGA ¹ ÖEIM LISTA
EN HÒN VAR REYNDAR MJÎG GËÈ

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

Ragnar í Bocuse d‘Or
Matreiðslumeistarinn
Ragnar
Ómarsson verður næsti fulltrúi
Íslendinga í matreiðslukeppninni
Bocuse D’Or, að því er freisting.is
greinir frá. Þetta er í annað skiptið sem hann etur kappi við rjóma
matreiðslumanna heimsins, en
Ragnar keppti fyrst árið 2005,
þegar hann lenti í fimmta sæti. Í
janúar á þessu ári keppti Friðgeir
Ingi Eiríksson fyrir Íslands hönd
og hafnaði í áttunda sæti.
Bocuse D’Or, sem telst virtasta
keppni af sínum toga í heiminum,
hefur iðulega verið haldin annað
hvert ár. Nú verður annar háttur
hafður á, því undankeppni fyrir
Evrópu fer fram í Noregi í júlí að

2!'.!2 3.µ2 !&452 2AGNAR

«MARSSON VERÈUR N¾STI FULLTRÒI
¥SLANDS Å "OCUSE $k/R &2¡44!",!¨)¨!.4/.

ári liðnu. Ragnar þarf að hreppa
eitt sjö efstu sætanna þar til að
öðlast þátttökurétt í aðalkeppninni. Hún fer að vanda fram í
Lyon í Frakklandi.
SUN

&LJËTLEGUR LÒXUSRÁTTUR
Kvennakórinn Léttsveit
Reykjavíkur gaf nýlega
út aðra uppskriftabók
sína, sem er stútfull af
leynivopnum úr eldhússkúffum kórkvenna.
Anna Sigurjónsdóttir
ljóstrar upp uppskrift að
lúxusfiskrétti.
Anna hefur verið meðlimur í
kórnum í ein sjö ár og líkar
starfið afskaplega vel. „Það er
alltaf nóg að gerast og þetta er
afskaplega skemmtilegur hópur,“
sagði Anna, en í kórnum eru um
120 konur.
„Við gáfum út uppskriftabók
fyrir um tveimur árum síðan og
svo plötu í tilefni tíu ára afmælis
kórsins í fyrra. Svo förum við til
útlanda að syngja annað hvert ár,
og hitt árið ferðumst við innanlands. Við vorum til dæmis á Aust-

,²853&)3+2¡4452
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AÈ EIGIN GARÈI EN HANN ST¹TAR AF UM FJÎRUTÅU TEGUNDUM KRYDDJURTA

Fágætar kryddjurtir
Áhugafólk um matjurtir getur sótt
sér innblástur í kryddjurtagarð
Grasagarðs Reykjavíkur. „Við erum
með um fjörutíu tegundir af kryddi
og yrki, sem er afbrigði af plöntum
sem menn hafa framræktað,“
útskýrir Eva G. Þorvaldsdóttir,
forstöðumaður Grasagarðs Reykjavíkur. „Við erum með algengar
tegundir eins og steinselju, dill og
órigan, en líka fágætar tegundar á
borð við sítrónujárnurt, sem kemur
frá Suður-Ameríku, og eitt eintak af
sykurlaufi frá Paragvæ,“ segir
hún.

Kryddjurtagarðurinn er úti
undir berum himni, en ekki eru
allar plöntur í honum fjölærar.
„Margar kryddjurtir, til dæmis
rósmarín og sykurlauf, þarf að
flytja inn í hús á veturna. Hins
vegar getur fólk ræktað jurtir á
borð við piparmyntu, piparrót og
skessujurt úti í garði hjá sér.“
Matgæðingar með græna fingur
sem vilja frekari fræðslu ættu svo
að leggja leið sína á Uppskeruhátíð
garðsins í ágúst. „Þá verðum við
meðal annars með smá fræðslu um
kryddjurtir,“ segir Eva.

 G ÕSA EÈA ÖORSKUR
 G R¾KJA
 G SVEPPIR
 LAUKUR
 BLAÈLAUKUR
SMJÎR EÈA OLÅA TIL STEIKINGAR
 GR¾N PAPRIKA
 RAUÈ PAPRIKA
 GULR¾TUR
 DËS ANANASKURL SAFI
 G RJËMAOSTUR
 DL RJËMI
 TSK SALT
 TSK PIPAR SÅTRËNUPIPAR
 TSK PAPRIKA
 TSK KARRÅ
 TSK SÒPUKRAFTUR
,AUKUR OG BLAÈLAUKUR MÕKTUR Å OLÅU
0APRIKU GULRËTUM OG SVEPPUM B¾TT
¹ PÎNNUNA ¹SAMT ANANAS OG SAFANUM
,¹TIÈ KRAUMA Å SM¹ STUND 2JËMA
OG RJËMAOSTI B¾TT Å ,¹TIÈ JAFNAST OG
KRYDDIÈ
&ISKI B¾TT Å OG L¹TIÈ KRAUMA Å UM ÖAÈ
BIL  MÅN 2¾KJUR MALLA MEÈ SÅÈUSTU
 MÅNÒTURNAR
"ERIÈ RÁTTINN FRAM MEÈ HRÅSGRJËNUM
GËÈU SALATI OG BRAUÈI

,²853&)3+52 ,%9.)6/0.)¨ ¥ NÕÒTKOMINNI UPPSKRIFTABËK +VENNAKËRSINS ,ÁTTSVEITAR
2EYKJAVÅKUR GEFUR !NNA 3IGURJËNSDËTTIR UPPSKRIFT AÈ LÒXUSFISKI  KËRKONUR LJËSTRA
ÖAR UPP UPPSKRIFTUM SEM Ö¾R GRÅPA REGULEGA TIL
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fjörðum núna í ár,“ sagði Anna.
Þar að auki er farið í gönguferðir,
útilegur og „makalaus“ hópur kórkvenna hittist reglulega, að sögn
Önnu. „Þetta er nánast þannig að
vinnan trufli mann í þessu,“ bætti
Anna hlæjandi við.
Í matreiðslubókinni er að finna
uppskriftir frá hverjum kórfélaga
og stjórnendum. „Það var skylda
að þetta væri uppskrift sem við
notum reglulega og erum ánægðar með,“ útskýrði Anna, en lúxusfiskrétturinn er í uppáhaldi á
hennar heimili. „Það er mikið

vegna þess að hann er mjög fljótlegur, þrátt fyrir að uppskriftin
líti kannski út fyrir að vera flókin,“ sagði hún.
Rétturinn ber líka nafn með
rentu að sögn Önnu. „Þetta er svolítill lúxus, svona spari – þegar
maður bregður út af venjulega
steikta fiskinum eða soðningunni,“
sagði hún og hló við.
Bókina er aðeins hægt að kaupa
hjá kórkonum. Nánari upplýsingar er að finna á síðunni www.lettsveit.is.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Sushi-stemning hjá Röggu Gísla
Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Söngkonan ástsæla Ragnhildur
Gísladóttir býður Völu Matt í ævintýralegan mat í þættinum Mat og
lífsstíl í kvöld. „Ragga er heilmikið
að pæla í hollustu og náttúrulegu
hráefni. Í kvöld er hún með fiskrétt sem er örugglega fljótlegasta
fiskuppskrift sem ég hef séð á
ævinni,“ segir Vala. „Hún setur
fiskinn bara í ofnfast fat með sojasósu og ólífuolíu og skellir honum
inn í ofn. Þá er hann orðinn alveg
dýrindis réttur,“ útskýrir hún.
Ragga ber fiskinn svo fram á
skemmtilegan hátt. „Hún brytjar
niður japanskar nori-þangplötur
og ber þær fram með fiskinum,
soðnu byggi og smá dijon-sinnepi.
Þá er kominn svona skemmtilegur
fingramatur með smá sushi-stemningu. Þetta var alveg ofboðslega

gott,“ segir Vala hrifin.
Í eftirrétt bakaði Ragga svo
bleikar, grænar og bláar pönnukökur. „Þetta voru fallegustu
pönnukökur sem ég hef séð. Ragga
er
náttúrlega
skrautleg
og
skemmtileg í sinni matargerð eins
og í öllu öðru,“ segir Vala og hlær.
&)3+2¡4452 ¥ /&.)
 ÖORSKFLÎK
  MSK SOJASËSA EÈA EFTIR SMEKK
  MSK ËLÅFUOLÅA
&ISKFLÎKIN SETT Å OFNFAST MËT
/LÅU OG SOJASËSU HELLT YFIR
3ETT Å OFN Å UM  MÅNÒTUR
&ISKBITAR BORNIR FRAM Å RÒLLUM ÒR
NORI BLÎÈUM MEÈ SOÈNU BYGGI OG
DIJON SINNEPI
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&ISKRÁTTURINN VAR BORINN FRAM MEÈ NORI
ÖANGPLÎTUM BYGGI OG DIJON SINNEPI OG
FYLGT EFTIR MEÈ MARGLITUM PÎNNUKÎKUM
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Allt að

60.000 kr. afsláttur

Frí samsetning og heimsending á öllum
grillum á stórhöfuðborgarsvæðinu og á
Akureyri.

49.999

25.000

kr

kr

AFSLÁTTUR

GOTT VERÐ

BBQ Master 2300

Grandhall Premium 327

• Brennari: 3 brennarar úr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Hitamælir í loki
• Slá fyrir viskustykki
• Hitaplata úr pottjárni
• Elektrónísk kveikja
• Mót fyrir gaskút í skáp, heldur gaskútnum
stöðugum
• Stál með háglansandi grafítáferð
• 5 aðskildir brennarar úr ryðfríu stáli
• Hliðarbrennari úr steyptu brassi,
4,5kWh (15.000BTU)
• Heildargeta 22kWh (75.000 BTU)
• Eldunargrindur úr massífu ryðfríu stáli
• Eldtemjarar úr pottjárni
• Breidd: 169 cm, dýpt: 66 cm, hæð: 122 cm

ryðfríu stáli með sér stillingum hver
Heildargeta: 9kwh/30.000 BTU
Eldtemjari úr ryðfríu stáli
Grindur: Eldunargrindur úr
gegnheilu pottjárni
Grillflötur: 55 x 43 cm,
hitaplata 55 x 19 cm
Efri grind: 55 x 13 cm
Tvöfalt lok úr ryðfríu stáli,
innbyggður hitamælir
Snúnings grillteinn
Rafeinda kveikja
Útdraganleg hliðarborð
Breidd: 149 cm. Dýpt: 60 cm
Læsanleg hjól
Yfirbreiðsla fylgir

TILBOÐ

74.900

kr

Verð áður 99.900,-

N ý tt
pu
kau

g
í Ha

Grandhall Professional 584
• 5 aðskildir brennarar úr ryðfríu
stáli 17,5 kWh (59.000BTU)
• Bakbrennari með sér stillingu
3,5 kWh (13.000BTU)
• Hliðarbrennari úr steyptu brassi
4,5 kWh (15.000BTU)
• Heildargeta: 25,5kWh
(87.000 BTU)
• Eldunargrindur úr massífu
ryðfríu stáli
• Hitaplata úr pottjárni
• Eldtemjari úr ryðfríu stáli
• Hitamælir
• Elektrónísk kveikja
• Tvöfaldur skápur með hurðum
• Mót fyrir gaskút í skáp (heldur
gaskút stöðugum)
• Læsanleg hjól
• Yﬁrbreiðsla
• Breidd: 207 cm, dýpt: 66 cm,
hæð: 122 cm

m

9.799

kr

Gaskútur
m/gasi 10 kg

40.000

kr

AFSLÁTTUR

TILBOÐ

159.900

kr

Verð áður 199.900,-

Áfylling á 10 kg plastkút 2.990kr
Fæst aðeins í Kringlu, Skeifu og Spöng.

60.000

kr

45.000

kr

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Grandhall Elite 791
Grandhall Freedom 326S

TILBOÐ

104.900

kr

Verð áður 149.900,-

Gildir til 18. júlí eða á meðan birgðir endast.

