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Öll brúðhjón sem skrá sig á brúðargjafalista hjá Tekk-

Company fá litla gjöf við skráningu. Nöfn þeirra fara einnig

í LUKKUKRUKKUNA sem 5 lukkuvinningar verða dregnir úr

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

Tekk-Company.
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Karlar í Úkraínu með 
kvenmannsveski

Vísindamenn Íslenskrar 
erfðagreiningar (ÍE) hafa í 
samstarfi við Emory-háskóla í 
Atlanta fundið fyrsta erfða-
breytileikann sem tengist fóta-
óeirð. Í rannsókninni var einnig 
sýnt fram á að erfðabreytileikinn 
tengist minni járnbirgðum í 
líkamanum.

Einangrun erfðabreytileikans 
rennir sterkum stoðum undir þá 
kenningu að um eiginlegan sjúk-
dóm sé að ræða, en skiptar skoð-
anir hafa verið um það hvort fóta-

óeirð sé raunverulegur sjúkómur 
með líffræðilega orsök.

Kári Stefánsson, forstjóri ÍE, 
segir niðurstöður rannsóknarinn-
ar sérstaklega athyglisverðar í 
því ljósi að þær sýna fram á að 
erfðafræðin getur komið að gagni 
við að skilgreina sjúkdóma. „Þessi 
uppgötvun á eftir að skila sér til 
sjúklinga í framtíðinni þegar 
kemur að klínískri greiningu á 
fótaóeirð.“

Fótaóeirð er algengur sjúkdóm-
ur og er talið að fimm til tíu af 

hverjum hundrað einstaklingum á 
Vesturlöndum þjáist af honum. 
Helstu einkennin eru pirringur, 
óþægindi eða verkir í fótum og 
eru oft verst á kvöldin og á 
nóttunni. Eiga þessir einstaklingar 
því oft erfitt með svefn. Sýnt 
hefur verið fram á tengsl á milli 
fótaóeirðar og sjúkdóma eins og 
þunglyndis og ýmissa hjarta-
vandamála. Fótaóeirð er þó mjög 
vangreind og margir sem ekki vita 
að til sé meðferð sem slær á 
einkennin.

Áfangasigur gegn fótaóeirð

Ólafur Jóhann Ólafsson hefur 
verið tilnefndur til Frank 
O‘Connor-verðlauna fyrir bók sína 
Aldingarðinn, en bókin hlaut
Íslensku bókmenntaverðlaunin á 

síðasta ári. 
Frank O‘Conn-
or-verðlaunin 
eru veitt fyrir 
besta smá-
sagnasafn sem 
komið hefur út 
á enskri tungu 
og eru 34 bækur 
frá ellefu 
löndum

tilnefndar í ár. Þetta er í fyrsta 
skipti sem íslensk bók er tilnefnd. 
Ólafur Jóhann segist ekki gera 
sér neinar vonir um sigur enda sé 
það „eins og að spá í veðrið í 
næstu viku“. Hins vegar segir 
hann „alltaf gott að fá klapp á 
bakið“.

Tilnefndur til 
virtra verðlauna

 Beiðni Iceland 
Express um lóð undir flugstöð á 
Reykjavíkurflugvelli til að hefja 
þar innanlands- og millilandaflug 
verður ekki samþykkt, segir 
aðstoðarmaður borgarstjóra. 
Umbeðnu svæði hafi öllu verið 
úthlutað til Háskólans í Reykjavík 
(HR) og hugmyndum um milli-
landaflug frá vellinum hafi þegar 
verið hafnað.

„Þegar umsókn Iceland Express 
kemur til okkar munum við 
einfaldlega svara því að forsendur 
hennar séu liðnar, því það er búið 
að ákvarða nýtingu þessa svæðis 
fyrir Háskólann í Reykjavík,“ 
segir Jón Kristinn Snæhólm, 
aðstoðarmaður borgarstjóra.

Hann segir þetta hafa komið 
skýrt fram á fundi borgarstjóra 
og forstjóra Flugstoða í síðasta 
mánuði. Lóð sem sótt var um til 
vara sé jafnframt frátekin fyrir 
fyrirhugaða samgöngumiðstöð.

Um þá meginröksemd Iceland 
Express fyrir nýrri flugstöð, að 
koma á samkeppni í innanlands-
flugi, segist Jón hlynntur því sem 
sjálfstæðismaður að samkeppni 
verði í innanlandsflugi. Hins vegar 
sé framtíð flugvallarins svo óviss 
að ótímabært sé að fjalla um 
hvernig komið verði til móts við 
flugfélagið. „Það væri líka fremur 
samgönguyfirvalda að gera það, 
því þau útdeila leyfunum, ekki 
borgin.“

Matthías Imsland, forstjóri Ice-
land Express, hefur sakað Jón um 
að hafa ekki kynnt sér málið, áður 
en að hann tjáði sig um það í Frétta-
blaðinu. Jón segir þetta rangt. 
Matthías hafi vísað til úttektar um 
framtíðarstaðsetningu vallarins. 
Jón hafi aftur talað út frá deili-
skipulagi um HR-svæðið. Úttektin 
er síðan í apríl, en skipulagið frá í 
júní. Samkvæmt því er reiturinn 
geymdur fyrir HR.

Þá stendur Jón við fyrri orð sín 
um að borgarstjóra hafi ekki bor-
ist erindið; það sé tvennt ólíkt að 
senda erindi á skrifstofu borgar-
stjóra og skrifstofu borgarstjórn-
ar. Enn sé beðið umsagnar emb-
ættismanna borgarinnar. 

Borgin mun hafna 
beiðni um flugstöð 
Aðstoðarmaður borgarstjóra segir að Iceland Express reisi ekki flugstöð á um-
beðnum lóðum á Reykjavíkurflugvelli. Orð forstjórans séu byggð á misskilningi.

Dalveginum milli 
Digranesvegar og Dalsmára í 
Kópavogi var lokað í gær vegna 
ófullnægjandi frágangs vegna 
vegaframkvæmda. Lítið var um 
merkingar, meðal annars við 
fimm metra djúpan skurð rétt við 
veginn. Lögreglan mat það svo að 
ökumönnum stafaði hætta af 
akstri á veginum og lokaði honum.

Fulltrúi lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu sagði í 
gærkvöld að vegurinn yrði 
lokaður yfir nóttina. Í fyrramálið 
yrði hann sennilega opnaður, en 
einhverjar tafir gætu orðið þegar 
fólk héldi til vinnu.

Hættulegum 
Dalvegi lokað



Sjöundu bókinni um töfrastrákinn Harry Potter, 
Harry Potter and the Deathly Hallows, var lekið á 
netið í gær, þremur dögum fyrir áætlaðan útgáfudag. 
Hún er sú síðasta í röðinni um galdrastrákinn og 
ævintýri hans. 

Skrá í pdf-formi dreifðist hratt um netið í gær, og 
barst meðal annars inn á torrent-vefinn Ístorrent, 
samkvæmt athugunum Fréttablaðsins. Sé skjalið 
opnað blasa þar við 396 ljósmyndir af öllum opnum 
bókarinnar, þar með töldum auðum opnum og efnis-
yfirliti. Þó að gæði ljósmyndanna séu ekki mikil er 
textinn vel læsilegur. 

Talskona Bloomsbury, sem gefur bækurnar út í 
Bretlandi, staðfesti hvorki né vísaði á bug að um væri 
að ræða raunverulegt eintak af bókinni, í viðtali við 
vefútgáfu The Times í gær. Neil Blair, lögmaður 
höfundarins J. K. Rowling, staðfesti að efni úr 
óútkominni bókinni hefði lekið á netið, en varaði við 
því að þar væri jafnframt að finna falsanir.

Lögmenn bókaforlagsins Scholastic, sem annast 
útgáfu bókanna í Bandaríkjunum, vinna nú að því að 
finna þann sem gerði myndirnar opinberar, að því er 
fram kemur í vefútgáfu The New York Times. 

Harry Potter lekið á netið

 Heimildir saksóknara 
efnahagsbrota hjá ríkislögreglu-
stjóra eru í uppnámi og gera 
verður hlé á útgáfu ákæra. 
Dómstjóri við Héraðsdóm 
Norðurlands eystra felldi í gær 
fjóra úrskurði og segir saksóknar-
ann ekki hafa heimild til að gefa 
út ákærur.

Ákærur voru gefnar út á hendur 
fjórum mönnum sem sakaðir voru 
um að hafa nýtt sér kerfisvillu í 
netbanka Glitnis og hagnast á 
henni um samtals tæplega 30,2 
milljónir króna. 

Málunum fjórum var vísað frá í 
gær, og í rökstuðningi Freys 
Ófeigssonar dómstjóra segir að 
saksóknari efnahagsbrota hafi 
ekki heimild til að gefa út ákærur. 

Í úrskurðunum er vísað í 
reglugerð um rannsókn og 
saksókn efnahagsbrota, sem tók 
gildi í byrjun árs 2007, en 
samkvæmt henni hefur embættið 
heimild til þess að gefa út ákærur, 
með tilvísun í lögreglulög. Segir í 
úrskurðunum að reglugerðin sé 
ekki í samræmi við lög um 

meðferð opinberra mála, og því 
óhjákvæmilegt að vísa þeim frá.

„Okkar heimildir byggjast á 
þessari reglugerð [...] en dómur-
inn telur að það sé eitthvað óskýrt 
með lagagrundvöllinn. Við munum 
væntanlega kæra þessa úrskurði 
til Hæstaréttar til að fá úr þessu 
skorið,“ segir Björn Þorvaldsson, 
settur saksóknari efnahagsbrota 
hjá ríkislögreglustjóra.