• 5 aðskildir brennarar úr ryðfríu stáli 17,8 kwh
(61.000BTU)
• Bakbrennari með sér stillingu 4,2 kwh
(14.000BTU)
• Heildargeta 22kwh (75.000BTU)
• Hitaplata úr pottjárni
• Hitamælir
• Eldtemjarar
• Elektrónísk kveikja
• Tvöfaldur skápur með mót fyrir gaskút
• Hægt að taka hliðarborð af
• Breidd: 163 sm, dýpt: 66 sm, hæð: 122 sm

TILBOÐ

189.900

kr

Verð áður 249.900,-

• Hitamælir í loki
• Hitaplata úr pottjárni
• Rafeindakveikja
• 6 aðskildir brennarar úr ryðfríu stáli
• Hliðarbrennari úr steyptu brassi, 4,5 kWh
(15.000BTU)
• Bakbrennari, 3,8 kWh (13.000BTU)
• 27,6kWh (94.000 BTU) heildargeta
• Eldunargrindur úr massífu ryðfríu stáli
• Eldtemjarar úr ryðfríu stáli
• Snúnings grillteinn úr ryðfríu stáli, 240V
mótor
• Læsanleg hjól
• Yfirbreiðsla fylgir
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Jónsi og Alex sýna í Arkansas
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Riceboy Sleeps, sameiginlegt
verkefni Jóns Þórs Birgissonar,
sem flestir þekkja sem Jónsa í
Sigur Rós, og Alex Somers,
kærasta hans, heldur utan á
næstunni. Jónsi og Alex halda
sýningu í Arkansas um næstu
mánaðamót og í Melbourne í
Ástralíu í október. Jónsi og Alex
gáfu út myndabók með sama nafni
í nóvember síðastliðnum og settu
á sama tíma upp sýningu með
myndum
úr
bókinni
og
vídeóverkum hér á landi.
„Þetta er reyndar ekki sama
sýning og við vorum með hérna
heima, við erum búnir að vinna
heilmikið í þessu,“ sagði Jónsi.
Sýningarnar munu þó eiga eitthvað
sameiginlegt. „Þegar við sýndum

2)#%"/9 3,%%03 *ËNSI OG !LEX HALDA TIL

!RKANSAS Å LOK M¹NAÈAR OG -ELBOURNE Å
OKTËBER MEÈ SÕNINGUNA 2ICEBOY 3LEEPS
&2¡44!",!¨)¨'6!

hérna heima vorum við búnir að
finna gamla, ónýta gluggaramma
sem við sýndum myndverkin í.
Galleríeigandinn í Arkansas er

búinn að finna fyrir okkur svipaða
glugga úti, svo við gerum verkin
hérna heima og setjum þau svo
upp í gluggunum,“ útskýrði Jónsi.
Þeir verða líka með vídeóverk og
einhverja tónlist, að sögn Jónsa.
Myndabókin Riceboy Sleeps
verður jafnframt með í för, en
fyrsta upplagið er nú uppselt og
annað upplag í prentun. „Fyrstu
þúsund eintökin voru númeruð, og
þau eru búin. Nú verður þetta gert
í stærra og ónúmeruðu upplagi,
þannig að þetta verður miklu ódýrara líka,“ sagði Jónsi. „Við tökum
einhver eintök með út, en við erum
líka að vinna í því að fá einhvern
dreifingarsamning, úti um allan
heim. Það hefst vonandi einhvern
tíma,“ sagði hann.
SUN

(ELDUR KJËLAUPPBOÈ ¹ -YSPACE
Margrét Erla Maack ver
sumrinu við magadans í
New York. Samhliða því
gleður hún hjörtu þeirra
íslensku stúlkna sem kunna
að meta second-hand
föt. Hún býður afrakstur
verslunarferða sinna upp á
myspace.
Margrét, sem er magadanskennari í Kramhúsinu, elti uppáhalds
magadanskennarann sinn til New
York. „Svo á ég mjög góða vini
hérna úti og flyt kannski út þegar
ég er búin með námið. Ég klára
háskólann í febrúar svo þetta er
svona síðasta sumarið sem ég
hef áður en ég verð fullorðin,“
sagði Margrét sposk, en hún
stundar nám í ensku.
Margrét segir ekki þverfótað

 500"/¨) %INN KJËLANNA SEM

-ARGRÁT HEFUR BOÈIÈ UPP ¹ MYSPACE
SÅÈUNNI SINNI EN UNDIRTEKTIR HAFA VERIÈ
AFSKAPLEGA GËÈAR AÈ HENNAR SÎGN

fyrir second-hand verslunum í
Brooklyn. „Ég bý eiginlega á
Laugaveginum í Brooklyn, Bedford Avenue. Þetta er svolítið
eins og Hvergiland, hér eru allir
á sama aldri og ég og allir í notuðum fötum,“ útskýrði Margrét,
sem var fljót að kynna sér framboðið.
Margrét kveðst hafa átt í vandræðum með að finna sér notuð
föt á Íslandi. „Ég er ekkert feit,
en ég hef svona eitthvað aðeins
til að hrista í magadansinum,“
sagði hún og skellti upp úr. Margrét hafði meira upp úr krafsinu
í verslunarleiðöngrum úti og
telur sig hafa skýringu á því. „Ég
held að flestar svona búðir heima
kaupi inn frá Evrópu, en hérna
er aðeins stærra fólk að gefa
fötin sín,“ sagði hún.
Uppboðin komu til vegna þess
að Margréti „fannst eiginlega
bara ósanngjarnt að sitja ein að
þessu,“ að eigin sögn. Miðað við
viðbrögðin sem hún hefur fengið
virðast fleiri hafa verið í sömu
sporum. „Það var ekkert smávegis vel tekið í þetta,“ sagði
Margrét, sem hefur hingað til
selt þrettán kjóla og er með tíu
uppboð í gangi sem stendur.
„Stelpurnar hafa líka verið duglegar að senda mér skilaboð og
spyrja hvort ég geti fundið eitthvað í þessari stærð eða þessum
lit,“ sagði Margrét, en bendir þó
á að ekki sé hægt að sérpanta.
„Ég býð allt upp, þannig að þær
sitja ekki einar að þessu. En ég
passa að hafa uppboðin aldrei
lengur en í þrjá, fjóra daga, svo
þetta verði ekki of dýrt,“ bætti
hún við.
Hvaða myspace-meðlimur sem
er getur boðið í fötin á slóðinni
www.myspace.com/brooklynvintage.

 ,!5'!6%') "2//+,9. -ARGRÁT %RLA -AACK BÕR VIÈ AÈALVERSLUNARGÎTU "ROOKLYN ÖAR
SEM EKKI ER ÖVERFËTAÈ FYRIR SVOKÎLLUÈUM SECOND HAND VERSLUNUM

SUNNA FRETTABLADIDIS
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Divine Brown þakklát Hugh Grant
Fyrir tólf árum síðan gekk hinn
25 ára gamla Divine Brown út á
Sunset Boulevard og stundaði
iðju sína sem vændiskona. Þegar
hvítur BMW renndi upp við hliðina á henni breyttist líf hennar á
örskotsstundu.
„Ég heiti Lewis,“ sagði maður
með hafnaboltahúfu og bauð
Brown að setjast uppí bílinn
sinn. „Þú ert sæt,“ bætti hann
við og þau keyrðu á brott.
Framhaldið þekkja sennilega
flestir en Divine og breski
leikarinn Hugh Grant voru tekin
við vafasama iðju í skuggasundi
af lögreglunni í Los Angeles.
Hugh missti eiginlega allt; í það
minnsta unnustu sína Elizabeth
Hurley og það tók hann þó
nokkur ár að endurreisa feril
sinn sem á þessum tíma var í
miklum blóma eftir velgengni
Four Weddings and a Funeral.
Niðurlægingin var síðan fullkomnuð þegar News of the World
birti mynd af Brown í hinum
víðfræga Versace-kjól sem Liz
hafði gert heimsfrægan.
Sögunni af Divine Brown

(5'( '2!.4 -ISSTI KONUNA SÅNA OG
EYDDI NOKKRUM ¹RUM Å AÈ ENDURREISA
FERIL SINN

$)6).% "2/7. %R ÖAKKL¹T FYRIR AÈ HAFA

hefur verið líkt við kvikmyndina
Pretty Woman þar sem Richard
Gere kolféll fyrir Juliu Roberts.
Reyndar hét erótíska kvikmyndin
hennar Brown einmitt þessu

nafni og þrátt fyrir að skötuhjúin
hafi ekki tekið upp langtímasamband svífur andi Grant enn
yfir lífi Brown.
Vændiskonan græddi á tá og

HITT (UGH 'RANT ÖENNAN ÎRLAGARÅKA DAG
FYRIR TËLF ¹RUM

fingri,
gerði
áðurnefnda
klámmynd sem byggði á reynslu
hennar en hún var rifin út eins
og heitar lummur. Og í dag er
hún hamingjusöm móðir, moldrík
eftir ástarævintýrið með Hugh
Grant. Henni voru borgaðar
milljónir fyrir að mæta í
spjallþætti þar sem hún ræddi
um reynslu sína á meðan Hugh
Grant mætti til Jay Leno og
baðst afsökunar á þessu öllum
saman. Enn þann dag í dag er
eftirspurnin
eftir
þjónustu
Brown í sjónvarpi mikil og á
næstunni kemur út DVD-diskur
um líf hennar.
Brown er gift plötuútgefanda
og býr í vellystingum í Hollywood. En hún hefur ekki gleymt
breska séntilmanninum sem
birtist henni eins og riddari á
hvítum hesti. „Hugh Grant kom
stelpunum mínum í gegnum
háskóla og gaf þeim líf sem ég
hefði aldrei getað látið mig
dreyma um,“ sagði Divine í
samtali við sjónvarpsþáttinn
Hollywod Lives sem sýndur var
í Bretlandi á dögunum.

Útsalan er haﬁn

30% - 70%
afsláttur

opið alla daga vikunnar

Askalind 1
Sími 5689700
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BRUCE ALMIGHTY

Bandarískt iðnaðarrokk
SÍMI 564 0000

HARRY POTTER
HARRY POTTER LÚXUS
EVAN ALMIGHTY
DIE HARD 4.0
FANTASTIC FOUR 2

SÍMI 551 9000

kl. 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10
kl. 3 - 6 - 9
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 5 - 8 - 10.45
kl. 3

10 THE LOOKOUT
10 DIE HARD 4.0
PREMONITION
14 FANTASTIC FOUR 2

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8 - 10.40
kl. 5.45 - 8 -10.15
kl. 6 -10.45

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. 8 -10
kl. 6

EVAN ALMIGHTY
14 DIE HARD 4.0
12 PREMONITION SÍÐASTA SÝNING

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

14
12

MIÐASALA Á

www.SAMbio.is § 575 8900

Þó að það hafi ekki borið mjög
mikið á Toto undanfarin ár var
Laugardalshöllin nálægt því að
vera full á þriðjudagskvöldið og
greinileg eftirvænting í loftinu
þegar hljómsveitin birtist á sviðinu og hóf leik um klukkan hálf
níu. Sú tónleikaútgáfa af Toto
sem spilaði í Höllinni er fimm
manna, skipuð gítarleikaranum
og söngvaranum Steve Lukather
og söngvaranum Bobby Kimball
sem báðir eru upprunalegir Totolimir, trommuleikaranum Simon
Phillips, hljómborðsleikaranum
Greg Phillinganes og bassaleikaranum Leland Sklar sem hleypur í skarðið fyrir Mike Porcaro
sem er að jafna sig eftir handarmeiðsli. Allt eru þetta margreyndir session-leikarar sem hafa spilað inn á ógrynni af plötum. Thriller með Michael Jackson, Songs in

4«.,%)+!2
4OTO
,AUGARDALSHÎLL  JÒLÅ

(((
-EÈLIMIR 4OTO SÕNDU SNILLDARTAKTA ¹
¹G¾TLEGA HEPPNUÈUM TËNLEIKUM Å
,AUGARDALSHÎLLINNI ¹ ÖRIÈJUDAGSKVÎLDIÈ

the Key of Life með Stevie Wonder, Moonlight Shadow með Mike
Oldfield svo við nefnum dæmi og
auðvitað Tívolí með Stuðmönnum,
en Simon Phillips trommaði sem
kunnugt er á henni...
Tónlist Toto mætti flokka sem
amerískt 80‘s-iðnaðarrokk. Það er
tónlist sem ég hef ekki sótt mikið
í þó að ég þekki auðvitað stærstu
smellina. Það kom strax í ljós á

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

ÁLFABAKKA
HARRY POTTER 5
HARRY POTTER 5

kl. 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 11 10
kl. 2 - 5 - 8 -11 DIGITAL
10

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

kl. 2 - 4 - 6
kl. 8 - 10:10

L

-%¨  .«45.5- HORFENDUR SEM VORU ¹ ÎLLUM ALDRI KUNNU VEL AÈ META TËNLEIKA

L

4OTO

HARRY POTTER 5
EVAN ALMIGHTY

kl. 2 - 5 - 8 -11 VIP
kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

OCEAN´S 13

kl. 10:10

7

L

PIRATES 3

kl. 4

10

BLIND DATING

kl. 8

10

HARRY POTTER 5

kl. 6 - 8 - 10

10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL

kl. 6

L

HARRY POTTER 5
EVAN ALMIGHTY

kl. 6 - 9
kl. 8

10

DIE HARD 4
SHREK 3 M/- ÍSL TAL

kl. 10
kl. 6

14

DIGITAL

kl. 4 - 5:15 - 7 - 8:15 - 10 - 11:15
SHREK 3 M/- ÍSL TAL
kl. 4

10

4RAUSTI *ÒLÅUSSON

AKUREYRI

KRINGLUNNI
HARRY POTTER 5

tónleikunum á þriðjudagskvöldið að Toto er hörku tónleikasveit.
Fagmennskan var í fyrirrúmi
og meðlimirnir lögðu mikið upp
úr því að ná upp stemningu með
sviðsframkomu og skemmtilegum kynningum á milli laga.
Hámarki
náði
stemningin auðvitað í ofursmellunum,
Rosanna, Hold the Line og uppklappslaginu Africa. Minni smellir eins og I‘ll Supply the Love og
Don’t Chain My Heart virkuðu
líka vel, en ef það er hægt að setja
út á eitthvað á þessum tónleikum þá er það helst að lögin voru
misgóð. Sum þeirra náðu ekki
að halda athyglinni, hjá mér að
minnsta kosti.
Þeir sem mæta á tónleika með
hljómsveit eins og Toto mæta líka
til þess að dást að hljóðfæraleikurunum. Og þeir ollu ekki vonbrigðum. Þeir fóru allir á kostum
og skiptust á að sýna listir sínar í
sólóum, en stóra gítarsólóið hans
Steve og tilþrif hins síðskeggjaða
bassasnillings Leland Sklar eru
það sem stendur upp úr að mínu
mati. Svo var líka gaman að fylgjast með Bobby Kimball, söngvaranum með björtu röddina. Hann
er orðinn sextugur og greinilega
búinn að missa svolítið af líkamlegu þreki. Hann tók því frekar
rólega í mörgum laganna, en lét
svo heyra duglega í sér inn á milli,
t.d. í viðlögunum í Hold The Line
og Africa. Glæsileg 80‘s týpa...
Toto spilaði í tæpa tvo tíma og
kláraði sitt af stakri fagmennsku.
Á heildina litið voru þetta ágætir
tónleikar og á köflum stórgóðir.