Reglugerðin umdeilda tók gildi í 
byrjun árs 2007, og var henni 

ætlað að samræma íslenskar 
reglur við reglur annarra Norður-
landa, segir Björn. „Hafi eitthvað 
skort á skýrleikann, eins og 
héraðsdómur telur, er nauðsynlegt 
að gera þetta skýrt.“

Björn segist reikna með að 
ákæruvaldið kæri úrskurðinn í 
dag. Óvíst sé hversu langan tíma 
það taki Hæstarétt að fella dóm.

„Það verður ekki hjá því komist 
að gera hlé á útgáfu ákæra, uppi 
er sú staða að við munum bíða 
eftir niðurstöðu Hæstaréttar 
þannig að okkar heimildir séu á 
hreinu áður en við gefum út aðrar 
ákærur,“ segir Björn.

Frá því reglugerðin tók gildi í 
byrjun árs hefur saksóknari 
efnahagsbrota gefið út tvær 
ákærur. Í hvorugu málinu hefur 
fallið dómur. Björn segir að 
staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu 
héraðsdóms frá því í gær verði að 
skoða hvort hægt verði að 
leiðrétta þær ákærur, eða gefa út 
nýjar. Það verði að koma í ljós 
síðar.

Hlé á útgáfu ákæra 
vegna frávísunar
Saksóknari efnahagsbrota hefur ekki lagaheimild til að gefa út ákærur að mati 
dómstjóra við Héraðsdóm Norðurlands eystra. Bíðum með útgáfu ákæra þar til 
Hæstiréttur hefur fjallað um málið, segir settur saksóknari efnahagsbrota. 

Kristjana Jónsdóttir, 
héraðsdómari í Reykjavík, hefur nú 
sent Jóhannesi Björnssyni 
ítrekunarbréf og spurst fyrir um 
hvað líði niðurstöðum rannsókna á 
lífsýnum úr Hermanni Jónassyni 
og Dagmar Lúðvíksdóttur. Hæsti-
réttur dæmdi í mars að rannsóknin 
skyldi framkvæmd til að skera úr 
um faðerni sonar Dagmarar, 
Lúðvíks Gizurarsonar. Sjálfur 
hefur Lúðvík eftir móður sinni að 
Hermann hafi verið raunverulegur 
faðir hans. Hermann var forsætis-
ráðherra og faðir Steingríms 
Hermannssonar sem einnig var 
forsætisráðherra.

Enn þögnin ein 
frá Lífsýnasafni

 Salaskóli úr Kópavogi varð 
heimsmeistari í keppni skóla-
sveita í skák í Tékklandi í gær. 
Sveitin var með flesta vinninga 
meðal sveita fjórtán ára og yngri 
en einnig kepptu sveitir sextán 
ára og yngri. Sveit Salaskóla skip-
uðu Jóhanna Björg Jóhannsdóttir 
14 ára, Patrekur Maron Magnús-
son og Páll Andrason 13 ára, Guð-
mundur Kristinn Lee 12 ára og 
Birkir Karl Sigurðsson 11 ára.

Mótið tók eina viku og var erfitt 
að sögn Hrannars Baldurssonar, 
þjálfara sveitarinnar. Tefldar voru 
níu skákir á sjö dögum og þess á 
milli voru fjöltefli og skákir síð-
ustu umferðar grandskoðaðar.

„Okkur gekk mjög vel framan 
af en svo kom stressið fyrir síð-
ustu tvær umferðirnar þegar ljóst 
varð að við ættum góða möguleika 
á titlinum,“ sagði Hrannar. „Við 
misstum til dæmis af efsta sætinu 
á síðasta Norðurlandamóti eftir að 
hafa leitt allt mótið. En í þetta sinn 
hafðist þetta.“ 

Hrannar sagði að allir krakk-
arnir hefðu staðið sig frábærlega 
og myndað góðan hóp saman. 
Hann vildi einnig hrósa stjórnend-
um Salaskóla sem hafa stutt vel 
við bakið á skákinni í skólanum.

Íslensk skáksveit vann Ólympíu-
skákmót 15 ára og yngri árið 1995.

Abbas, forseti 
Palestínustjórnar, sagði í gær að 
boðað yrði til kosninga fljótlega. 
Hann fór hörðum orðum um 
Hamas-samtökin, sem unnu 
yfirburðasigur í síðustu kosning-
um en voru rekin úr stjórninni 
eftir að þau tóku sér öll völd á 
Gazasvæðinu.

„Jafnvel djöfullinn getur ekki 
logið jafn miklu og Hamas,“ sagði 
Abbas í gær.

Hann vill ennfremur breyta 
kosningareglum og virkja PLO á 
ný til að taka við af Palestínuþing-
inu, sem hefur verið lamað.

Segir að Hamas 
ljúgi stanslaust

Bæjarstjórn Akur-
eyrar hefur sent frá sér ályktun 
þar sem hún lýsir yfir þungum 
áhyggjum af væntanlegum 
niðurskurði í aflaheimildum á 
þorski og þeim afleiðingum sem 
sá samdráttur muni hafa á 
atvinnulíf í Eyjafirði og á 
Norðurlandi öllu. 

Bæjarstjórn Akureyrar hvetur 
ríkisstjórn Íslands til að ráðast 
strax í margháttaðar aðgerðir í 
Eyjafirði sem bæta muni innviði 
og hafa jákvæð áhrif á efnahags-
líf landshlutans. Bæjarstjórnin 
óskar enn fremur eftir viðræðum 
við ríkisstjórnina um atvinnumál 
Eyjafjarðarsvæðisins.

Áhyggjur af 
kvótaskerðingu

Kristján, eru Dominos að flat-
baka þér vandræði?

Bresk yfirvöld segja 
að þau sætti sig ekki við að 
réttað verði yfir fyrrverandi 
KGB-manninum Andrei Lug-

ovoi, sem þau 
telja að hafi 
myrt 
Alexander 
Litvinenko í 
London í 
nóvember í 
fyrra, annars 
staðar en í 
Bretlandi.

Talsmaður 
Gordons 

Brown, forsætisráðherra 
Bretlands, sagði í gær að 
yfirvöld myndu jafnvel sætta 
sig við að réttað yrði yfir 
Lugovoi í öðru landi, en dró 
ummælin síðar til baka.

Bresk yfirvöld vísuðu fjórum 
rússneskum diplómötum úr 
landi á mánudag þar sem 
yfirvöld í Rússlandi hafa neitað 
að framselja Lugovoi. 

Réttað verði í 
Bretlandi
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 Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir hélt í gær áfram 
heimsókn sinni til Ísraels með því 
að halda í kynnisferð til bæjarins 
Sderots á landamærunum að Gaza-
svæðinu, en herskáir Palestínu-
menn á Gaza hafa á undanförnum 
sjö árum tíðkað að skjóta heimatil-
búnum sprengiflaugum þangað 
yfir. Að meðaltali falla tvær slíkar 
flaugar á bæinn á dag, að sögn 
talsmanns bæjaryfirvalda. 

„Það er auðvitað skelfilegt að 
sjá þetta hérna og átta sig á því 
hvað það er algengt að sprengjur 
falli á þessu svæði og þá stöðugu 
ógn sem fólk sem býr hérna lifir 
undir,“ segir Ingibjörg Sólrún í 

samtali við Fréttablaðið eftir að 
hún heimsótti heimili fólks sem 
varð fyrir slíkri árás fyrr í vikunni 
og var frædd um ástandið í bænum 
af fulltrúa bæjarstjórnarinnar. 

Spurð hvort þessi reynsla hafi 
breytt hennar sýn á ástandið við 
botn Miðjarðarhafs segist Ingi-
björg vera sannfærð um að hún 
muni gera það, en hún sé ekki enn 
komin með heildarmyndina þar 
sem hún eigi eftir að ræða við full-
trúa Palestínumanna. Það mun 
hún gera í Ramallah í dag og í 
Betlehem á morgun. 

„Þessi mál munu horfa allt öðru 
vísi við mér en þau gerðu fyrir 
ferðina,“ segir hún. 

Breytir sýn minni á ástandið

Að minnsta kosti fimm 
manns hafa látist og 8.500 hafa 
leitað læknisaðstoðar vegna 
hitabylgju sem nú geisar í Rúm-
eníu. Rúmensk heilbrigðisyfirvöld 
sögðu frá þessu í gær. Einnig var 
greint frá því að starfsmenn 
sjúkrahúsa hafi sumir verið beðnir 
um að fresta sumarfríi sínu og að 
sjúkrabílum hafi verið fjölgað.

Hitinn hefur verið um og yfir 38 
gráður á Celsíus síðan á mánudag 
og svipuðu veðri er spáð áfram. 
Í Búkarest hefur verið fyrirskipað 
að opinberar sundlaugar verði 
opnar allan sólarhringinn svo íbúar 
geti kælt sig.

Fimm látnir 
vegna hitans

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

 „Jeppinn er algerlega 
ónothæfur,“ segir Birna Íris Jóns-
dóttir úr Mosfellsbæ sem á mið-
vikudag í síðustu viku fór með 
Rav-jeppa sinn í Herjólfi til Vest-
mannaeyja.

Birna Íris segir að þegar hún og 
maður hennar komu til hafnar í 
Vestmannaeyjum hafi verið kæf-
andi fiskifýla af jeppanum.

„Ég er kannski dálítið viðkvæm 
núna af því að ég er barnshafandi 
en maðurinn minn og tengdafor-
eldrar mínir sem voru úti í Eyjum 
fundu líka þessa yfirgengilegu 
fýlu og hún er ekki að fara. Það er 
eins og bíllinn hafi hreinlega verið 
í fiskilegi á leiðinni,“ segir Birna 
sem óskað hefur eftir því við Eim-
skip, sem rekur Herjólf, að hún fái 
greidda djúphreinsun á bílnum.

„Ég er búin að reyna að lofta út 
úr bílnum en það dugar ekki. Og 
þegar ég reyndi að ræsta hann þá 
gaus bara upp meiri lykt,“ segir 
Birna Íris. Hún telur ótækt að í 
farþegaferju eins og Herjólfi sé 
fluttur slíkur varningur sem smiti 

af sér stækum óþef í eigur far-
þeganna. „Allt skipaði angaði. 
Þegar við vorum á leiðinni til baka 
á sunnudaginn þá vorum við efst í 
skipinu og þar var mikil ólykt. Ég 
held að þeir verði að fara að 
athuga sinn gang,“ segir Birna 
Íris.

„Þessi kona hringdi ekki fyrr en 
mörgum dögum eftir ferðina og 
það er skrítið að hún skyldi ekki 
gera athugasemdir þegar hún var 
hér um borð. En ég held að það 
eigi að verða við óskum hennar og 
djúphreinsa bílinn,“ segir Steinar 
Magnússon, skipstjóri á Herjólfi.

Að sögn Steinars hefur engin 
önnur athugasemd eins og sú frá 
Birnu Írisi borist frá því hann hóf 

störf um borð í Herjólfi í janúar.
„Farþegar hafa sumir kvartað 

yfir ólykt en fólkið í Eyjum lifir á 
fiski og við flytjum fisk flesta 
daga. Þetta er eina skipið sem 
gengur hér reglulega á milli 
þannig að það verður ekki komist 
hjá því,“ segir skipstjórinn sem 
telur skýringuna á ólyktinni í 
jeppa Birnu Írisar kunna að vera 
þá að slor hafi lekið úr fiskikari 
og hún síðan stigið í það og borið 
með sér í bílinn. „Við þvoum oft á 
hverjum degi til þess að koma í 
veg fyrir þetta en það er ekki allt-
af hægt að komast hjá óhöppum,“ 
segir Steinar Magnússon.

Jeppi djúphreinsaður 
af slorlykt úr Herjólfi
Birna Íris Jónsdóttir vill að Eimskip greiði djúphreinsun á Rav-jeppa hennar 
sem hún segir ónothæfan af fiskifýlu eftir ferð með Vestmannaeyjaferjunni 
Herjólfi. Óhjákvæmilegt að flytja fisk með Herjólfi, segir skipstjórinn.

Byssumaður í 
annarlegu ástandi ógnaði fólki 
fyrir utan og inni í verslun 10-11
í Austurstræti klukkan sex í 
gærmorgun og hleypti af 
startbyssu. Í ljós kom að byssan, 
og þrjár aðrar sem fundust, voru 
leikmunir sem hann hafði stolið 
stuttu áður úr Þjóðleikhúsinu.

Lögreglu var gert viðvart og 
var sérsveitarbíll sendur á 
staðinn. Maðurinn var handtek-
inn og vísaði hann lögreglu á 
þrjár aðrar byssur sem hann 
hafði falið í runna. Lögreglan 
rannsakar málið og hvernig 
maðurinn hafi komist yfir 
byssurnar. 

Rændi leikmun-
um úr leikhúsi

Laxveiðin hefur verið 
ágæt síðustu daga. Í fyrradag 
komu 33 laxar í land í Elliðaánum 
sem er frábær árangur. Hámarks-
kvóti þar á einum degi er 36 laxar. 

Fyrir nokkrum dögum kom 
stærðarinnar laxaganga inn 
Hítará á Mýrum. Líklega eru þar 
á ferð um 150-200 laxar. Mikill 
órói var þó í löxunum fyrsta 
daginn og veiddist nær ekkert en 
síðan hefur veiðin gengið 
ágætlega þar.

Lax númer tvö í Stóru-Laxá í 
Hreppum veiddist í fyrrakvöld og 
sá þriðji veiddist í gærmorgun 
svo vonandi er laxveiðin þar 
komin í gang. 

Mokveiði er 
í Elliðaánum Neyðarverðir 112 

afgreiddu 186.929 neyðarsímtöl á 
árinu 2006. Neyðarsímtölum fjölgaði 
um fjögur prósent frá fyrra ári. Í 
meira en helmingi tilfella var leitað 
eftir aðstoð lögreglu eða 109.331 
sinnum. Nær 29 þúsund erindi 
bárust vegna sjúkraflutninga og 
4.651 sinni var óskað eftir aðstoð 
slökkviliðs. Tæplega 18 þúsund 
erindi voru vegna slysa og aðstoðar 
lækna.

Stöðugt er unnið að því að stytta 
viðbragðstíma og var meðalsvartími 
neyðarvarða hjá 112 3,23 sekúndur 
árið 2006. Heildarfjöldi innhring-
inga í 112 á árinu var 263.430 og 
fjöldi SMS-skeyta var 261.

186.929 neyðar-
símtöl í fyrra



10%
endurgreiðsla

10% endurgreiðsla í dag!
Þeir sem greiða með e-korti eða e2 Vildarkorti fá 10% endurgreiðslu af öllu 

eldsneyti hjá Shell í dag, 19. júl í.
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Fjögurra
manna áhöfn björgunarþyrlunnar 
TF-SIFJAR taldi sig ekki vera í 
lífshættu þegar flugstjóri 
vélarinnar neyddist til að 
nauðlenda henni út af Straumsvík 
á mánudagskvöld. Vélin missti 
afl og viðbrögð áhafnar voru 
þaulæfð og samkvæmt 
verklagsreglum Land-
helgisgæslunnar (LHG). Sigurður 
Heiðar Wiium flugstjóri sagði á 
blaðamannafundi í gær að hann 
hefði aldrei óttast um líf sitt þann 
stutta tíma sem leið frá því að 
honum var ljóst að hann þyrfti að 
lenda þyrlunni á haffletinum og 
þangað til áhöfnin var komin 
heilu og höldnu um borð í bát 

Björgunarsveitar Hafnarfjarðar. 
Undir það tóku aðrir í áhöfninni. 
„Allar hurðir eru neyðarútgangar 
og ljóst að við kæmumst 
auðveldlega út. Ekki er þó annað 
en mannlegt að það komi efi að 
mönnum fyrstu augnablikin,“ 
sagði Sigurður.

Benóný Ásgrímsson, flugstjóri 
og staðgengill flugrekstrarstjóra 
LHG, segir að um venjulegt 
æfingaflug hafi verið að ræða og 
að atvikið hafi átt sér stað þegar 
um tíu mínútur voru liðnar af 
æfingunni. Þyrlan var í sextán 
metra hæð þegar 
viðvörunarmerki gaf það til 
kynna að þyrlan væri að missa 
afl og átti áhöfnin engra annarra 

kosta völ en að lenda þyrlunni á 
sjónum. Viðbrögðin voru 
samkvæmt verklagsreglum 
Landhelgisgæslunnar og þaulæfð. 
„Að mínu mati var farið 
nákvæmlega eftir því sem æft 
hefur verið undanfarin ár.“ 
Benóný segir jafnframt að það 
séu mikil vonbrigði að þyrlunni 
hvolfdi eftir lendingu enda hefðu 
flotholt hennar átt að halda henni 
á floti í allt að sólarhring. 

Þorkell Ágústsson,
forstöðumaður Rannsóknar-
nefndar flugslysa, segir að 
rannsóknin beinist að hreyflum 
þyrlunnar sem eru tveir. „Ekkert 
er enn komið í ljós sem skýrir 
atvikið.“

Áhöfnin taldi sig 
ekki vera í lífshættu
Rannsókn á flaki björgunarþyrlunnar TF-SIFJAR beinist að hreyflum hennar. 
Ljóst er að þyrlan missti afl og nauðlending var óumflýjanleg. Áhöfnin taldi sig 
ekki vera í hættu. Benóný Ásgrímsson segir það vonbrigði að þyrlunni hvolfdi. 

Tuttugu og átta ára fangi 
í fangelsinu á Akureyri, Börkur 
Birgisson, hefur í Héraðsdómi Suð-
urlands hlotið þriggja mánaða skil-
orðsbundinn fangelsisdóm fyrir að 
ráðast á samfanga sinn í fótbolta-
leik á Litla-Hrauni í júlí í fyrra.

Nokkur hiti hafði verið í leiknum 
og enduðu ítrekuð átök milli mann-
anna tveggja með því að Börkur sló 
hann í andlitið. Sá sem sleginn var 
nefbrotnaði og hlaut þrjá skurði í 
andlitið. Börkur var dæmdur til að 
greiða fórnarlambinu 220 þúsund 
krónur í miskabætur. Þá var hann 
dæmdur fyrir fíkniefnabrot, en 
fimm gramma hassmoli fannst í 
jakka hans í fangelsinu.

Börkur hefur frá árinu 1997 
hlotið fjóra dóma fyrir ofbeldisverk, 
þar á meðal sjö og hálfs árs fang-
elsisdóm fyrir tilraun til mann-
dráps, en hann réðst á tvo menn 
með öxi á veitingastaðnum A. 
Hansen sumarið 2004 og hjó af afli 
í höfuð annars þeirra. Þá hefur 
hann tvisvar hlotið dóm fyrir 
fíkniefnabrot.

Fanginn sem fyrir árásinni varð 
var dæmdur í tveggja ára fangelsi í 
apríl fyrir að skjóta úr haglabyssu 
á hús í Hafnarfirði, kasta bensín-
sprengju í gegnum rúðu á húsinu 
daginn eftir, og að brjótast inn í 
annað hús og berja heimilismann 
með kúbeini. 