L

SHREK 3 M/- Ensku TAL
PIRATES 3

kl. 6
kl .8

L

OCEAN´S 13

kl. 11:15

7

10

VIP

SALURINN

ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

KEFLAVÍK
L

L

Sími: 553 2075

- bara lúxus

6;HAÌIIJG

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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Mega ekki
eignast börn

Dívur á
Domo
Söngkonurnar Margrét Eir, Hera Björk,
Regína Ósk og Heiða Ólafsdóttir hafa
komið fram saman og vakið mikla
lukku áhorfenda. Nú endurtaka þær
leikinn vegna mikillar eftirspurnar
og vellukkaðra tónleika fyrr í vetur.
Með þeim verður píanóleikarinn
Karl Olgeirsson en dívurnar munu
halda tónleika bæði í Reykjavík og á
Akureyri. Tónleikarnir eru á Domo,
Þingholtsstræti 5, í kvöld og hefjast
klukkan níu. Hinn 19. júlí halda þær
seinni tónleikana á Græna hattinum á
Akureyri og hefjast þeir einnig klukkan
níu. Aðgangseyrir er 1.500 krónur.
$¥652.!2 3ÎNGKONURNAR FJËRAR MUNU

HALDA TVENNA TËNLEIKA ¹ N¾STU DÎGUM

&«,+ ¥ &2¡4453ÎNGKONAN "EYONCÁ +NOWLES
GERÈI SÁR LÅTIÈ FYRIR OG HEIMSËTTI
SLASAÈA AÈD¹ENDUR ¹ SPÅTALA ¹
M¹NUDAGINN EN ÖEIR HÎFÈU SLASAST
¹ TËNLEIKUM HENNAR 3LYSIÈ
VARÈ ÖANNIG AÈ FLUGELDAR ¹
SVIÈINU SKUTUST Å FËLKIÈ
SEM BRENNDIST TÎLUVERT
b(ÒN HAFÈI ¹HYGGJUR AF
FËLKINU SEM SLASAÈIST
OG HEIMSËTTI ÖAÈ
ÖVÅ ¹ SPÅTALANN m
SAGÈI TALSMAÈUR
HENNAR b!LLAN
MINN FERIL HEF ÁG
VERIÈ BLESSUÈ AF
BESTU AÈD¹ENDUM
Å HEIMI ¶EIRRA
VELFERÈ OG ÎRYGGI
MUN ALLTAF VERA
MÁR MIKILV¾GT m
SAGÈI "EYONCÁ
3AMKV¾MT FÎÈUR SÎNGKONUNNAR
!MY 7INEHOUSE ER ALLT Å LAGI HJ¹
HENNI OG EIGINMANNI HENNAR EN
SÎGUSAGNIR HAFA VERIÈ ¹ KREIKI UM
ERFIÈLEIKA Å HJËNABANDINU b!MY OG
"LAKE ERU JAFNVEL AÈ ÅHUGA BARN
EIGNIR FLJËTLEGA ¶AÈ GER
IST HINS VEGAR EKKI
STRAX ÖAR SEM FER
ILLINN HENNAR
GENGUR FYRIR
EN HÒN TALAR
OFT UM ÖAÈ
AÈ HANA LANGI
AÈ EIGNAST BÎRN m
SAGÈI PABBINN b¡G
HEF NÒ SAGT HENNI
AÈ ÁG MUNI HJ¹LPA
TIL MEÈ BARNIÈ OG
ÁG OG MËÈIR HENN
AR MUNUM RÅFAST UM
ÖAÈ HVORT F¾R AÈ
PASSA ÖAÈm
+¾RASTI !SHLEE 3IMP
SON ER SVO HRIFINN AF
¹RANGRI NEFAÈGERÈAR
INNAR SEM HÒN FËR Å
AÈ HANN ÅHUGAR AÈ
FARA Å SLÅKA SJ¹LF
UR b!SHLEE KOM
ËTRÒLEGA VEL ÒT
ÒR AÈGERÈINNI OG
HÒN STAKK UPP ¹
ÖVÅ AÈ 0ETE F¾RI
SJ¹LFUR Å EINA
SLÅKA (ANN
HYGGST L¹TA AF
ÖVÅ VERÈA UM
LEIÈ OG RËAST
HJ¹ HONUM m
SAGÈI VINUR
0ETE 7ENTZ
3CARLETT *OHANSSON DVELUR ÖESSA
DAGANA ¹ 3P¹NI VIÈ
UPPTÎKUR ¹ NÕRRI
7OODY !LLEN MYND
6INNUHEITI MYNDARINNAR
ER -IDNIGHT IN
"ARCELONA EN MEÈ
HLUTVERK FARA EINNIG
0ENELOPE #RUZ
OG *AVIER
"ARDEM
*OHANSSON VIRÈIST
VERA Å JAFN MIKLU
UPP¹HALDI HJ¹
!LLEN OG -IA
&ARROW VAR
¹ÈUR EN ÖETTA
ER SÒ ÖRIÈJA AF
MYNDUNUM HANS
SEM HÒN FER MEÈ
HLUTVERK Å ÈUR
LÁK HÒN Å -ATCH
0OINT OG 3COOP

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

Hraðakstur borgar sig ekki - Í ALVÖRUNNI!

Hinni nýgiftu Evu Longoria hefur
verið bannað að eignast börn strax
af yfirmönnum hennar í Desperate
Housewives. Framleiðandi þáttanna,
Marc Cherry, minntist á það í ræðu
sem hann hélt í brúðkaupinu að
brúðhjónin mættu ekki eignast
börn í heilt ár samkvæmt samningi
þáttanna. Eva segir þetta þó alls
ekki angra sig og að hún hlakki til
að eyða tíma með eiginmanni sínum.
„Okkur er alveg sama. Við viljum
vera saman tvö ein um sinn þó svo
að okkur langi auðvitað mjög mikið
í börn þegar rétti tíminn kemur,“
sagði leikkonan nýgifta.
%6! ,/.'/2)! /' 4/.9 0!2+%2 .ÕJU
HJËNIN MEGA EKKI EIGNAST BÎRN FYRR EN EFTIR
EITT ¹R EN ÖETTA VIRÈIST EKKI ANGRA ÖAU NEITT
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 +JARTAN M¾TTUR TIL "RISTOL
+JARTAN (ENRY &INNBOGASON ER BYRJAÈUR AÈ ¾FA
MEÈ "RISTOL #ITY ¹ %NGLANDI +JARTAN FER MEÈ LIÈINU Å
¾FINGAFERÈ TIL ,ETTLANDS ¹ FÎSTUDAGINN OG GAF ÖJ¹LFARI
LIÈSINS ÖAÈ ÒT Å G¾R AÈ HONUM LITIST VEL ¹ STR¹KINN b¡G
VISSI EKKI VIÈ HVERJU ÁG ¹TTI AÈ BÒAST EN
MÁR LÅST MJÎG VEL ¹ ÖETTA ¶J¹LFARINN ER
BÒINN AÈ TALA VIÈ MIG OG SEGJA AÈ HANN
GETI GERT ALVÎRU LEIKMANN ÒR MÁR m SAGÈI
+JARTAN VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R (ANN FËR
TIL REYNSLU HJ¹ "RANN OG 'AUTABORG
¹ÈUR EN HANN FËR TIL %NGLANDS b¶AÈ
VAR FÅNT Å 3KANDINAVÅU EN ÖAÈ ER
EKKERT LAUNUNGARM¹L AÈ ÁG ER
KOMINN TIL "RISTOL TIL AÈ VINNA
MÁR INN SAMNINGm

SPORT FRETTABLADIDIS

6)3! BIKAR KARLA Å FËTBOLTA

Sögulegt hjá
Haukum
&«4"/,4) Haukar urðu á þriðju-

dagskvöldið fyrsta C-deildarliðið
sem slær úrvalsdeildarlið út úr 16
liða úrslitum bikarkeppninnar.
Haukar unnu Framara í vítakeppni eftir að liðin höfðu gert 22 jafntefli.
Haukar urðu þar með sjöunda
C-deildarliðið sem kemst svo
langt í bikarnum og það fyrsta í
átta ár, síðan Sindramenn komust
í 8 liða úrslitin 1999.
Öll hin sex C-deildarliðin höfðu
hins vegar lagt að velli lið í sömu
deild eða í deildinni fyrir ofan til
þess að komast í gegnum 16 liða
úrslitin.
ËËJ

!MIR -EHICA Å (AUKUM

Sá þriðji sem
ver þrjú víti
&«4"/,4) Amir Mehica, mark-

vörður Hauka, varð á þriðjudagskvöldið þriðji markvörðurinn í
sögu aðalkeppni bikarsins sem
nær að verja þrjár vítaspyrnur í
einni og sömu vítakeppninni. Amir
varði víti frá Frömurunum Grími
Birni Grímssyni, Óðni Árnasyni og
Daða Guðmundssyni. og tryggði 2.
deildarliðunum sæti í átta liða
úrslitunum.
Hinir tveir markverðirnir sem
hafa náð að verja þrjú víti eru
Keflvíkingurinn Þorsteinn
Bjarnason í 16 liða úrslitum gegn
Selfossi 1988 og KA-maðurinn
Sandor Matus í átta liða úrslitunËËJ
um gegn ÍBV 2004.

Drukknaði ekki í djúpu lauginni
4RAUSTI 3IGURBJÎRNSSON VAR ¹N EFA MAÈUR
LEIKSINS Å   BIKARSIGRI ¥! ¹ 6ÅKINGUM ¹
ÖRIÈJUDAGSKVÎLD ¶ESSUM  ¹RA GAMLA
3KAGAMANNI SEM F¾R BÅLPRËF Å SEPTEMB
ER VAR HENT ÒT Å DJÒPU LAUGINA OG VARÈI
MEISTARALEGA HVAÈ EFTIR ANNAÈ AUK
ÖESS AÈ VERA ÎRUGGUR Å ÎLLUM SÅNUM
AÈGERÈUM
b¡G ER MJÎG ¹N¾GÈUR MEÈ
LEIKINN ¡G VAR ¹KVEÈINN Å AÈ
SKILA MÅNU OG MÁR TËKST
ÖAÈ m SAGÈI 4RAUSTI VIÈ
&RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R UM LEIÈ
OG HANN ÎSKRAÈI STELPURNAR
SEM HANN VAR AÈ ÖJ¹LFA ¹FRAM
FULLUM RËMI
4RAUSTI HEFUR ¾FT MARK FR¹ ÖVÅ
HANN MAN EFTIR SÁR OG VAR ALLTAF
STAÈR¹ÈINN Å AÈ VERÈA MARKMAÈUR

b¶ETTA ER STJËRNUNARSTAÈA ¹ VELLINUM
ÁG KANN VEL VIÈ ÖAÈ m SAGÈI 4RAUSTI
EN MARKMANNSÖJ¹LFARINN HANS
¶ËRÈUR ¶ËRÈARSON LÕSIR HONUM
SEM EFNILEGASTA MARKMANNI
¥SLANDS
b(ANN ER MJÎG GËÈUR ¹ LÅNUNNI OG
TALAR MIKIÈ ¶AR AF LEIÈANDI STJËRNAR
HANN VARNARMÎNNUNUM VEL OG ER Å
GËÈU SAMBANDI VIÈ Ö¹
SEM ER MJÎG MIKILV¾GT
(VERSU VEL HANN HEFUR
STAÈIÈ SIG KEMUR MÁR
EKKERT ¹ ËVART (ANN
ER
¹N NOKKURS VAFA OKKAR
EFNILEGASTI MARKMAÈUR ÁG HELD AÈ ÖAÈ
SÁ ENGIN SPURNING n SAGÈI ¶ËRÈUR
4RAUSTI ER ÖAKKL¹TUR FYRIR AÈ HAFA
JAFN REYNDAN MANN OG ¶ËRÈ SEM

MARKMANNSÖJ¹LFARA b¡G HEF TEKIÈ MIKLUM
FRAMFÎRUM MEÈ HONUM OG REYNDAR UNDIR
STJËRN 'UÈJËNS LÅKA ¶ËRÈUR HEFUR BYGGT MIG
ALVEG UPP m SAGÈI 4RAUSTI EN ÖEIR FÁLAGAR HAFA
UNNIÈ SAMAN FR¹ ÖVÅ 4RAUSTI VAR ELLEFU ¹RA
GAMALL FR¹ ¹RINU 
0¹LL 'ÅSLI *ËNSSON HEFUR VARIÈ MARK ¥! Å
SUMAR EN B¾ÈI 4RAUSTI OG ¶ËRÈUR ERU VARK¹RIR
¹ ALLAR YFIRLÕSINGAR UM HVORT 4RAUSTI SÁ ¹ LEIÈ Å
BYRJUNARLIÈIÈ b¶AÈ ER FULL MIKIÈ AÈ FARA FRAM
¹ ÖAÈ ÖAR SEM ÁG ER BARA  ¹RA EN ÁG STEFNI
BARA ¹ AÈ NÕTA T¾KIF¾RIN MÅN VEL -ARKMIÈ
MITT ER BARA AÈ HALDA ¹FRAM AÈ TAKA FRAMFÎR
UM m SAGÈI 4RAUSTI
b¶AÈ M¹ DEILA UM ÖAÈ HVORT HANN SÁ TILBÒ
INN Å ,ANDSBANKADEILDINA ÖAÈ ER AUÈVELDARA
AÈ SPILA EINN LEIK EN ¹TJ¹N EN 0¹LL 'ÅSLI ÖARF
SVO SANNARLEGA AÈ VERA ¹ T¹NUM ÖEGAR SVONA
STR¹KUR ER AÈ KOMA UPPn

6ALSMENN ¹ VÅGVELLI Å 6ESTURB¾NUM
Slitið liðband, handarbrot og heilahristingur var á meðal þess sem beið sjúkraþjálfara Vals eftir leikinn
gegn KR í VISA-bikarnum í fyrradag. Hafþór Ægir Vilhjálmsson segist heppinn að hafa sloppið við fótbrot
eftir samstuð við Ásgeir Örn Ólafsson í upphafi leiks. Algjört óviljaverk, segir Ásgeir.
&«4"/,4) „Ég var að taka á móti

boltanum og reyndi að skýla
boltanum fyrir andstæðingnum.
Síðan kom hann á ferðinni og fór
beint í löppina sem ég stóð í.
Sársaukinn var mikill og ég fann
það strax að eitthvað hefði slitnað eða brotnað,“ sagði Hafþór
Ægir í samtali við Fréttablaðið í
gær þar sem hann lá uppi í rúmi
með löppina upp í loft. Óhappið
átti sér stað á 7. mínútu leiksins í
gær og var leikmaðurinn fluttur
með sjúkrabíl frá Frostaskjólinu.
Ljóst er að Hafþór er ekki brotinn en hann er með slitið liðband
í ökkla og getur orðið frá keppni
í allt að tvo mánuði. Ef endurhæfing gengur vel gæti hann
verið byrjaður að spila á ný eftir
rúman mánuð.
Leikmenn KR mættu mjög
grimmir til leiks í fyrradag og
ætluðu greinilega að berjast
fyrir hverjum einasta bolta. Valsmenn voru ekki sáttir með helst
til of mikla ákefð leikmanna KR
framan af leik, en margir leikmenn Vals þurftu á aðhlynningu
að halda eftir leikinn. „Liðið
hefur aldrei verið eins laskað
eftir einn leik síðan ég byrjaði
með það fyrir sjö árum,“ segir
sjúkraþjálfarinn Friðrik Ellert
Jónsson.
Auk Hafþórs þurfti Baldur
Ingimar Aðalsteinsson að fara af
velli vegna meiðsla og Gunnar
Einarsson fékk heilahristing. Atli
Sveinn
Þórarinsson
handarbrotnaði í upphafi leiks og þá
kláruðu Pálmi Rafn Pálmason og

Barry Smith leikinn þrátt fyrir
að hafa fengið þung högg.
Hvað varðar samstuðið við
hinn 19 ára gamla Ásgeir Örn
segir Hafþór að hann hafi farið
allt of geyst í tæklinguna. „Þetta
á ekki að sjást á vellinum. Þessi
leikmaður er eins og illa tamið
ljón og var með glórulausar
tæklingar úti um allan völl. Hann
er vissulega að reyna að sanna
sig fyrir þjálfaranum en fyrr má
nú vera,“ sagði Hafþór en tók
einnig skýrt fram að hann bæri
engan kala til Ásgeirs. „Ég efast
um að hann hafi gert þetta
viljandi og svona óhöpp eru
einfaldlega hluti af boltanum.“
Ásgeir Örn sagði við Fréttablaðið að um algjört óviljaverk
hefði verið að ræða. „Þetta var
50/50 bolti og ég reyndi að ná
honum en því miður fór þetta
svona. Þetta var einfaldlega leiðindaatvik í miklum baráttuleik,“
útskýrði Ásgeir og bætti því við
að hann hygðist hafa samband
við Hafþór og biðja hann afsökunar.
Hafþór hafði verið að spila
mjög vel í undanförnum leikjum
Vals auk þess sem erlend félög
höfðu verið að fylgjast með
honum. Þá eru verkefni fram
undan með U-21 árs landsliðinu
þar sem Hafþór er lykilmaður.
„Vissulega koma þessi meiðsli
á slæmum tíma en ég stefni á að
ná einhverjum leikjum í lok sumars. Meiðsli eru alltaf leiðinleg
en það má ekki svekkja sig um of.
Það er til margt verra en þetta.“
VIGNIR FRETTABLADIDIS

),,! ²4,¥4!.$) ®KKLI (AFÖËRS ER BËLGINN OG MARINN EFTIR N¹VÅGIÈ VIÈ SGEIR ®RN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

%.$52(&).'). (!&). &RIÈRIK %LLERT
, ¥ 6!,.5- 0¹LMI 2AFN

0¹LMASON VAR N¹NAST ¹ ANNARI
LÎPPINNI Å SÅÈARI H¹LFLEIK EFTIR AÈ
HAFA HLOTIÈ ÖUNGT HÎGG (ANN
KL¹RAÈI LEIKINN AF HARÈFYLGI

*ËNSSON SJÒKRAÖJ¹LFARI 6ALS VINNUR ¹ ÎKKLA
(AFÖËRS GIS "ÒIST ER AÈ VIÈ AÈ LEIKMAÈUR
INN VERÈI FR¹ KEPPNI Å   M¹NUÈI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

6ÅTASKYTTURNAR ERU MARKVISSAR ¹ (LÅÈARENDA

Valsmenn hafa unnið
sex vítakeppnir í röð
&«4"/,4) Valsmenn tryggðu sér

sæti í átta liða úrslitum VISA-bikars karla með því að vinna
nágranna sína og erkifjendur í KR
í vítakeppni á KR-vellinum í fyrrakvöld. Valsmenn þurftu reyndar
aðeins þrjár umferðir til að gera
út um vítakeppnina því á meðan
Valsmenn nýttu allar sínar spyrnur
tókst KR-ingum ekki að nýta eina
einustu.
Valsmenn hafa nú unnið sex
vítakeppnir í röð, eða allar sem
þeir hafa lent í undanfarna tvo
áratugi. Flestar þeirra voru á
bikarmeistaraárunum 1990 og 1991
en liðið vann þá tvær vítakeppnir
hvort árið þar sem Bjarni
Sigurðsson varði alls fimm spyrnur.
Vítakeppnin á þriðjudagskvöldið
var fyrsta vítakeppnin sem
Valsmenn lenda í síðan árið 1991.
Valsmenn hafa nýtt 24 af 28
vítaspyrnum sínum í þessum sex
vítakeppnum (86%) en mótherjar
þeirra hafa aftur á móti klikkað á

13 af 28 vítaspyrnum (46%) sem
þeir hafa tekið.
Valsmenn töpuðu síðast vítaspyrnukeppni fyrir KA í sextán
liða úrslitum árið 1984. Valsmenn
klikkuðu á tveimur vítaspyrnum í
leiknum, Þorvaldur Jónsson varði
frá þeim Þorgrími Þráinssyni og
Guðmundi Þorbjörnssyni.
KR-ingar hafa aðeins tvisvar
sinnum tapað vítakeppni í bikarnum og í bæði skiptin gegn Val.
Fyrra skiptið var í sjálfum bikarúrslitaleiknum árið 1990 sem hafði
verið leikinn að nýju eftir 1-1 jafntefli í fyrri leiknum. KR hefur
unnið hinar fimm vítakeppnirnar
sem liðið hefur lent í þar á meðal
eina í bikarkeppnum tveggja síðustu sumra.
Valsmenn urðu aðeins annað
liðið í sögu bikarkeppninnar til að
vinna vítakeppni á núllinu en sumarið 2004 vann KA ÍBV 3-0 í vítakeppni í átta liða úrslitum.
ËËJ
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,EIKUR +EFLVÅKINGA OG ¶RËTTARA ¹ 6ALBJARNARVELLI VAR LÅTIL SKEMMTUN FYRIR ¹HORFENDUR
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Tilþrifalítill sigur bikarmeistara Keflavíkur

VISA-bikar karla:
¶RËTTUR +EFLAVÅK
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   0RINCE 2AJCOMAR  

 LIÈA ÒRSLIT 6)3! BIKARSINS

Sannfærandi
sigur Fylkis
&«4"/,4) Úrvalsdeildarlið Fylkis
vann öruggan 4-1 sigur á Þórsurum fyrir norðan í gær og eru þar
með komnir í átta liða úrslit
bikarsins. Heimamenn í Þór
sýndu gestunum enga virðingu í
fyrri hálfleik og vörðust þá vel en
mark Vals Fannars Gíslasonar
rétt undir lok hálfleiksins virtist
brjóta niður sjálfstraustið.
Í síðari hálfleik tóku gestirnir
öll völd og bættu við tveimur
mörkum með skömmu millibili.
Ingi Hrannar Heimisson minnkaði muninn stundarfjórðungi
fyrir leikslok í 3-1 en Christian
Christiansen innsiglaði öruggan
sigur Fylkis skömmu fyrir
leikslok.

,IVERPOOL KAUPIR TVO

Benayoun og
Babel á Anfield
&«4"/,4) Youssi Benayoun og

Ryan Babel eru við það að skrifa
undir samninga við Liverpool.
Babel kemur frá Ajax en hann er
talinn vera eitt mesta efni
Hollendinga og var hann meðal
annars ein helsta stjarna HM U21
liða nýverið. Hann er talinn kosta
um tíu milljónir punda.
Benayoun kemur frá West Ham
fyrir um fjórar milljónir punda.
„Hann er svipaður leikmaður og
Luis Garcia,“ sagði Rafael
Benítez um Ísraelann. „Luis
skorar kannski fleiri mörk en
Benayoun leggur fleiri upp. Hann
er mjög teknískur og snjall
leikmaður sem gefur okkur mikla
möguleika þar sem hann er svo
fjölhæfur.“
HÖH

2/.!,$).(/ 6AR VALINN BESTI LEIKMAÈUR
HEIMS ¹RIÈ  EN N¹ÈI SÁR EKKI ¹ STRIK
MEÈ "ARCA ¹ SÅÈASTA TÅMABILI

3ILVIO "ERLUSCONI

Undirbýr risaboð
í Ronaldinho
&«4"/,4) Ítalskir fjölmiðlar

fullyrða að Silvio Berlusconi,
aðaleigandi AC Milan, sé að
undirbúa 89 milljóna punda tilboð
í Ronaldinho hjá Barcelona. Það
gerir tæplega 11 milljarða
íslenskra króna, en það ku vera
það verð sem þarf til að losa
Brasilíumanninn frá Barcelona,
samkvæmt samningi hans við
félagið.
Berlusconi hefur lengi verið á
höttunum á eftir Ronaldinho en
ekki verið tilbúinn að borga
uppsett verð. Nú mun fyrrverandi forsetinn hins vegar vera
búinn að gefa upp möguleikann á
að fá Andriy Shevchenko aftur til
liðsins og því er hann reiðubúinn
að setja þær þrjátíu milljónir
punda sem hann hafði frátekið
fyrir Shevchenko í kaupverðið á
Ronaldinho.
VIG