Nefbraut samfanga í fótbolta
Héraðsdómur Norður-

lands eystra hefur dæmt mann á 
þrítugsaldri til að greiða tuttugu 
þúsund króna sekt fyrir að klæðast 
einkennisskyrtu lögreglunnar í 
óleyfi.

Maðurinn klæddist skyrtunni á 
Kaffi Akureyri þar sem lögreglu-
menn höfðu afskipti af honum.

Hann var sýknaður af ákæru um 
ranga skýrslugjöf en hann gaf 
lögreglu upp rangt nafn og 
kennitölu. Við handtöku var 
manninum ekki skýrt frá réttindum 
sínum sem sakbornings og hann því 
sýknaður af þeim lið ákærunnar.

Sektaður fyrir 
að klæðast lög-
regluskyrtu

 „Ég treysti dómstól-
um fyllilega til að komast að nið-
urstöðu og það verður fróðlegt að 

sjá hvernig þeir 
meta ærusvipt-
ingu Helga, í 
ljósi þess að 
öðrum einstakl-
ingi voru metn-
ar 700.000 krón-
ur fyrir að vera 
sagður „fallinn“ 
framan á tíma-
riti,“ segir 
Erlendur Þór 

Gunnarsson, lögmaður Helga 
Rafns Brynjarssonar.

Helgi hefur ákveðið að lögsækja 
þá sem komu þeirri sögu af stað að 

hann hefði drepið hundinn Lúkas. 
Hann ætlar einnig að kæra þá sem 
komu í kjölfarið með ærumeið-
andi ummæli og hótanir á inter-
netinu.

„Þetta eru á þriðja tug aðila sem 
hafa fjallað um Helga með grófum 
og ærumeiðandi hætti og við 
munum óska eftir rannsókn lög-
reglunnar á þeim. Í framhaldinu 
geri ég ráð fyrir því að hún ákæri 
þá. Síðan verður ákveðið með 
hugsanlegar skaðabótakröfur,“ 
segir Erlendur.

Hann segir að málið sé líklega 
hið fyrsta sinnar tegundar á 
Íslandi. „Það virðast sumir telja 
að það sé í lagi að segja hvað sem 
er á netinu, sama hversu meiðandi 

það er. Það þarf ekki að skoða 
nema brot af þessum fullyrðing-
um til að sjá hversu miklar sálar-
kvalir Helgi og hans fjölskylda 
hafa mátt líða.“

Lúkasarmálið fyrir dómstóla

Hefur þú farið í tívolíið við 
Smáralind í sumar?

Myndir þú nota GPS-tækni til 
að fylgjast með barninu þínu?



Nýtt
  

í Hagkaupum



Hvað heitir nýkjörinn forseti 
Ísraels?

Hver er algengasta orsök 
bílslysa í Reykjavík?

Hvaða söngkona er hætt í 
Nylon?
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 Að minnsta kosti 189 
manns fórust þegar farþegaflug-
vél fórst í lendingu á stuttri, regn-
votri flugbraut í São Paulo í Bras-
ilíu í fyrrinótt. Minnstu munaði að 
vélin rynni stjórnlaust inn á fjöl-
farna umferðargötu en þess í stað 
lenti hún á bensínstöð og áfram á 
byggingu flugfélagsins TAM. 
Gríðarlegur eldur braust út.

Um borð í vélinni voru 186 
manns, þar af sex manna áhöfn og 
átján starfsmenn brasilíska flug-
félagsins TAM. Þeir fórust allir 
samstundis, en ekki var vitað hve 
margir fórust í byggingunni eða 
nágrenni hennar.

Flugbrautin sem notuð var þykir 

vera hættulega stutt og hafa flug-
málayfirvöld í Brasilíu árum 
saman verið gagnrýnd fyrir að 

heimila umferð stórra flugvéla á 
henni. Á þriðjudaginn runnu tvær 
flugvélar út af brautinni í rign-
ingu.

„Það sem virðist hafa gerst er 
að honum [flugmanninum] tókst 
ekki að lenda og hann reyndi að 
taka á loft aftur,“ sagði talsmaður 
slökkviliðsins í São Paulo. 

Luiz Inacio Lula da Silva Brasil-
íuforseti lýsti yfir þriggja daga 
þjóðarsorg. Þetta er annað stóra 
flugslysið í Brasilíu á innan við 
ári. Í september síðastliðnum fór-
ust 154 í árekstri milli Boeing 737 
farþegaþotu og lítillar einkaþotu 
yfir regnskógunum á Amazon-
svæðinu.

Flugvélin stóð í ljósum logum

 Landlæknir hefur 
svipt Magnús Skúlason, yfirlækni 
réttargeðdeildarinnar að Sogni,  
leyfi til að ávísa eftirritunarskyld-
um lyfjum. Magnús segist ein-
göngu hafa viljað hjálpa fólki sem 
illa var statt í lífinu.

„Ég skrifaði upp á fyrir fjóra til 
fimm manns sem styrinn stendur 
um,“ segir Magnús. „Tveir þeirra 
voru margra ára fangar sem hafa 
ekki geta fótað sig í lífinu og þeir 
hafa staðið sig ágætlega á óhefð-
bundnum skammti af rítalíni.“

Magnús segist einnig hafa skrif-
að upp á kontalgín fyrir tvo 
sjúklinga sem biðu eftir innlögn. 
„Ég gerði þau mistök að reyna að 
létta þeim lífið í örfáar vikur og 
gefa þeim lyf svo að þeir færu 
ekki í fráhvarf,“ segir Magnús.

„Allar dylgjur um að ég hafi 
hagnast á einhverju eru vitleysa, 
ég hef stundum þurft að gefa 
fátæku fólki mat, ganga í ábyrgð 

og fleira,“ segir 
Magnús.

„Það þarf að 
varpa ljósi á 
hvernig þetta 
ríka og montna 
samfélag með-
höndlar sína 
allra veikustu 
bræður, sem 
hafa vel flestir 
búið við sæmi-
leg kjör í 

bernsku og ekki náð að fóta sig í 
lífinu síðar meir, lent í brotum, 
neyslu og fangelsum,“ segir Magn-
ús. „Þetta er náttúrulega þyngra 
en tárum tekur að horfa upp á.“

Matthías Halldórsson landlækn-
ir segir ekki algengt að læknar 
séu sviptir leyfinu. „Það er allt frá 
enginn á ári upp í svona tvo, þrjá,“ 
segir Matthías. Ástæðan sé oft 
einkaneysla.

Vildi hjálpa fíklum 
að fóta sig í lífinu
Magnús Skúlason yfirlæknir á Sogni hefur verið svipt-
ur leyfi til að ávísa tilteknum gerðum lyfja. 

Dvalarleyfisum-
sækjendur frá Mið- og Suður-
Ameríku, Asíu, Afríku og Evrópu 
utan Evrópska efnahagssvæðisins 
(EES) skulu gangast undir 
læknisrannsókn vegna sóttnæmra 
sjúkdóma. Þetta kemur fram í 
nýjum verklagsreglum sem 
sóttvarnalæknir gaf út á þriðjudag.

Rannsóknirnar beinast einkum 
að tilkynningaskyldum sjúkdóm-
um eins og niðurgangi, berklum, 
lifrarbólgu B og HIV. Í reglunum 
kemur einnig fram að gjald fyrir 
læknisskoðun vegna umsóknar um 
dvalarleyfi skuli greiðast af vinnu-
veitanda eða einstaklingnum sem 
sækir um leyfið. 

Gangast undir 
rannsóknir 
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Gríptu augnablikið og lifðu núna

Komdu við í næstu Vodafone verslun og nældu þér í gæðabolta. 
Almennt verð 1.990 kr. 

Þú færð bestu kjörin með því að vera með allt  hjá okkur í Og1.

Meistaradeildarboltar á aðeins 990 kr. 
fyrir Og1 viðskiptavini.

Hittu í mark

Hentugt við grillið
einnota borðbúnaður á tilboðsverði

Tilboðið gildir út júlí 2007 
eða meðan birgðir endast. 

RV
62

38
B

Snæbjörn Árnason,
sölumaður hjá RV

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Á tilboði íjúlí 2007 Plasthnífapör, pappadiskarog plastglös

177 kr.

Plasthnífar 100stk (10ík)
Plastgafflar 100stk (10ík)

296 kr.

Pappadiskar 23cm,
50stk (20ík)

30/35cl, PET 
50stk (25ík)

25/30cl, PET
 50stk (25ík)

20cl rauðvín
10stk (25ík)

17cl á fæti
10stk (45ík)

217 kr. 157 kr.217 kr.
238 kr.

               Taktu flátt í grillleik MS og flú gætir 
         unni› glæsilegt Weber grill. Kauptu dós af
       s‡r›um rjóma frá MS, far›u á www.ms.is,
     slá›u inn lukkunúmeri›
      sem er í lokinu og flú
           fær› strax a›
              vita hvort
                flú hefur
                       unni›.

Grill-leikur
me› s‡r›um rjóma!

Repúblikönum í öld-
ungadeildinni tókst í gær að koma í 
veg fyrir að frumvarp demókrata um 
brotthvarf Bandaríkjahers frá Írak 
yrði borið undir atkvæði í deildinni. 
Demókratar vildu með frumvarpinu 
stöðva stríðsrekstur Bandaríkjanna í 
Írak, sem staðið hefur í fimm ár og 
hefur kostað 3.600 bandaríska her-
menn lífið.

„Við verðum að koma okkur út úr 
þessu borgarastríði,“ sagði demó-
kratinn Joe Biden, sem er formaður 
utanríkismálanefndar öldungadeild-
arinnar.

Sextíu atkvæði hefði þurft til að 
knýja fram atkvæðagreiðslu um 
frumvarpið, en svo fór að einungis 52 
þingmenn greiddu atkvæði með en 47 
á móti. 