&«4"/,4) Bikarmeistarar Keflavíkur hófu titilvörn sína með litlum
glans í gær þegar liðið lagði Þrótt,
0-1, á Valbjarnarvelli. Keflavíkurliðið mætti illa stemmt til leiks og
skoraði nánast úr sínu eina færi í
leiknum. Góður varnarleikur
tryggði því síðan sæti í átta liða
úrslitum VISA-bikarsins.
Kristján Guðmundsson hafði
gert nokkrar breytingar á liði sínu
og gaf minni spámönnum á borð
við Sigurbjörn Hafþórsson og Þorstein Georgsson tækifæri og svo
fékk Bjarki Guðmundsson að
standa á milli stanganna.
Heimamenn í Þrótti byrjuðu
leikinn í kartöflugarðinum sem
kallast Valbjarnarvöllur betur, en
Keflavík varðist.
Keflvíkingar höfðu í raun ekki
gert nokkurn skapaðan hlut í
leiknum þegar Simun Samuelsen
geystist upp vinstri vænginn og
skildi Jens Elvar Sævarsson eftir í
rykinu, hann lagði boltann fyrir

markið þar sem Sigurbjörn Hafþórsson ýtti honum auðveldlega
yfir línuna.
1-0 í hálfleik og Keflavík nýtti
eina færi sitt í hálfleiknum. Keflvíkingar tóku þann pól í hæðina í
síðari hálfleik að bakka og leyfa
Þrótturum að koma. Þeir spöruðu
bensínið og virtust ætla að komast
frá leiknum án þess að eyða of
mikilli orku.
Vörnin var gríðarsterk hjá þeim
og Þrótturum gekk nákvæmlega
ekkert að brjóta hana niður, sama
hvað þeir reyndu. Það vantaði allt
hugmyndaflug, kraft, áræðni og
hreinlega getu hjá Þrótturum til
að brjóta niður varnarmúr gestanna. Hjörtur Hjartarson var lúsiðinn, sýndi lipur tilþrif og komst
nokkuð áleiðis en vantaði sárlega
stuðning félaga sinna. Hann var
svekktur í leikslok.
„Við erum klárlega betri allan
leikinn og það er skelfilegt að fá
ekki opnari færi,“ sagði Hjörtur

hundfúll. „Þetta er mjög svekkjandi miðað við hversu slakir Keflvíkingarnir voru en þeir voru nánast á hælunum allan leikinn.“
Kristjáni
Guðmundssyni,
þjálfara Keflavíkur, var létt í
leikslok en pressa Þróttara tók á
taugarnar undir lokin.
„Ég get viðurkennt að við vorum
ekki vel stemmdir hér í dag,“ sagði
Kristján en eftirmál leiksins á
Akranesi virtist sitja í Keflvíkingum. „Það hefur verið erfitt að
vinna sig út úr síðasta leik og allt í
kringum þann leik hefur haft
áhrif. Leikmenn eru gríðarlega
svekktir út í umræðuna. Það er
mikill léttir að vera búinn með
þennan leik.“
Keflavík og ÍA eru bæði í pottinum fyrir næsta leik. Hvernig
legðist það í Kristján að fara aftur
upp á Skaga í átta liða úrslitunum?
„Ef það er drátturinn þá er það
bara þannig. Við sjáum hvað
setur.”
HBG

(*®2452  &%2¨)..) (JÎRTUR (JARTAR
SON VAR LÅFLEGASTUR HEIMAMANNA EN N¹ÈI
EKKI AÈ SKORA
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

6ARAMENNIRNIR BJÎRGUÈU "LIKUM
Varamennirnir Kristinn Steindórsson, Gunnar Örn Jónsson og Prince Rajcomar skoruðu mörk í uppbótartíma og framlengingu og tryggðu Breiðabliki 3-1 sigur á HK og sæti í átta liða úrslitum bikarsins.
&«4"/,4) Breiðablik er komið í
átta liða úrslit bikarsins í fyrsta
sinn í fimm ár eftir 3-1 sigur á
nágrönnum sínum úr HK í dramatískum bikarslag á Kópavogsvellinum í gær. HK hefur verið
bikarliðið í Kópavogi undanfarin
ár og það leit út fyrir að engin
breyting yrði á því í gær en
jöfnunarmark
sautján
ára
varamanns
Blika,
Kristins
Steindórssonar, í uppbótartíma
endurvakti bikardrauma Blika.
Það voru síðan varamennirnir
Gunnar Örn Jónsson og Prince
Rajcomar sem tryggðu Blikum
sigurinn með mörkum í lok beggja
hluta framlengingarinnar.
Stangarskot,
sláarskot
og
frábær markvarsla Gunnleifs
Gunnleifssonar voru hápunktarnir
fram eftir leik og það stefndi í að
Blikar yrðu enn á ný sjálfum sér
verstir því ekkert gekk uppi við
markið fyrr en sautján ára
varamaður var réttur maður á
réttum stað í uppbótartíma.
Blikar voru með góð tök á vellinum og sköpuðu sér nánast öll
færi leiksins en eins og oft áður
fóru leikmenn liðsins oft illa með
fyrirtaksfæri.
Fyrsta mark leiksins kom eins
og þruma úr heiðskíru lofti. Saklaus
fyrirgjöf Calums Þórs Bett kom
inn á teiginn en í stað þess að leika
boltanum
lét
Árni
Kristinn
Gunnarsson boltann fara og
ætlaðist til að Casper Jacobsen
tæki hann. Kristján Ari Halldórsson
nýtti sér þetta, tók boltann og
skoraði í tómt markið. Árni Kristinn
húðskammaði félaga sína eftir

&2"2 ¥ -!2+).5 ,ENGI VEL LEIT ÒT FYRIR AÈ 'UNNLEIFUR 'UNNLEIFSSON FYRIRLIÈI OG
MARKVÎRÈUR (+ MYNDI TRYGGJA LIÈI SÅNU S¾TI Å ¹TTA LIÈA ÒRSLITUM BIKARSINS MEÈ
FR¹B¾RRI MARKVÎRSLU ¶AÈ GEKK ÖË EKKI EFTIR
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markið en það var erfitt að finna
einhvern annan sökudólg enda gaf
hann hreinlega þetta mark.
Gunnleifur Gunnleifsson varði
nokkrum sinnum frábærlega frá
Blikum í leiknum. Kristján Óli
Sigurðsson komst einn gegn
honum í lok fyrri hálfleiks en
Gunnleifur varði vel líkt og frá
Nenad Zivanovic í upphafi seinni
hálfleiks eftir að hornspyrna Arnars Grétarssonar hafði ratað alla
leið inn á markteiginn.
Varamaðurinn Kristinn Steindórsson virtist hafa farið með síðustu von Blika þegar hann skallaði

boltann í slána af örstuttu færi
mínútu fyrir leikslok. Kristinn
fékk hins vegar annan möguleika
í uppbótartíma og nýtti hann við
mikinn fögnuð Blika, sem höfðu
hvað eftir annað þurft að svekkja
sig yfir klúðri sinna manna uppi
við markið. Markið er hægt að
skrifa á sofandahátt í vörninni
sem leyfði aukaspyrnu Arnars
Grétarssonar að rata alla leið inn
á markteiginn.
Nauðvörn HK-inga hélt áfram í
framlengingunni og það var ljóst
að þeir ætluðu að reyna að halda
út í vítaspyrnukeppni úr því sem

komið var. Blikar voru hins vegar
ekki á því og Gunnar Örn Jónsson
skoraði laglegt mark á 102. mínútu eftir laglega fyrirgjöf Arnórs
Aðalsteinssonar.
Vonir HK-inga um að jafna leikinn runnu endanlega út í sandinn
þegar Hólmar Örn Eyjólfsson
fékk sitt annað gula spjald þegar
átta mínútur voru eftir af
framlengingunni. Blikar nýttu
sér það og þriðji varamaðurinn,
Prince
Rajcomar,
innsiglaði
sigurinn á 116. mínútu.
Ekki er hægt að segja annað en
að þessi úrslit hafi verið sanngjörn
þó að Blikar hafi bjargað sér með
dramatískum hætti. Þeir voru
betri, sköpuðu sér fleiri færi og
eru bikarliðið í bænum að minnsta
kosti þetta sumarið.
„Þetta var erfið fæðing hjá
okkur en þetta hófst að lokum.
Það hefur gengið skelfilega hjá
okkur fyrir framan markið og ég
hélt að þetta yrði enn einn
leikurinn þar sem við höfðum
yfirhöndina nánast allan tímann
en við kláruðum ekki dæmið,“
sagði Arnar Grétarsson, fyrirliði
Breiðabliks, eftir leik.
Gunnar Guðmundsson, þjálfari
HK, var sáttur við sína menn en
að vonum svekktur með niðurstöðuna. „Það vantaði herslumuninn hjá okkur, það vantaði
nokkrar sekúndur hjá okkur en
svona er þetta bara. Það sem
stendur upp úr hjá mér er frábær
leikur minna manna. Þeir gerðu
það sem við lögðum upp með en
óneitanlega var þetta mjög
svekkjandi.“
ËËJ  HÖH

6ÅTANÕTING &RAMARA ÖAÈ SEM AF ER SUMRI HEFUR VERIÈ SKELFILEG

Menn hafa ekki sjálfstraustið
&«4"/,4) „Þetta er farið að verða
okkur allt of dýrkeypt,“ segir
Ólafur Þórðarson, þjálfari Fram,
en slakar vítaspyrnur leikmanna
hans í vítaspyrnukeppninni gegn
Haukum í fyrradag varð þess
valdandi að liðið er fallið úr keppni
í VISA-bikarnum. Vítaspyrnunýting Fram það sem af er leiktíð
hefur verið með allra versta móti
og hafa aðeins fjórar af 10 spyrnum nýst. Í Landsbankadeildinni
hefur liðið aðeins náð að skora eitt
mark úr fjórum vítum og í bikarkeppninni í gær klúðruðu leikmenn þremur spyrnum í vítakeppninni.
„Það er engin einföld lausn til á
þessu. Fyrst og fremst hafa menn
ekki sjálfstraust til að taka vítaspyrnur. Síðan verður ákveðin
keðjuverkun þegar spyrnurnar
halda áfram að klúðrast og þá
verður sjálfstraustið enn minna,“

segir Ólafur. Spurður hvernig
hann hyggist ná sínum mönnum
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úr þessum vítahring segist Ólafur
ætla að láta þá taka fleiri vítaspyrnur á æfingum. „Eins og í svo
mörgu öðru er það æfingin sem
skapar meistarann.“
Framarar voru langt frá sínu
besta gegn Haukum í gær og
máttu þakka fyrir að komast í
vítaspyrnukeppni miðað við gang
leiksins. Ólafur segir alveg ljóst
að leikmenn sínir hafi vanmetið
andstæðinginn.
„Hugarfarið var ekki til staðar
hjá leikmönnum og því fór sem
fór. Menn hafa jafnvel haldið að
þeir væru betri en þeir raunverulega eru,“ segir Ólafur, en hann
húðskammaði sína menn í klefanum eftir leik svo eftir var tekið.
„Ég held að allir stjórnendur yrðu
ósáttir ef framlag þeirra sem
vinna fyrir hann er óviðunandi.
Þannig var það hjá mínu liði í þessum leik.“
VIG ËËJ

«,!&52 ¶«2¨!23/. (EFUR Å HYGGJU AÈ
L¹TA LEIKMENN ¹ SÁR¾FINGAR Å VÅTASPYRN
UM
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*AKE 'YLLENHAAL
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0ILTUR AF FÅNUM ¾TTUM EN GUÈMËÈIR HANS ER LEIKKONAN *AMIE
,EE #URTIS OG GUÈFAÈIR HANS ER 0AUL .EWMAN
SEM JAFNFRAMT TËK *AKE Å SINN FYRSTA
ÎKUTÅMA 3YSTIR *AKES ER LÅKA ÖEKKT LEIKKONA
EN HÒN HEITIR -AGGIE 'YLLENHAAL OG LÁKU
ÖAU MEÈAL ANNARS SYSTKINI Å HINNI FR¹B¾RU
MYND $ONNIE $ARKO *AKE LÁK Å SINNI FYRSTU
STËRMYND ¹RIÈ  ÖEGAR HANN LÁK
SON "ILLYS #RYSTAL Å GAMANMYNDINNI
#ITY 3LICKERS EN ¹RIÈ  VAR *AKE
TILNEFNDUR TIL «SKARSVERÈLAUNANNA
FYRIR AÈ LEIKA SAMKYNHNEIGÈAN
KÒREKA Å "ROKEBACK -OUNTAIN *AKE
FER MEÈ AÈALHLUTVERKIÈ Å MYNDINNI
4HE $AY !FTER 4OMORROW ¹ 3TÎÈ 
"ÅË Å KVÎLD

Ljóta Betty gerir tískuheiminn að betri stað

%++) -)33! !&

¶EGAR ÁG FRÁTTI AÈ Ö¾TTIRNIR UM "ETTY UNGA OG
VENJULEGA KONU SEM HEFUR ENGAN ¹HUGA ¹ TÅSKU V¾RU
¹ LEIÈINNI Å SJËNVARPIÈ VARÈ ÁG SVAKALEGA GLÎÈ ¡G VAR
NEFNILEGA NÕBÒIN AÈ SJ¹ MYNDINA 4HE $EVIL 7EARS
0RADA OG FANNST ËTRÒLEGA GAMAN AÈ F¹ EINHVERJA
ÎRLITLA INNSÕN INN Å ÖENNAN HARÈA HEIM ¥ HEIM ÖAR
SEM KRÎFURNAR ERU ËTRÒLEGAR OG ÖAÈ AÈ bBORÈA EKKI
NEITT EN ÖEGAR ÖÁR LÅÈUR EINS OG ÖAÈ SÁ AÈ LÅÈA YFIR
ÖIG BORÈARÈU OSTTENING m ER ALGJÎRLEGA VIÈURKENNT
3ETNINGIN HÁR FYRIR OFAN VAR UPP¹HALDSSETNINGIN
MÅN Å MYNDINNI MÁR FANNST HÒN ENDURSPEGLA
VITFIRRINGU ÖESSA HEIMS SVO VEL
3VO ÁG FAGNAÈI TILKOMU Ö¹TTANNA EN S¹ REYNDAR
EKKI FYRIR MÁR AÈ ÖEIR YRÈU LANGLÅFIR ¶EGAR KONA
ÖYKIR LJËT OG ILLA KL¾DD Å Ö¹TTUM OG MYNDUM
VERÈUR H¹PUNKTURINN NEFNILEGA OFTAST ÖEGAR
EINHVER TEKUR SIG TIL OG HJ¹LPAR HENNI +EMUR
Ö¹ YFIRLEITT Å LJËS UNDURFALLEG OG SMEKKVÅS KONA

3*«.6!20)¨
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MYNDAFLOKKUR UM HJËN SEM HEFJA NÕTT LÅF
¹SAMT BÎRNUM SÅNUM INNAN UM VILLIDÕR ¹
SLÁTTUM !FRÅKU

T

 !ÈÖRENGDAR EIGINKONUR
 4ÅUFRÁTTIR
   ¥ Ö¾TTINUM ER FJALLAÈ UM FËT

 3O 9OU 4HINK 9OU #AN
$ANCE 34®¨ 

BOLTASUMARIÈ FR¹ ÕMSUM HLIÈUM 2ÕNT VERÈ
UR Å LEIKI EFSTU DEILDA KARLA OG KVENNA SP¹È Å
SPILIN MEÈ SÁRFR¾ÈINGUM STUÈNINGSMÎNN
UM LEIKMÎNNUM ÖJ¹LFURUM OG GËÈUM
GESTUM ,IFANDI UMR¾ÈA UM ÖAÈ SEM ER
EFST ¹ BAUGI Å FËTBOLTANUM ¹ ¥SLANDI ¹SAMT
BESTU TILÖRIFUM OG FALLEGUSTU MÎRKUM HVERR
AR UMFERÈAR

 $AGRENNING  "ANDARÅSK

 4HE $AY !FTER 4OMOR
ROW 34®¨  "¥«

Ö¹TTARÎÈ UM LÎGREGLUMANN SEM ER SAKAÈUR
UM AÈ HAFA SKOTIÈ SAKSËKNARA (ANN LEGG
UR ¹ FLËTTA OG REYNIR AÈ HREINSA MANNORÈ SITT
EN ÖEGAR HANN VAKNAR ¹ MORGNANA ER ALLT
AF SAMI DAGURINN !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI
VIÈ H¾FI BARNA

 !ÈÖRENGDAR EIGINKONUR E
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«
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 ,OVE ,IZA
 !LL $OGS 'O TO (EAVEN 
 4HE #URSE OF THE 0INK 0ANTHER
 4HE $AY !FTER 4OMORROW
 !LL $OGS 'O TO (EAVEN 
 4HE #URSE OF THE 0INK 0ANTHER

T

,EIKSTJËRI "LAKE %DWARDS 

 4HE $AY !FTER 4OMORROW 3L¹
ANDI RAUNS¾ VEL GERÈ OG ¾SISPENNANDI
STËRSLYSAMYND
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,OVE ,IZA
#ONFIDENCE
4HE "ADGE
4HE 4ERMINATOR
#ONFIDENCE

UR LÅFSSTÅLSÖ¹TTUR MEÈ HINNI EINU SÎNNU 6ÎLU
-ATT ¥ Ö¹TTUNUM HEIMS¾KIR 6ALA ÖEKKT FËLK
OG ELDAR MEÈ ÖVÅ GIRNILEGA RÁTTI

 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE
 ¥ Ö¾TTINUM STÅGA  KEPPENDUR DANS
¹ SVIÈINU EN KRÎFUR DËMARANNA VERÈA MEIRI
MEÈ HVERRI VIKU ¥ LOK Ö¹TTARINS KJËSA ¹HORF
ENDUR SINN UPP¹HALDSDANSARA 

*OHNNY -ILLER MISSIR FÎÈUR SINN SNÎGGLEGA
FLYTUR HANN TIL 0ALM 3PRINGS ¹SAMT MËÈUR
SINNI OG STJÒPFÎÈUR %N ÖR¹TT FYRIR AÈ
STAÈURINN VIRÈIST VERA SËLSKINSPARADÅS
UPPGÎTVAR *OHNNY FLJËTLEGA AÈ EKKI ER ALLT
SEM SÕNIST $ULARFULL MORÈ OG SLÒÈUR UM
ÅBÒANA SETJA SKUGGALEGAN SVIP ¹ B¾INN SEM
¹ YFIRBORÈINU VIRTIST VERA FULLKOMINN

 -Y .AME )S %ARL  %ARL
SNÕR AFTUR ®NNUR SERÅAN AF EINUM VIN¾LUSTU
GAMANÖ¹TTUM HEIMS OG ER ÖESSI FYNDNARI
EN FYRRI
 "ESTU 3TR¹KARNIR 
 4HE 2ICHES  $AUÈSFALL Å
FJÎLSKYLDUNNI VERÈUR TIL ÖESS AÈ -ALLOY
FJÎLSKYLDAN SNÕR AFTUR ¹ HEIMASLËÈIR ¶AÈ ERU
EKKI ALLIR S¹TTIR VIÈ AÈ FJÎLSKYLDAN SÁ KOMIN
AFTUR EN SUMIR VILJA NÕTA ÖETTA T¾KIF¾RI TIL
AÈ KOMA DËTTUR HJËNANNA Å HJËNABAND
!ÈALHLUTVERK -INNIE $RIVER %DDIE )ZZARD
,EIKSTJËRI #ARL &RANKLIN 

 -EDIUM  2AÈMORÈINGI
GENGUR LAUS OG !LLISON KEMST AÈ ÖVÅ AÈ GËÈ
VINKONA HENNAR VERÈUR N¾STA FËRNARLAMB
HANS !LLISON GERIR ALLT SEM HÒN GETUR TIL AÈ
VERNDA HANA EN KEMST AÈ ÖVÅ AÈ VINKON
AN ER EKKI ÎLL ÖAR SEM HÒN ER SÁÈ "ÎNN
UÈ BÎRNUM

 9OUNG "LADES  E 
 3UPERNATURAL  E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 3TANDOFF 
 #OLD #ASE 
 4HE 3HIELD 
 -EDIUM 
 +EPT
 'REYS !NATOMY 
 (OTEL "ABYLON
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

#HRISTINE ERU EINS ËLÅKAR OG SYSTUR GETA VERIÈ
+IM ER HALDIN ËGURLEGRI FULLKOMNUNAR¹R¹TTU
EN #HRISTINE HEFUR AFSLAPPAÈRA VIÈHORF TIL LÅFS
INS OG ER DUGLEG AÈ MINNA SYSTUR SÅNA ¹ AÈ
LÅF HENNAR MUNI ALDREI VERÈA JAFN FULLKOMIÈ
OG HÒN ÖR¹IR

 %VERYBODY (ATES #HRIS 
 !CCORDING TO *IM  "ANDA
RÅSK GAMANSERÅA MEÈ GRÅNISTANUM *IM "EL
USHI Å AÈALHLUTVERKI *IM OG #HERYL ¾TLA
AÈ ENDURNÕJA HJÒSKAPARHEITIN EN ALLT FER ÒR
BÎNDUNUM ÖEGAR BÎRNIN F¹ GÎT Å EYRUN

 7ILL  'RACE  "ANDARÅSK
IR GAMANÖ¾TTIR UM SKÎTUHJÒIN 7ILL OG 'RACE
OG VINI ÖEIRRA *ACK OG +AREN 3ORGIN OG SAM
VISKUBITIÈ YFIRBUGAR 7ILL OG 'RACE EFAST UM
AÈ HÒN VERÈI GËÈ MËÈIR
 ,AW  /RDER 365  ¶¹TTA
RÎÈ SEM SEGIR FR¹ LÅFI OG GL¾PUM Å SÁRDEILD
Å .EW 9ORK LÎGREGLUNNI ¥ HVERJUM Ö¾TTI
ER FYLGT EFTIR UPP¹KOMUM HJ¹ %LLIOTT 3TAB
LER /LIVIA "ENSON *OHN -UNCH OG /DAFIN
4UTUOLA SEM REYNA AÈ LEYSA FLËKNUSTU GL¾PI
BORGARINNAR
 4HE , 7ORD  ¶RIÈJA Ö¹TTA
RÎÈIN UM LESBÅURNAR Å ,OS !NGELES 3JËÈHEITIR
Ö¾TTIR SEM VAKIÈ HAFA MIKIÈ UMTAL OG HLOT
IÈ EINRËMA LOF FYRIR FR¹B¾RA FR¹SÎGN OG RAUN
S¾JA MYND AF SAMFÁLAGI SAMKYNKNEIGÈRA
KVENNA

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND

 (OTEL "ABYLON ®NNUR Ö¹TTARÎÈ
ÖESSARA BRESKU SJËNVARPSÖ¹TTA SEM ERU Å
ANDA &OOTBALLERSk 7IVES

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 $R 0HIL E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 6ÎRUTORG
 /NE 4REE (ILL E
 !LL OF 5S E
 $R 0HIL
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 9ES $EAR  3YSTURNAR +IM OG

T

  3*«.6!20)¨

 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 !FRÅKA HEILLAR  "RESKUR

 )NSIDER
 3KÅFULISTINN
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 (IDDEN 0ALMS  %FTIR AÈ

T



 -AGIC 3CHOOLBUS
 3COOBY $OO
 ,ITLU 4OMMI OG *ENNI
 "EAUTY AND THE 'EEK 
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 'REYS !NATOMY 
 &RESH 0RINCE OF "EL !IR 
 /UTDOOR /UTTAKES 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 4WO AND A (ALF -EN 
 "ÒBBARNIR 
 3KRÅMSLASPILIÈ
 "ATMAN
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 .ORNAFÁLAGIÈ
 &ÅFÅ
 7ILLIAMS 7ISH 7ELLINGTONS
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 4HE 3IMPSONS  E
 -ATUR OG LÅFSSTÅLL 3KEMMTILEG

T

 ,EIKIR KVÎLDSINS E
 -ËTORSPORT E
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR 
 "ÎRNIN Å -ANDARÅNUSKËLANUM



SEM VEÈUR Å KARLMÎNNUM ¡G HÁLT SEM SAGT AÈ ÖAÈ YRÈI M¹LIÈ MEÈ
,JËTU "ETTY OG S¹ ÖESS VEGNA EKKI FYRIR MÁR AÈ H¾GT YRÈI AÈ TEYGJA
LOPANN SVO MIKIÈ AÈ ÒR YRÈI HEIL SERÅA HVAÈ Ö¹ FLEIRI ¡G ¹KVAÈ ÖË
AÈ GEFA ÖESSU SÁNS OG VITI MENN 6ENJULEGI SÎGUÖR¹ÈURINN AÈ FLOTTA
TÅSKUFËLKINU T¾KIST AÈ SNÒA VIÈ GLÎTUÈU S¹LINNI VAR EKKI TIL STAÈAR ¥
STAÈINN VAR ÖAÈ "ETTY VINKONA MÅN SEM TËK TÅSKUFËLKIÈ Å GEGN
!LLA SERÅUNA BEIÈ ÁG SAMT Å TORTRYGGNI MINNI EFTIR Ö¾TTINUM SEM
ÁG VAR VISS UM AÈ K¾MI %N ÒR ÖVÅ VARÈ EKKI ¶EGAR ÖETTA ER
SKRIFAÈ ER LOKAÖ¹TTURINN AÈ VÅSU EFTIR EN ENN HEFUR "ETTY
EKKI VERIÈ BREYTT Å GRENNRI FALLEGRI EÈA BETUR KL¾DDA
KONU ¡G VEIT REYNDAR EKKI UM NEINN SEM ÖYKIR HÒN Å
RAUN OG VERU LJËT %ÈA FEIT EF ÖVÅ ER AÈ SKIPTA ¡G HELD
MEIRA AÈ SEGJA AÈ KARAKTERINN "ETTY SÁ EIN HEILBRIGÈASTA
KONAN SEM OKKUR GEFST KOSTUR ¹ AÈ SJ¹ Å SJËNVARPI
%F ÁG ÖEKKI (OLLYWOOD RÁTT VERÈUR HÒN ÖË AÈ ÎLLUM
LÅKINDUM ORÈIN AÈEINS MJËRRI EÈA ALLAVEGA BÒIN AÈ
LOSNA VIÈ TEINANA OG PLOKKA AUGABRÒNIRNAR ÖEGAR N¾STA
SERÅA HEFST !NNAÈ V¾RI EIGINLEGA EKKI (OLLYWOOD

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 . &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

"ANDARÅSKUR GAMANÖ¹TTUR &ORELDRAR !MY F¹
LOKS AÈ HITTA "ARONE FJÎLSKYLDUNA ¶EIR KOMA
ËV¾NT HEIM TIL DËTTUR SINNAR ¹ SUNNUDAGS
MORGNI ¶EIR VILJA F¹ !MY TIL AÈ H¾TTA VIÈ AÈ
GIFTAST 2OBERT OG ¾TLA AÈ TAKA HANA HEIM
MEÈ SÁR¶EIM KEMUR MJÎG ¹ ËVART AÈ HITTA
¹ 2OBERT HEIMA HJ¹ HENNI¶¹ KOMA &RANK
OG -ARIE %KKI LÅÈUR ¹ LÎNGU FYRR EN FORELDR
ARNIR ERU FARNIR AÈ HATA ÖAU OG ÎFUGT

 *AY ,ENO
 ,AW  /RDER E
 +IDNAPPED E
 "ACKPACKERS E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

Prófaðu ferskan túnfisk á grillið
Fagmenn kalla þennan túnfisk
Yellow Fin Tuna Loin.