Það var Harry Reid, leiðtogi demó-
krata í deildinni, sem krafðist þess að 
þingfundur um málið myndi standa 
alla nóttina í þeirri von að geta unnið 
nægilega marga repúblikana á sitt 
mál. Demókratar vildu ná því fram að 
brotthvarf hersins frá Írak myndi 
hefjast eftir 120 daga og því yrði lokið 
í apríl á næsta ári.

Nokkur viðbúnaður var við hafð-
ur áður en næturfundurinn hófst. 
Um kvöldið hafði beddum verið 
komið fyrir í bakherbergjum þing-
hússins þar sem þingmennirnir gátu 
hallað sér. Flestir náðu þeir reyndar 
nokkurra klukkutíma svefni meðan 
nokkrir félaga þeirra skiptust á um 
að halda langar ræður um þetta 
umdeilda mál. 

Meðal þeirra sem tóku til máls 
voru demókratinn Hillary Clinton 
og repúblikaninn John McCain. Rep-
úblikanar sögðu næturfundinn hafa 
ekki verið annað en skrípaleik.

„Það eina sem þetta skilur eftir 
sig eru ótrúlega svipaðar frásagnir 
dagblaða af ofmati okkar á mikil-
vægi þessarar leiksýningar, og svo 
líkamleg þreyta okkar,“ sagði John 
McCain, einn af forsetaframbjóð-
endum repúblikana.

Condoleezza Rice utanríkisráð-
herra var einnig á staðnum og hafði 
hraðann á þegar hún gekk á milli 
þingherbergja til þess að sannfæra 
þingmenn um málstað stjórnarinn-
ar.

Frumvarpið 
var stöðvað
Þingmenn öldungadeildar Bandaríkjanna töluðu 
um Írak í alla fyrrinótt. Demókratar kröfðust nætur-
fundar til að leggja áherslu á mikilvægi málsins.

 Vonir hafa nú vakn-
að um að neðanjarðarleifar af 
stóru stöðuvatni, sem fundist hafa 
í hinu stríðshrjáða Darfúr-héraði í 
Súdan, verði til þess að friðvæn-
legra verði þar á næstu árum. 
Hugmyndin er að bora þúsund 
borholur og dæla vatni upp á yfir-
borðið.

Vatnsskortur hefur verið í Dar-
fúr-héraði áratugum saman. Vatns-
skorturinn leiddi af sér smáskær-
ur milli íbúa á svæðinu, annars 
vegar ættbálka sem hafa þar fasta 
búsetu og hins vegar arabískra 
hirðingja sem lifað hafa flökkulífi 
þarna öldum saman. Smám saman 
leiddu þær til þess að allsherjar 

borgarastríð braust út.
Stríðið hefur kostað meira en 

200 þúsund manns lífið síðastliðin 
fjögur ár, og meira en tvær og hálf 
milljón manna er á flótta.

Vatn vekur friðarvon



Landspítalinn fékk 
á dögunum fimm Tetra-talstöðvar 
að gjöf frá Lionsklúbbnum Þór.

Talstöðvarnar leysa af hólmi 
eldri tæki greiningadeildar 
spítalans.

Nýju talstöðvarnar eru léttari 
og meðfærilegri en þær gömlu og 
munu nýtast vel við dagleg störf á 
slysa- og bráðadeild ásamt því að 
koma sér vel við hópslysaviðbún-
að, segir í tilkynningu spítalans. 
Lykilstjórnendur geta notað 
stöðvarnar til að vera í sambandi 
við þyrlur og sjúkrabifreiðar 
ásamt því að vera í sambandi sín á 
milli.

Þór gefur spít-
ala talstöðvar

 Byggðarráð 
Borgarbyggðar hefur skorað á 
ríkisstjórnina að móta byggða-
stefnu sem styrki búsetu á 
landsbyggðinni.

Í bókun ráðsins segir að 
mikilvægt sé að mótuð sé stefna 
um uppbyggingu opinberrar 
þjónustu sem styðji við eðlilega 
og raunhæfa byggðaþróun.

Þá lýsir ráðið sig reiðubúið til 
að taka þátt í stofnun nýsköpun-
arsjóðs Vesturlands sem hafi það 
að markmiði að efla sprotastarf-
semi á Vesturlandi. Auka þarf 
fjölbreytni í atvinnulífinu sem sé 
forsenda uppbyggingar og 
fólksfjölgunar á svæðinu.

Vill stofna ný-
sköpunarsjóð

 Byggðarráð 
sveitarfélagsins Skagafjarðar 
segist hafa þungar áhyggjur af 
neikvæðum áhrifum niðurskurð-
ar á  þorskkvóta. Meðal tillagna 
sem byggðarráðið hefur sett fram 
um mótvægisaðgerðir af hálfu 
ríkisins eru að komið verði á fót 
almennu háskólanámi í Skaga-
firði, byggð verði upp aðstaða til 
kvikmyndagerðar, gerð verði 
hagkvæmniathugun á starf-
rækslu netþjónabús, störfum 
verði fjölgað hjá Byggðastofnun 
og Íbúðalánasjóði á Sauðárkróki 
og að höfuðstöðvar Vinnumála-
stofnunar flytjist þangað. Einnig 
að athugað verði með framleiðslu 
basalttrefja og að ferðaþjónusta 
fái styrki og flugsamgöngur til 
Sauðárkróks verði tryggðar. 

Fái háskólanám 
og störf hjá ríki

MITSUBISHI L-200
ÓTRÚLEGA FJÖLHÆFUR JEPPI
Á FRÁBÆRU VERÐI

Virkur þ átttakandi
Mitsubishi L-200 er fjölhæfur ferðafélagi sem er meira en
til í að taka þátt í öllum áhugamálum fjölskyldunnar.

Mikilvægir eiginleikar
Minnsti beygjuradíus sambærilegra bíla • 2.800 kg
dráttargeta • Opnanleg afturrúða • Super select II drif-
búnaður – sá sami og í Pajero • Spyrnustýring og spólvörn

Komdu og reynsluaktu

2.990.000 kr. 
Veglegur aukahlutapakki innifalinn:
Álfelgur • 32" dekk • Klæðning í palli • Dráttarbeisli

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 -

 0
6

0
2

Litlu nauðsynlegu hlutirnir í útileguna

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

KÓPAVOGUR:
Smáralind

GARÐABÆR:
Miðhraun 11

AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is

Hitabrúsar Pottar og pönnur Ljós og mælar og margt, margt fleira Prímusar
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Komdu og líttu á úrvalið í verslunum okkar í Faxafeni 12 og Glerárgötu 32 Akureyri.



 Finnur Árnason, for-
stjóri Haga, segir Alþýðusamband 
Íslands (ASÍ) og Neytendasamtök-
in stunda atvinnuróg með óná-
kvæmum ályktunum um verðþró-
un dagvöru hér á landi. „Ég spyr 
mig hvað þessum mönnum gengur 
til og hörð gagnrýni okkar er 
komin til af því að okkur er ofboð-
ið.“ ASÍ hefur gagnrýnt að lækk-
anir á virðisaukaskatti og vöru-
gjöldum hafi ekki skilað sér til 
neytenda. Formaður Neytenda-
samtakanna segir orð sín um 
Haga, sem reka Hagkaups- og 
Bónusverslanir, mistúlkuð.

„Reynsla okkar af verðkönnun-
um ASÍ hefur verið slæm frá upp-
hafi. Þeir nota unglinga til að taka 
niður verð sem þekkja ekki muninn 
á uppþvottalegi og rúðuúða. Það er 
ekki búandi við þetta. Þetta er 
ríkisstyrkt verðlagseftirlit og ég 
get ekki séð að það þjóni nokkrum 
tilgangi að senda frá sér yfirlýsing-
ar eins og ASÍ hefur gert, sem 
hvorki eru réttar né upplýsandi á 
nokkurn annan hátt,“ segir Finnur. 

Hann segir staðreynd málsins vera 
einfalda. Vísitala dagvöru sé sú 
sama og fyrir fimm árum en á sama 
tíma hafi vísitala launa hækkað um 
tæplega fjörutíu prósent og hús-
næðis um um tæp sjötíu prósent. 
„Hagstofa Íslands gerir bestu verð-
kannanir sem völ er á og ég skil 
ekki af hverju er verið að gera 
sama hlutinn illa í öðru húsi.“

Ólafur Darri Andrason, hag-
fræðingur ASÍ, segir að þessi 
harða gagnrýni og þungu orð Finns 
dæmi sig sjálf. „Við höfum talið að 
verðlag í kjölfar skattalækkana á 
þessu ári hafi ekki lækkað eins og 
það hefði átt að gera. Hvorki Finn-
ur né Samtök verslunar og þjón-
ustu, sem hafa gagnrýnt okkur 
hart, hafa svarað þeirri gagnrýni 
efnislega. Við erum að upplýsa 
neytendur um verðbreytingar í 

einstökum verslunum og þess 
vegna kemur fram hörð gagnrýni í 
kringum okkar mælingar.“ 

Ólafur Darri dregur framsetn-
ingu Finns á þróun vísitölu dag-
vöru á tímabilinu 2002 til 2007 
ekki í efa. „Mér finnst það samt 
sérkennilegt, þegar skýringa er 
leitað á því af hverju matvæla-
verð lækki ekki meira en raun ber 
vitni í kringum skattalækkanir á 
þessu ári, að fara fimm ár aftur í 
tímann.“

Jóhannes Gunnarsson, formaður 
Neytendasamtakanna, segir að 
harðorð gagnrýni Finns Árnasonar 
sé innistæðulaus og vísar henni 
alfarið á bug. „Ég sagði aldrei að 
fyrirtækið héldi vöruverði uppi hér 
á landi heldur að fyrirtækið væri 
verðleiðandi á markaði. Ég stend 
við þau orð mín.“

Gagnrýni ASÍ sögð 
vera atvinnurógur
Forstjóri Haga gagnrýnir Neytendasamtökin og verðkannanir ASÍ harðlega og 
segir samtökin stunda atvinnuróg. Hann segir verslunarmönnum ofboðið. ASÍ 
segir gagnrýni sína eðlilega og segir henni ekki hafa verið svarað efnislega. 
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KRYDDSMJÖR

Þrjár tegundir til að töfra fram
rétta bragðið hverju sinni.

BRJÖMS-
NJUMS-
BRRÖMS-
BRÖMS-
SNJÖMM-
… AHHH!

Á kexmáli þýðir þetta: úrvalsgott súkkulaði, 
hafrar, hveilhveiti og unaðslegt bragð.

Hob-Nobs er nefnilega 
eina kexið sem talar!
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20%
afsláttur

Earth friendly vörurnar eru umhverfisvænar 
hreinlætisvörur - kjörið fyrir sumarbústaðinn!

kr.
kg998

GRÍSAHNAKKI
ÚRB. BROWN SUGAR

kr.
kg998

LAXASTEIK
M/HVÍTLAUK

G n!

kr.
kg2.998

LAMBAFILLET 
M/KRYDDOSTASÓSU

kr.
kg1.838

NÓATÚNS LAMBALÆRISSN.
 Í HVÍTLAUK OG RÓSMARÍN

500
kr. kg

Þú sparar

MYLLU HEILHV.
SAMLOKUBRAUÐ

199 kr.
stk.

500
kr. kg

Þú sparar

Ferskir og ljúffengir ávextir á grænmetistorginu!

500
kr. kg

Þú sparar

25%
afsláttur

Native
heilsudrykkur!

460
kr. kg

Þú sparar

Opið 9-21



Tilbúið
grillmeðlæti
Nóatúns!

Tilboð
á ferskum kjúklingi!

kr.
kg798

LAMBAGRILL-
LEGGIR

Bestir í kjöti

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

MÓA KJÚKLINGUR
FERSKUR 1/1

350 kr.
kg.

kr.
stk.169

UNGNAUTAHAMBORGARAR
BBQ 140 GRÖMM

50%
afsláttur

200
kr. kg

Þú sparar Nóatún
mælir
með!

Bragðgott
SS ítalskt salami!

24%
afsláttur

Lífrænt og hollt
VS pasta og Enricos 

pastasósur!

fyrir

Coke 1 lítri!

20%
afsláttur

Verði ykkur að góðu!



Umferðaróhöpp voru 
þriðjungi fleiri í Reykja-
vík í fyrra en árið áður. 
Aftanákeyrslum fjölgaði 
um fjórðung frá árinu áður. 
Kostnaður vegna umferðar-
tjóna jókst töluvert og olli 
hækkun á iðgjöldum trygg-
ingafélaganna um síðustu 
áramót.

Af þeim 1.234 manns sem slösuð-
ust í umferðarslysum í Reykjavík 
á síðasta ári voru rúmlega fimm 
hundruð með áverka eftir aftaná-
keyrslu. Alls voru tæplega tíu þús-
und tjón tilkynnt tryggingafélög-
unum í fyrra, sem er aukning um 
35 prósent frá árinu áður. 

Sjóvá Forvarnarhús tók saman 
tölur um umferðaróhöpp og slys, 
þar sem einhver slasast í umferð-
aróhappi, í Reykjavík í fyrra og 
birti í skýrslu sinni í vikunni.

Samkvæmt skýrslunni var kostn-
aður tryggingafélaganna vegna 
tjóna í Reykjavík í fyrra tæpir 
fimm milljarðar króna, sem er 
fjörutíu prósenta aukning milli 
ára. Við þetta bætist tjón þeirra 
sem valda tjónunum, kostnaður 
samfélagsins, laun sem greidd eru 
af vinnuveitendum þegar fólk er 
óvinnufært og kostnaður sem 
hlýst af töfum þegar árekstrar 

valda umferðarteppu. Gróflega 
megi áætla að kostnaður vegna 
umferðarinnar í Reykjavík sé ekki 
undir tólf milljörðum króna, segir 
í skýrslunni.

Einar segir hækkun á iðgjöldum 
trygginga um síðustu áramót hafa 
verið að hluta til vegna þessarar 
aukningar umferðaróhappa og þar 
af leiðandi kostnaðar tryggingafé-
laganna. Þegar kostnaðurinn vegna 
umferðaróhappa aukist skyndilega 
um fjörutíu prósent hafi fyrirtæk-
in hreinlega ekki um annað að velja 
en að hækka iðgjöldin.

Flestir slösuðust á Miklubrautinni 
í fyrra, 139 manns. Næst á eftir 
kom Vesturlandsvegur með eitt 
hundrað slasaða og Reykjanes-
braut þar sem 81 slasaðist.

Af gatnamótum borgarinnar 
voru gatnamót Miklubrautar og 
Kringlumýrarbrautar verst. 66 
umferðaróhöpp urðu á þessum 
gatnamótum í fyrra þar sem átján 
slösuðust. Næst á eftir komu 
gatnamót Hringbrautar og Njarð-
argötu þar sem 63 umferðaróhöpp 
urðu og átján slösuðust. Af tíu 
hættulegustu gatnamótum í 
Reykjavík eru þrjú á Kringlumýr-
arbraut, þrjú á Miklubraut og tvö 
á Hringbraut.

Flest slys urðu um eftirmiðdag-
inn, milli klukkan fjögur og sjö, 
þegar fólk er á leið heim til sín úr 
vinnunni. Á þessum þremur 
klukkustundum á degi hverjum 
varð um þriðjungur allra slysa í 
Reykjavík í fyrra. Einnig var nokk-
uð um slys á bilinu frá tíu um 
kvöldið til klukkan tvö um nóttina.

Stefán Eiríksson, lögreglustjóri á 
höfuðborgarsvæðinu, segir þess-
ar tölur undirstrika þéttleikann í 
umferðinni og þann fjölda bíla 
sem keyrir um götur Reykjavíkur 
á hverjum degi. Aftanákeyrslur 
séu ávöxtur aðgæsluleysis öku-
manna í umferðinni og þær gerist 
oftast þegar menn séu of nálægt 
bílnum á undan.

En hvað er öruggt bil á milli 
bíla? Stefán segir það fara mikið 
eftir hraða og aðstæðum, en 

almenn þumalputtaregla sé að 
telja hægt upp í þrjá þegar bíllinn 
á undan fer fram hjá einhverju 
kennileiti. Ef bíllinn þinn er kom-
inn að kennileitinu áður en þú 
nærð að telja upp í þrjá ertu of 
nálægt, og þarft að auka bilið.

„Eftirlit lögreglu er einn þáttur 
í lausninni, gatnakerfið og merk-
ingar eru annar en sá stærsti ligg-
ur hjá ökumanninum sjálfum,“ 
segir Stefán. „Menn þurfa að gæta 
betur að sér í umferðinni.“

Gísli Marteinn Baldursson, borg-
arfulltrúi Sjálfstæðisflokks og 
formaður umhverfisráðs, segist 
telja skýrslu Sjóvár Forvarnar-
húss vera áfellisdóm yfir R-listan-
um. Í tólf ára valdatíð hans hafi 
sáralítið verið gert í umferðarör-
yggismálum höfuðborgarinnar.

„Frá því við tókum við fyrir um 
ári síðan höfum við verið að berj-
ast fyrir því að koma fyrir stokka-
lausnum á hættulegustu gatna-
mótunum, á mótum 
Kringlumýrarbrautar og Miklu-
brautar annars vegar og Kringlu-
mýrarbrautar og Listabrautar 
hins vegar. Með aukinni bílaeign 
hafa þessar stóru stofnbrautir 
orðið eins og beljandi stórfljót 
sem æða í gegnum borgina, og eru 
orðin beinlínis hættuleg ökumönn-
um og vegfarendum.“

fréttir og fróðleikur

Engar opinberar reglur til um þjóðarsorg

Voru hér í 15 
milljónir ára
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REYKJAVÍK:
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www.66north.is

Heimsþekktir, hágæða ítalskir
gönguskór – líka fyrir Laugaveginn!

Komdu og líttu á úrvalið í verslunum okkar í Faxafeni 12 og Glerárgötu 32, Akureyri.

Hættulegra að aka um borgina



...í sumar

Fylltar kjúklingabringur

m. rjómaosti og sólþ. tómötum

2098kr.
kg

22%
afsláttur

89kr.
2 l

Coke light

Ungnautahakk
frosið

399kr.
pk.

Kjúklingalæri
og leggir

395kr.
kg

299kr.
pk.

WeetaflakesNapoli 3x300 g

pizzur í pakka
499kr.

pk.

Goða lambaframp. 
sneiðar

1371kr.
kg

298kr.
kg

Krónu kjúklingur

Ungnautahamborgarar
175g

298kr.
pk.

175 g2 stk.

299kr.
pk.

Mc Cain franskar

25%
afsláttur35%

afsláttur

1.5 kíló!3 saman
í pakka!

500 g



hagur heimilanna

HLAUPTU TIL

GÓÐS 18. ÁGÚST!

18. ÁGÚST 2007GLITNIS
REYKJAVÍKUR

MARAÞON

Nú getur þú hlaupið fyrir gott málefni að eigin vali í 

Reykjavíkurmaraþoni Glitnis. Glitnir greiðir 500 kr. til 

góðgerðarmála á hvern kílómetra sem viðskiptavinir* 

bankans hlaupa og 3.000 kr. fyrir sta
rfsmenn.