Ævintýralegar sælkerabúðir
Silunga- og laxahrogn
Sælkerabúðir Gallerí kjöts og Fiskisögu: Dalvegur 4, Tjarnarvellir 15, Búðakór 1, Grensásvegur 48
Sælkerabúðir Fiskisögu: Hamraborg 14a, Skipholt 70, Höfðabakki 1, Nesvegur 100 Sundlaugarvegur 12, Háaleitisbraut 58-60, Ægisbraut 29, Akranesi
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&R¹B¾RIR Ö¾TTIR SEM GEFA RAUNS¾JA
MYND AF LÅFI SAMKYNHNEIGÈRA KVENNA
Å "ANDARÅKJUNUM .Ò UM STUNDIR ER
VERIÈ AÈ SÕNA ÖRIÈJU Ö¹TTARÎÈINA OG
GEFUR HÒN HINUM TVEIMUR EKKERT EFTIR
-ARGIR HAFA HINS VEGAR GAGNRÕNT Ö¾TT
INA FYRIR AÈ ÕTA UNDIR STAÈALÅMYNDIR
OG ÒTLITSDÕRKUN EN ÖEGAR BETUR ER AÈ
G¹È M¹ FINNA MARGT FRAMB¾RILEGT Å
ÖESSUM VEL FRAMLEIDDU Ö¹TTUM

34®¨  +, 
-ATUR OG LÅFSTÅLL
-ATUR OG LÅFSSTÅLL ER HRESSANDI
LÅFSSTÅLSÖ¹TTUR ÖAR SEM HIN
EINA SANNA 6ALA -ATT HEIM
S¾KIR ÖEKKTA ¥SLENDINGA
2AGGA 'ÅSLA ER GESTUR Ö¹TTAR
INS EN HÒN ER SKEMMTILEGA
FRUMLEG Å MATARGERÈ SINNI OG
FER OFT ËHEFÈBUNDNAR LEIÈIR
(ÒN KANN AÈ MATREIÈA FISK ¹
ËHEMJU EINFALDAN M¹TA EN
UM LEIÈ ÖANNIG AÈ HANN KITLI
BRAGÈLAUKANA

23  &-   
 6EÈURFREGNIR
 "¾N
 -ORGUNVAKTIN
 -ORGUNFRÁTTIR
 ,AUFSK¹LINN
 -ORGUNLEIKFIMI
 6EÈURFREGNIR
 "ROT AF EILÅFÈINNI
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 3AKAM¹LALEIKRITIÈ 3¹ YÈAR SEM
SYNDLAUS ER
  SUMARVEGI
 ²TVARPSSAGAN 2OKKAÈ Å 6ITTULA
  V¾NGJUM YFIR FLËANN
 3ÎNGVAR AF SVIÈI %VA ,ÒNA

 3ÅÈDEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 3PEGILLINN
  SUMARVEGI
 3UMARSAGA BARNANNA "ORGIN VIÈ
SUNDIÈ
 3UMARTËNLEIKAR 3AMBANDS EVRËPSKRA
ÒTVARPSSTÎÈVA
 /RÈ KVÎLDSINS
 6EÈURFREGNIR
 +VÎLDSAGAN ²TLENDINGURINN
 +VÎLDTËNAR
  HVÅTRI EYJU Å BL¹UM SJË
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

 #OPA !MERICA  -EXÅKË
!RGENTÅNA

Tjaldaland
Útilífs er við
hliðina á
TBR-höllinni

 'ILLETTE 7ORLD 3PORT  ¥ÖRËTT
IR Å LOFTI L¹ÈI OG LEGI &JÎLBREYTTUR Ö¹TTUR SEM
TEKUR ALLAR GREINAR ÅÖRËTTA FYRIR OG HEFUR VERIÈ
SÕNDUR VIÈ MIKLAR VINS¾LDIR Å ¹RARAÈIR
 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
4HE ).4%2.!4)/.!, 3VIPMYNDIR FR¹ SÅÈ
ASTA MËTI ¹ 0'! MËTARÎÈINNI Å GOLFI Å "ANDA
RÅKJUNUM &ARIÈ ER YFIR HELSTU TILÖRIFIN FYRSTU
ÖRJ¹ KEPPNISDAGANA EN SVO ER EFSTU KYLFING
UNUM FYLGT EFTIR ¹ LOKAHOLUNUM

 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
 3UMARMËTIN  . MËTIÈ
 ,ANDSBANKADEILDIN 
 !UGUSTA -ASTERS /FFICIAL &ILM

Lindos 6 manna og 8 manna

Verð

.Ò STYTTIST ËÈUM Å SJ¹LFT -ASTERS MËTIÈ Å
GOLFI !È ÖVÅ TILEFNI ER RÁTT AÈ RIFJA UPP EFT
IRMINNILEG MËT Å SÎGU -ASTERS ¥ ÖESSUM
Ö¾TTI VERÈUR TEKIÈ FYRIR MËTIÈ ¹RIÈ 
ÖEGAR AÈ !RNOLD 0ALMER VAR ¹ H¹TINDI SÅNS
FERILS EN HANN LÁK ¹ -ASTERS MËTINU FIMM
TÅU ¹R Å RÎÈ
!RGENTÅNA

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

44.990/49.990 kr.

Troðfull flöt af
uppsettum
tjöldum!

 #OPA !MERICA  -EXÅKË

Andros 6 manna

Fjölskyldu-braggatjald með
mikilli lofthæð. Rúmgott fortjald.
Öflugar álsúlur.

Verð

42.990 kr.

Sumartilboð
Como 4ra manna

Como 6 manna

11.990 kr.

14.990 kr.

 ,ANDSBANKADEILDIN 
ÁL FH

TBR 2

Tjaldaland

EI M AR

TB R 1

Taranto Plus 6 manna
GN OÐ AR

VO GU R

GL ÆS IBÆ

R

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

Verð
SUÐ UR LAN
DSB RAU T

Verð

VE GU
R

Njóttu sumarsins

 3OMMER3UMMARUM  9U 'I /H
 %N REPORTER G½R OMBORD  -IG OG
MIN ALDER  $AWSONS #REEK  .YHEDER
P½ TEGNSPROG  (JERTEFLIMMER #LASSIC 
3OMMER3UMMARUM  4ROLDDOMS¾SKEN
 &ANDANGO MED 3EBASTIAN  .½R GOR
ILLAEN BYGGER REDE  46 !VISEN MED 3PORT
 3OMMER6EJRET  -ISS -ARPLE 
(USET P½ #HRISTIANSHAVN  3OMMERTID 
46 !VISEN  3OMMERVEJRET P½ $2 
!FTENTOUR   ,ANDSBYHOSPITALET 
(EMMELIGHEDER  -USIKPROGRAMMET

 2APPORT  -ELITA MÎTER  2APPORT
 'OMORRON 3VERIGE  3ISTA TERMINEN
 0ACKAT  KLART SOMMAR  ,ANTMUSEN
OCH STADSMUSEN  3TORA MASKINER 
(EJ HEJ SOMMAR  ,ILLAS SM½GODIS 
5NGE GREVE $RACULA  2APPORT  6ID
KUNGENS BORD  "OUNCE 4HE 3CORE 
%N GARDE  +VINNANS PLATS  2APPORT
 5PPDRAG GRANSKNING SOMMARSPECIAL 
3¼NDNINGAR FR½N 364

Nevada 3ja manna

Kira 3ja og 4ra manna

3ja og 4ja manna sígilt kúlutjald.

Kúlutjald með fortjaldi.

Verð

6.990 kr.

Verð

8.990/10.990 kr.

í góðu tjaldi
ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 38328 07/07

364 

Fjölskyldutjald með tveimur svefntjöldum.
Fortjald er á milli svefntjaldanna.
Tveir inngangar.

SÁ RS

 9ES -INISTER  -Y (ERO  -Y
&AMILY  (ETTY 7AINTHROPP )NVESTIGATES 
7AKING THE $EAD  0ASSPORT TO THE 3UN 
3UPERHOMES  "ARGAIN (UNT  -Y (ERO
 -Y &AMILY  3TAYING 0UT  3TAYING
0UT  7AKING THE $EAD  4HE )NSPECTOR
,YNLEY -YSTERIES  4HE 4HICK OF )T 
&RENCH AND 3AUNDERS  7AKING THE $EAD
 9ES -INISTER  4HE )NSPECTOR ,YNLEY
-YSTERIES  -Y (ERO  -Y &AMILY 
%AST%NDERS  7AKING THE $EAD  (ETTY
7AINTHROPP )NVESTIGATES  0ASSPORT TO THE 3UN

 4OTALT GENIALT  -ED HJARTET P½ RETTE
STADEN  *UKEBOKS 6ITENSKAP  3PORT
*UKEBOKS  *UKEBOKS  *UKEBOKS #OUNTRY
 4HE 4RIBE $EN NYE MORGENDAGEN 
,YOKO  .ORSKE FILMMINNER  /DDASAT
.YHETER P½ SAMISK  .YHETER P½ TEGN
SPR½K  "OSSE  .½ ER DET N½ 
$ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN  6ITEN
OM  ,ÐVEBAKKEN  &ESTIVALSOMMER
'LASTONBURY  $ISTRIKTSNYHETER  3ISTE
NYTT  3OMMER½PENT  +ALDE SPOR 
+VELDSNYTT  +ALDE SPOR  .ORGE I DAG
 (AIRY "IKERS KOKEBOK

Como 4ra og 6 manna

14.990 /19.990 kr.

GR EN

SUÐ UR LAN

DSB RAU T

29.990 kr.

The North Face Rock
2ja manna
Göngu-kúlutjald.

Verð

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

22.990 kr.

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

The North Face Tadpole
2ja manna
Göngutjald.

Verð

32.990 kr.
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Einhleypir Íslendingar stofna klúbb
„Ég hef verið á leið í kaupstað á
Bíldudal, hef staldrað við þarna
í Bakkadal og einhver smellt af
mér mynd. Ég var bóndi í tíu ár,
en flutti í bæinn 1987.“
«LAFUR (ANNIBALSSON BLAÈAMAÈUR
-YNDIN ER TEKIN ¹RIÈ  ÖEGAR «LAFUR
SEM ER BRËÈIR *ËNS "ALDVINS VAR REFA
BËNDI Å 3EL¹RDAL

1
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3

4
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17

19
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,2¡44  ÖVOGL  Å RÎÈ  HAMFLETTA
 HÒÈSEPI MILLI T¹A  MANNÖVAGA
 YFIRSTÁTTAR  LÁTT HLAUP 
DRYKKUR  FRJË  TUNNA  RYKKORN
 TITRA
,«¨2¡44  HLJËTA ARF  FR¹ 
OFBJËÈA  LOKA  H¹TTPRÕÈI  HALD
 HRËS  LJÒFI  LÅTILL SOPI  TIL
,!53.