Skráðu þig á www.glitnir.is og hlauptu til góðs.

Allir sigra 18. ágúst!

*Viðskiptavinir í Vild, Námsvild, 

Gullvild og Platínum.
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 Daníel Ólafsson, einnig þekktur sem 
plötusnúðurinn Danni Deluxxx, mælir 
með því að allir fartölvueigendur fái 
sér hlíf yfir takkaborðið. 

Kostar blóð, svita og tár að byggja

Fréttablaðið gerði verðsam-
anburð á flugi báðar leiðir 
milli Íslands og London fyrir 
foreldra með tvö börn, þegar 
pantað er með tveggja daga 
fyrirvara. Þrjú flugfélög 
bjóða upp á slíkar ferðir og 
var verðmunurinn á þessari 
tilteknu ferð nokkur.

Icelandair og Iceland Express 
bjóða bæði upp á daglegar ferðir 
til og frá London. British Airways 
flýgur einnig til og frá London, en 
ekki daglega.

Flugfélögin nota öll mismunandi 
flugvelli í London, Icelandair notar 
Heathrow, Iceland Express flýgur 
á Stansted og British Airways á 
Gatwick. Ferðalagið til London 
tekur því örlítið lengri tíma hjá 
Iceland Express, en gera þarf ráð 
fyrir rútu- eða lestarferð í mið-
borgina.

Miðaverð var athugað klukkan 
fjögur síðdegis á þriðjudag. Verðið 
gæti því verið hærra en ef pantað 
væri með meiri fyrirvara. Miðað 
var við að flogið yrði út í dag og 
komið aftur á sunnudag. British 
Airways bauð ekki upp á flug þessa 
daga, svo að reiknað var með flugi 
út á morgun og heim á miðvikudag.

Iceland Express kom best út úr 
könnuninni, en ferðin kostaði sam-
tals 146.690 krónur fyrir foreldra 
með tvö börn, fram og til baka, auk 
allra skatta og gjalda. Flogið er út 
klukkan 7.50 (í morgun) og komið 
er heim aftur klukkan 14.40 á sunnu-
dag.

Brottför frá Keflavík með Ice-
landair er klukkan 16.10 og komið 
heim á sunnudagskvöld klukkan 
23.10. Heildarverð er 156.190 krón-
ur.

Flug British Airways, sem legg-
ur af stað á morgun klukkan 10.45, 
kostar 191.430 krónur fyrir fjög-
urra manna fjölskyldu. Komið er 
heim á miðvikudag klukkan 9.45. 
Skattar og önnur gjöld voru hins 
vegar lægst hjá British Airways.

Forðast ber að líta á niðurstöður 

könnunarinnar sem algildar fyrir 
verðlagningu flugfélaganna. 
Fréttablaðið hvetur ferðalanga til 
að gera sína eigin verðkönnun þar 
sem verðið er breytilegt dag frá 
degi og auðvelt er að grennslast 
fyrir á netinu.

Mikilvægt að bera sam-
an verð á flugmiðum









greinar@frettabladid.is

Vagga mannkynsins er hér í 
Suður-Afríku, segja heima-

menn. Elztu mannvistarleifarnar í 
landinu eru þriggja milljóna ára 
gamlar. Ýmsar jarðminjar renna 
stoðum undir þessa skoðun. Ekki 
er þó mikið vitað um mannvistina 
langt aftur í aldir. Hitt vita menn, 
að nýliðin saga Suður-Afríku er 
átakasaga. Fyrst þurftu heima-
menn líkt og Indjánar Norður-
Ameríku að kljást við aðkomu-
menn norðan úr Evrópu, einkum 
frá Hollandi, þegar þeir stigu á 
land á Góðrarvonarhöfða á 
suðurodda Afríku 1652 til að koma 
sér þar upp bækistöð á miðri 
siglingaleiðinni frá Evrópu til 
Austurlanda fjær. Síðan ruddust 
Bretar einnig inn í Suður-Afríku 
og elduðu grátt silfur ýmist við 
hollenzku nýbúana eða frum-
byggjana. Það var ójafn leikur: 
evrópskir byssustingir gegn 
afrískum spjótum. 

Gullæðið eftir 1886 magnaði 
ófriðinn. Bretar hófu Búastríðið 
gegn afkomendum hollenzku 
nýbúanna 1899 einkum til að ná 
umráðum yfir gulli landsins og 
höfðu sigur 1902 og gerðu þá 
Suður-Afríku að brezkri nýlendu. 
Landið fékk fullt sjálfstæði 1961, 
en hvítir menn einir – afkomendur 
Hollendinga og annarra Evrópu-
manna – réðu lögum og lofum og 
skeyttu lítið um rétt og hag 
frumbyggjanna. 

Þegar Hollendingar birtust á 
suðurodda Afríku um miðja 
sautjándu öld, voru íbúar Suður-
Afríku trúlega um fimm milljónir 
að tölu. Í Afríku allri bjuggu þá 
nálega 100 milljónir manns, eftir 
því sem næst verður komizt, á 
móti tæpum 800 milljónum nú. Til 
viðmiðunar voru Indjánar Norður-
Ameríku tæpar tvær milljónir, 
þegar Bretar og aðrir Evrópu-
menn lögðu Norður-Ameríku 

undir sig um svipað leyti. Indján-
um í vesturheimi var útrýmt á 
stórum svæðum til að rýma fyrir 
nýbúum. Sambærilegt þjóðarmorð 
átti sér ekki stað í Suður-Afríku, 
enda ráða afkomendur frumbyggj-
anna þar nú eigin landi, ekki 
afkomendur nýbúanna eins og í 
Bandaríkjunum. 

Frumbyggjar Suður-Afríku 
héldu velli, en þeim var haldið 
niðri með harðri hendi. Þeir voru 
ódýrt vinnuafl í augum hvíta minni 
hlutans. Þeir bjuggu við miklu 
þrengri kost en hvíta yfirstéttin, 
svo sem í menntamálum. Þeir risu 
upp við og við gegn kúgurum 
sínum, til dæmis 1976, þegar 
þúsundir barna í Soweto, svert-
ingjahverfinu utan við Jóhannes-
arborg, þyrptust út á göturnar til 
að biðja um kennslu á ensku 
frekar en afríkans, máli hvíta 
minni hlutans. Lögreglan brást við 
með skothríð; mörg barnanna voru 
skotin í bakið. Fréttir og myndir af 
þessum atburði fóru eins og eldur í 
sinu um allan heim og opnuðu 
augu margra hvítra Suður-
Afríkubúa fyrir rangsleitni 
aðskilnaðarstefnunnar. Örlög 
aðskilnaðarstefnunnar voru ráðin. 
Það var þó ekki fyrr en sextán 
árum síðar, að kjósendur í Suður-
Afríku – aðeins hvíti minni hlutinn 
hafði atkvæðisrétt! – ákváðu að 
veita svarta meiri hlutanum 
óskoruð mannréttindi. Úrslit 
atkvæðagreiðslunnar voru skýr: 70 

prósent hvítra kusu að hverfa frá 
aðskilnaðarstefnunni. Hin 30 
prósentin óttuðust, að lýðræðis-
lega kjörin stjórn Afríska þjóðar-
ráðsins, flokks blökkumanna undir 
forustu Nelsons Mandela, myndi 
keyra landið í kaf. Mandela var 
kjörinn forseti Suður-Afríku 1994 
og boðaði frið og fyrirgefningu. 

Óttinn við upplausn í landinu 
reyndist ástæðulaus. Suður-Afríku 
vegnar nú að ýmsu leyti vel þrátt 
fyrir mikla erfiðleika. Meðaltekj-
ur á mann í Suður-Afríku eru sex 
sinnum meiri en í Svörtu Afríku 
eins og Suður-Afríkubúar kalla álf-
una enn. Öll börn í Suður-Afríku 
ganga í grunnskóla á móti 92 
prósentum í Afríku í heild. 
Framhaldsskóla sækja 93 prósent 
af öllum unglingum í Suður-Afríku 
á móti 30 prósentum í Afríku allri. 
Það er framför frá fyrri tíð. 
Meðalævin í Suður-Afríku hefur 
þó styzt úr 62 árum 1990 í 48 ár nú 
af völdum eyðniveirunnar, sem 
hefur lagzt á næstum fimmtung 
fullorðinna Suður-Afríkubúa. Við 
þetta bætist meiri ójöfnuður í 
skiptingu auðs og tekna en þekkist 
annars staðar um heiminn með 
fáum undantekningum, þar á 
meðal eru grannlöndin Botsvana 
og Namibía. Glæpir eru tíðir svo 
sem við er að búast, þegar 
ójöfnuður keyrir um þverbak og 
meðfylgjandi fátækt meðal 
láglaunafólks og atvinnuleysingja. 
Fjórði hver maður er atvinnulaus. 
Tíu milljónir nýbúa hafa streymt 
til Suður-Afríku undangengin ár, 
þar af þrjár milljónir á flótta 
undan óðaverðbólgu og öðrum 
hörmungum, sem Róbert Múgabe, 
forseti Simbabve, hefur kallað 
yfir land sitt. Fimmti hver íbúi 
Suður-Afríku er ólöglegur innflytj-
andi. Spennan í landinu stafar ekki 
nema að litlu leyti af ósætti milli 
hvítra og svartra. Meira næst.