„Þessi hugmynd kviknaði nú bara
þegar ég var eitthvað að ráfa á
netinu og komst að raun um að það
er enginn félagsskapur fyrir
einhleypa,“ segir Anna Magnea
Harðardóttir, fertugur grunnskólakennari í Hofsstaðarskóla. Hún
kom á fót vefsíðunni soloklubburinn.
com fyrr á þessu ári þar sem
einhleypum Íslendingum gafst
kostur á að kynnast öðrum í
svipaðri stöðu. Og vefsíðan hefur
blómstrað frá fyrsta degi.
Félagar eru nú yfir sjötíu talsins
á milli fertugs og fimmtugs og
virkir
hópar
á
borð
við
útivistarklúbbinn fara þrisvar í
viku í göngur. Auk þess stendur
félagsskapurinn fyrir ferðum í
leikhús og bíó og fer saman út að

Konur eru í miklum meirihluta í
félagsskapnum og vill Anna meina
að karlar séu svolítið hægari af
stað en hún hvetur þá endilega til
að hafa samband. „Við höfum rætt
að hafa nokkurs konar stuðningsfulltrúa sem fólk getur haft samband við og mætt með á fundina,“
útskýrir Anna.
Vefsíða klúbbsins er sem fyrr
segir Sólóklúbburinn.com en vert
er að ítreka að aðgangur að henni
fæst ekki nema fólk mæti fyrst á
fund hjá félaginu.
FGG

borða. Anna Magnea tekur hins
vegar skýrt fram að félagsskapurinn er hvorki staður fyrir
daður né einhver kynlífsklúbbur.
„Þetta eru bara góðir vinir sem
nenna ekki alltaf að vera þriðja
hjólið undir giftu félögunum,“
segir Anna Magnea og skellir upp
úr.
Yfir sjötíu manns eru virkir á
vefsíðunni en innganga í félagið
er háð nokkrum skilyrðum. Þannig
þurfa áhugasamir að mæta á kaffihúsafund á sunnudegi til að gefa
upp kennitölur sínar en Anna
Magnea segir þetta eingöngu gert
til að halda hvers kyns vitleysingum frá vefnum. „Hann er harðlæstur og fólk ræðir þar sín mál
undir nafni,“ segir Anna.

!..! -!'.%! /PNAÈI HEIMASÅÈ

UNA SOLOKLUBBURINNCOM ÖAR SEM
EINHLEYPIR GETA KOMIÈ SAMAN OG
SKEMMT SÁR

(!..%3 ¶*«¨"*®2.33/. 6)..52 &92)2 ./+)!  ).$,!.$)

&2¡44)2 !& &«,+)

-EÈ EINKABÅLSTJËRA OG
HLAUPASVEIN ¹ )NDLANDI
„Hingað var ég sendur með nesti og
nýja skó. Mér var sagt að hér væri
hæfileikafólkið, skrifstofan og að
hér ætti ég að búa til ráðningarsamninga,“ segir Hannes Líndal
Þjóðbjörnsson fjarskiptaverkfræðingur, en hann hefur í tæpt ár starfað í borginni Bangalore á Indlandi
við að opna nýja þróunardeild fyrir
farsímarisann Nokia.
„Ég er í því að ráða starfsfólk og
hjálpa til við að búa til hugbúnað
fyrir nýja farsíma. Við vinnum daglega að því að flytja fleiri verkefni
frá Vesturlöndum því á Indlandi er
nóg af fólki sem kann að splæsa
saman tölvur og forrit,“ segir
Hannes og bætir því hlæjandi við að
í raun sé hann að saga greinina
undan sjálfum sér. „Ég er sem sagt
að kenna þeim að gera það sem ég
geri og líklega að gera sjálfan mig
atvinnulausan.“
Hannes segir gjörólíkt að vinna á
Indlandi og í Danmörku þar sem
hann starfaði áður fyrir Nokia.
„Tímaskipulag fyrir mörgum Indverjum er eins ókunnugt og fílar á
Reykjanesbraut svo maður þarf oft
að passa þeirra tímaplön sérstaklega. Það sama gildir um hina hörðu
stéttaskiptingu í landinu þar sem
fólk úr mismunandi þjóðfélagsstéttum á erfitt með að líta hvort á annað
sem jafningja, jafnvel inni á vinnustaðnum. Á hinn bóginn eru Indverjar gegnumsneitt mjög duglegir, vel
menntaðir og geta þulið upp stærðfræðikenningar eins og vindurinn.“
Bangalore þykir ein vestrænasta
borg Indlands og hefur verið kölluð
Sílíkondalur austursins. Hannes
segir að honum líki vistin vel. „Hér
er aragrúi veitingahúsa og öflugt
næturlíf sem endar þó alltaf með
því að vopnaðir lögregluþjónar ryðjast inn á slaginu hálftólf þegar allt
lokar. Hins vegar getur maður ekki
verið annað en sáttur þegar maður
er hér með einkabílstjóra, hlaupasvein, heimilishjálp og mótorhjól.“
Þrátt fyrir þennan lúxus segist

*ËGAGÒRÒINN 'UÈNI 'UNNARSSON
SEM GJARNAN ER KENNDUR VIÈ 2OPE
9OGA OG KONA HANS 'UÈLAUG 0ÁT
URSDËTTIR ERU SEM KUNNUGT ER FLUTT
HEIM TIL ¥SLANDS EN ÖAU HAFA BÒIÈ
Å ,OS !NGELES UM ¹RABIL (INGAÈ
KOMU ÖAU TIL ÖESS AÈ
OPNA 2OPE 9OGA
SETUR OG ÖAR HAFA
HLUTIRNIR GERST HRATT
.ÕJASTA VIÈBËTIN VIÈ
SETRIÈ ER VEIT
INGASTAÈUR
INN 'LË ÖAR
SEM MEÈAL
ANNARS
VERÈUR
AÈ FINNA
FRUM
LEGAN
VATNSVEGG
OG SVART
BASALT
¶AÈ ¾TTI ÖË EKKI AÈ KOMA
NEINUM ¹ ËVART AÈ STAÈURINN SÁ
SKEMMTILEGA HANNAÈUR ÖVÅ ÖAÈ VAR
ARKITEKTINN 'UÈLAUG *ËNSDËTTIR
SEM VANN VERKIÈ 'UÈLAUG HEFUR
EINNIG BÒIÈ Å ,OS !NGELES OG
PRÕDDI FORSÅÈU .ÕS LÅFS NÕLEGA ¶¹
HAFÈI HÒN NÕLOKIÈ VIÈ AÈ HANNA
(ËTEL ¶INGHOLT SEM VAKIÈ HEFUR
VERÈSKULDAÈA ATHYGLI 'UÈLAUG
HEFUR AUK ÖESS TEKIÈ Ö¹TT Å HÎNNUN
HËTELA ¹ BORÈ VIÈ #RESCENT HËTELIÈ
Å "EVERLY (ILLS OG (OLLYWOOD
2OOSEVELT (OTEL

6)..52 &92)2 ./+)! (ANNES ,ÅNDAL ¶JËÈBJÎRNSSON ER FJARSKIPTAVERKFR¾ÈINGUR HJ¹

.OKIA ¹ )NDLANDI (ANN KANN VEL VIÈ LANDIÈ EN G¾TI EKKI HUGSAÈ SÁR AÈ BÒA ÖAR TIL
LENGDAR

Hannes ekki geta hugsað sér að setjast að á Indlandi en hann flytur
aftur til Kaupmannahafnar í september. „Ég veit ekki hvort ég hefði
geðheilsu eða þolinmæði í að búa á
Indlandi að eilífu. Eins yndislegt og
þetta land er þá getur það reynt illilega á mann. Stéttaskiptingin, spillingin, mafían og fátæktin er allt að
drepa. Það reynir á mann að þurfa
að horfa framhjá þessu á hverjum
degi til að geta sinnt því sem maður
er sendur hingað til að gera. Ég get
nú heldur ekki annað en sagt, þó
það hljómi eins og guðlast í eyrum
Íslendinga, að maður saknar rigningarinnar þegar maður sér hana
ekki átta mánuði á ári.“
SIGRUNOSK FRETTABLADIDIS
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Bubbi og Nylon saman á sviði
Samkvæmt öruggum heimildum Fréttablaðsins
hyggst Kaupþing blása til mikillar veislu á 25 ára
afmæli fyrirtækisins síðar í sumar. Kaupþing
hefur fengið sjálfan umboðsmann Íslands, Einar
Bárðarson, til að skipuleggja stórtónleika sem
fara fram annað hvort á Miklatúni, Laugardalsvelli
eða Nauthólsvík en líklegast verður að teljast að
Miklatún verði fyrir valinu enda sýndi það sig
með Sigur Rósar-tónleikunum að grasflöturinn
hentar vel fyrir slíka viðburði. Tónleikarnir fara
fram á sjálfan afmælisdaginn eða 17. ágúst.
Undirbúningur hefur verið í gangi í nokkuð
langan tíma en mikil leynd hvílir yfir verkefninu.
Nokkrir staðir hafa komið til greina við
skipulagninguna og þá er það síður en svo létt verk
að fá til liðs við sig alla fremstu tónlistarmenn
þjóðarinnar á einum degi. „Ég get ekkert tjáð mig
um þetta mál að svo stöddu,“ sagði Einar Bárðarson
og var þögull sem gröfin. Sama var uppi á
teningnum
hjá
Benedikt
Sigurðssyni,
upplýsingafulltrúa Kaupþings, sem vildi ekkert
láta hafa eftir sér. „Kaupþing verður 25 ára í ágúst,
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MEÈAL ÖEIRRA
LISTAMANNA
SEM KOMA FRAM
 ¹GÒST

það er rétt, en hvað við ætlum að gera er
algjört
hernaðarleyndarmál.“
Enginn
aðgangseyrir verður á tónleikana heldur
hyggst Kaupþing bjóða íslensku þjóðinni.
Til stendur að byggja eitt stærsta svið
sem sögur fara af í íslenskri tónlistarsögu
og verður ekkert til sparað og bæði
hljóð- og ljósakerfi verða með því

öflugustu sem um getur. Heimildir Fréttablaðsins
herma að tónlistarfólk á borð við Nylon, Lay Low
og Stuðmenn hafi þegar gefið vilyrði fyrir að spila
á
tónleikunum og komi því til
með að trylla lýðinn. Þá
mun sjálfur Bubbi
Morthens einnig stíga
á svið ef allt gengur
samkvæmt óskum.
Enn á þó fjöldi
íslenskra
tónlistarmanna eftir
að gefa svar og
því má reikna
með
mikilli
tónlistarveislu um
miðjan ágúst. FGG
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Í Evrópu eru mörg
ólík lönd sem öll
hafa sín sérkenni
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Fjölmenning
og fjölmenni

Með Vodafone Passport sameinast þau í eitt
mínútuverð. Það sama og á Íslandi.

É

g er orðinn svo gamall að ég
get sagt án þess að ljúga
nokkru að ég man tímana tvenna.
Þegar ég fyrst kveikti á perunni
var sirka 1980. Í minningunni var
Reykjavík dimm og grá. Flest var
einsleitt og sljótt. Smám saman
fór að rofa til. Margt fyrir tilstilli
útlendinga sem settust hér að, eða
fólks sem kom heim með ferskar
hugmyndir frá hinum risastóra
heimi.

Vodafone Passport er þjónusta sem gerir viðskiptavinum Vodafone kleift að
hringja á sama mínútuverði í 18 Evrópulöndum og hér heima. Greitt er 139 kr.
upphafsgjald og eftir það gildir sama verðskrá og á Íslandi.
Skráðu þig strax á www.vodafone.is, komdu við í verslun okkar eða hringdu í
1414. Þú getur líka skráð þig með því að senda SMS skilaboðin Passport í 1900.

Gríptu augnablikið og lifðu núna

+!..3+) má mæla gæði borga í

matarúrvalinu. Sirka 1980 var
úrvalið fátæklegt. Ég man þegar
ég sá vorrúllu í fyrsta sinn á stað
sem hét líklega Rauði haninn og
var þar sem 22 kom síðar. Þetta
var hnausþykk rúlla með hrísgrjónum. Vinur minn át þrjá
skammta og kokkarnir voru komnir fram úr eldhúsinu til að fylgjast
með átvaglinu. Ég man líka þegar
ég smakkaði hvítlauk í fyrsta
skipti, þegar ég smakkaði fyrst
mexikóskan mat og þegar ég sá
fyrsta kiwiið.

.345 kynslóðir á undan mér
sáu bara epli á jólunum og það
þóttu tíðindi. Svona þróumst við í
átt til allsnægtanna. Ég veit ekki
hvort allt þetta úrval hefur gert
mig að betri manni, eða hvort líf
mitt sé eitthvað innihaldsríkara í
grunninn en líf fornmanna sem
aldrei gátu japlað á jalapenjo, en
ég held samt að lífið sé skemmtilegra því fjölbreyttara sem það er
og því fleiri möguleikar eru í boði.
Ég segi hikstalaust húrra fyrir
fjölmenningunni.
¶6¥

þótti mér gaman að keyra
fram hjá gamla Naustinu, sem nú
lítur út eins og kínverskt hof, og
sjá Kínamann með kokkahúfu
standa í dyrunum, eins og beint
upp úr Lukku-Láka bók. Einu sinni
sá ég Hauk Morthens troða þarna
upp og mér skilst að þarna hafi hin
rammíslenska kokteilsósa verið
fundin upp. Umbreyting Naustins
er gott dæmi um fjölmenningarlega framþróun sem við erum
alveg að ráða við. Þar sem kokteilsósan rann rennur nú soyasósa.

¶«44 við meikum fjölmenninguna er fjölmennið ennþá í tómu
rugli. Það mega ekki þúsund
manns hittast á einum bletti án
þess að þar logi allt í slagsmálum
og skrílslátum sem gætu næstum
verið upp úr einhverri zombiemynd. Það hefur akkúrat engin
framþróun átt sér stað í fjölmennissamfélaginu síðan fyrstu Norðmennirnir komu hingað – frekar
afturför ef eitthvað. Er það nú
ekki frekar lélegt?
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