Það kemur mörgum á 
óvart, þegar ég segi að 

innkaupakarfa með dag-
vöru kostar 3,55% minna í 
dag en hún kostaði í febrú-
armánuði árið 2002, sam-
kvæmt vísitölumælingu 
Hagstofu Íslands.  Sama karfan, 
sem kostaði þá 10.000 krónur, kost-
ar í dag 9.645 krónur. Á sama tíma 
hefur almennt verðlag hækkað 
um tæp 24%. Laun hafa hækkað 
um 40,97% og húsnæðiskostnaður 
um 80,70%, en þetta eru einmitt 
tveir stærstu kostnaðarliðir versl-
unarinnar. Það blasir því við að 
íslensk dagvöruverslun hefur náð 
góðum árangri á undanförnum 
árum.

Ólafur Darri Andrason, hag-
fræðingur ASÍ, kvartar yfir mál-
flutningi mínum og veitist að mér 
í grein í Fréttablaðinu í gær. Ólaf-
ur Darri skrifar grein undir fyrir-

sögninni  „Að verja vond-
an málstað“ og vísar þar 
til þess að ég sem starfs-
maður á matvörumarkaði 
þurfi að verja vondan 
málstað þegar kemur að 
verðþróun á matvöru-
markaði. Þessu er ég 
ósammála. Ofangreindar 
tölur sýna að málstaður-
inn getur vart verið betri.

Ég spyr mig hins vegar; hvað 
gengur ASÍ til?

ASÍ gat ekki reiknað rétt út hve 
mikil áhrif aðgerðir ríkisstjórnar-
innar hefðu á verðlag matvöru, en 
ASÍ mat þær 12 til 15% þegar 
raunin er 8,7%. ASÍ gat ekki reikn-
að rétt út lækkun 10-11 á virðis-
aukaskatti í könnun sinni 16. apríl 
síðastliðinn og sendi út fréttatil-
kynningu, sem var bein aðför að 
10-11, sem ASÍ þurfti síðar að leið-
rétta.

ASÍ á að vera fullkunnugt um að 
skattabreyting á matvöru tók gildi 
þann 1. mars.  Frá 1. mars hefur 
vísitala neysluverðs hækkað um 

1,93%, en á sama tíma hefur vísi-
tala dagvöru lækkað um 6,09%. 
Þjóðin hefur öll aðgang að vef 
Hagstofu Íslands, þar sem allar 
undirvísitölur koma fram. Verðlag 
á matvöru endurspeglar vel þá 
skattalækkun, sem varð 1. mars 
og þær verðbreytingar sem orðið 
hafa síðan, m.a. á nautakjöti, 
svínakjöti, fiski, kaffi og sykri.
Hinn 1. júlí var lagður 10% tollur á 
grænmeti, sem flutt er inn utan 
Evrópusambandslanda. Auk þess 
hefur hækkun húsnæðiskostnaðar 
og launaskrið haft áhrif á innlenda 
framleiðslu á þessu ári.

Ásökunum Ólafs Darra um 
dylgjur og róg vísa ég til föður-
húsanna.  Hagdeild ASÍ stundar 
atvinnuróg og hefur margfallið á 
reikningsprófinu.  Niðurstaðan er 
að verð á matvöru hefur haldið 
verðbólgu niðri og við blasir sú 
staðreynd, sem ASÍ virðist ekki 
vilja sjá, að verðlag er lægra nú en 
fyrir rúmum fimm árum.

Höfundur er forstjóri Haga hf.

Darraðardans ASÍ

Sögulegar sættir

F
oreldrar vilja gjarnan geta fylgst með ferðum barna 
sinna öllum stundum og tæknin kemur til móts við þá 
ósk. Greint var frá því í Fréttablaðinu í gær að íslenska 
fyrirtækið Trackwell hafi þróað eftirlitsforrit sem 
hægt er að nota með GPS-farsímum. Þannig geti for-

eldrar meðal annars fylgst með því hvort börnin mæti í skólann 
eða hvort þau séu að yfirgefa hverfið eða eitthvað slíkt. Tækni 
af þessum toga er til víðar og við lok síðustu aldar spunnust 
umræður um tölvukubba sem hægt væri að græða undir húð 
barna og nota til þess að finna þau ef þau týndust. Þetta er tækni 
sem hefði fyrir nokkrum áratugum þótt óhugnanlegt valdatæki 
sem aðeins ætti heima í vísindaskáldsögum eins og 1984 eftir 
George Orwell. Árið 1984 er þó löngu komið og farið svo það 
virðist sem eftirlitssamfélagið hafi náð fótfestu hægt og rólega 
án þess að skelfing hafi gripið um sig, og í dag er tækni sem 
gerir foreldrum kleift að fylgjast betur með börnum sínum álit-
in öryggistæki en ekki ógn. 

Líklegt er að eftirspurn muni aukast með tímanum eftir tækni 
sem þessari og atvik eins og hvarf Madeleine McCann eiga eftir 
að ýta undir hana. Sífellt yngri börn bera orðið farsíma eingöngu 
vegna þess að foreldrarnir vilja geta haft samband við þau og 
komist að því hvar þau eru stödd hverju sinni. Um sex ára ald-
urinn ganga mörg börn ein í og úr skóla og vilja foreldrar halda 
sambandi við börnin, sem er skiljanlegt. Spurningin er hvort 
það sé í lagi að við setjum á þau staðsetningarbúnað. Hugsanlegt 
er að börnin upplifi þá heiminn svo hættulegan að nauðsynlegt 
sé að hafa þau undir sífelldu eftirliti. Einnig er hætta á því að 
það grafi undan sjálfsmynd barna og sjálfstæði þeirra sem er 
líklega sterkasta vopn þeirra gegn allri ógn. Þau treysti á að 
það sé fylgst með þeim og beri því ekki ábyrgð á sjálfum sér. Í 
kennsluskrá leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila ÍTR er 
lögð áhersla á barnalýðræði og sjálfstæði barna. Vökult auga 
foreldranna við hvert fótmál gæti dregið úr því starfi. 

Spurningin um einkalífið vaknar líka. Eiga börn ekki rétt á 
einkalífi og ber ekki að virða það? Hafa þau rétt til þess að vera 
frjáls ferða sinna, eftirlitslaus? 

Eftirlitstæki, sama af hvað tagi þau eru, veita vald. Hvort sem 
það er yfir fólki eða aðstæðum. Þau eru oftast notuð með það 
í huga að ná valdi á hinu ókomna og því sem gæti hugsanlega 
gerst. Framtíðina skoðum við með augum fortíðar og leiðum að 
því líkur hvað gæti gerst, þó það segi okkur í raun ekki neitt. 
Foreldrar setja upp ótal öryggistæki á heimili sínu til að koma 
í veg fyrir slys sem hafa gerst annars staðar áður við svipaðar 
aðstæður. Innstungur eru fylltar og hlið sett fyrir stiga. Þrátt 
fyrir öryggistækin eiga slysin sér stað, en öryggistækin koma 
líka oft í veg fyrir þau. 

Getum við borið staðsetningartæki á barni og öryggishlið 
saman? Já, vissulega, því í raun er þetta sami hluturinn og ætti 
aðeins að notast á þann veg. Eftirlit er ekki nýtilkomið, hins vegar 
breytir tæknin því hvernig það er framkvæmt. Tæknin hefur 
gert mæður sem kalla á börn sín hástöfum yfir heilu hverfin í 
lok dags úreltar. Nú taka foreldrar upp símann og hringja í börn-
in eða í framtíðinni athuga þeir staðsetningarbúnaðinn. Tæknin 
á þó til að stríða okkur og stundum sjá augu betur en tæki. 

Stafrænt uppeldi



Brúðgumi tók eftir sérkennileg-
um tískustraumum á ferðum 
sínum í Úkraínu.

Pétur Geir Óskarson er ljósmynd-
ari og tölvumaður giftur úkra-
ínskri konu en fyrr í sumar héldu 
þau hjónin brúðkaupsveislu þar 
eystra. Kænugarðskarlar komu 
Pétri oft á tíðum svolítið framandi 
fyrir sjónir, þá einna helst útlit 
þeirra, en margir skörtuðu gull-
tönnum og báru litlar, svartar 
handtöskur.

„Ég tók fyrst eftir þessu á flug-
vellinum í Frankfurt. Þar sátu 
nokkrir Úkraínumenn með svona 
töskur og biðu eftir flugi. Þegar ég 
kom svo til landsins sá ég að það 
voru menn úti um allt með svona 
töskur og víða verið að selja þær,“ 
segir Pétur og bætir því við að 
þeir sem hann tók helst eftir að 
voru með svona töskur voru karl-
menn um þrítugt og eldri. 

„Svo geyma þeir lykla, sígarett-
ur og peninga í veskjunum, bara 
eins og konur,“ segir hann.

Pétur tók enn fremur eftir því 
að í Úkraínu þykir fremur flott að 
skarta gulltönnum. „Svo stóðu 
þeir þarna bara gaurarnir, jakka-
fataklæddir, með gulltennur og 
litlar, svartar töskur.“

Áhugasamir geta skoðað 
skemmtilegar Úkraínumyndir 
Péturs á vefsíðunni www.flickr.
com/photos/zeranico

Karltískan í Kænugarði

Öll brúðhjón sem skrá sig á brúðargjafalista hjá Tekk-

Company fá litla gjöf við skráningu. Nöfn þeirra fara einnig

í LUKKUKRUKKUNA sem 5 lukkuvinningar verða dregnir úr

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

Tekk-Company.

Við bjóðum ykkur að skrá 
ykkur á brúðargjafalista

Kæru brúðhjón!



Skokkar henta vel í ný-íslenska hitann.

Fólk hefur ekki alveg vitað hvað það á til bragðs að taka í veðrinu 
undanfarið. Vissulega eru allir sammála um að fara út og nýta góða 
veðrið en hvernig klæðnaðurinn eigi að vera er ekki alveg á hreinu. 
Í þessari ringulreið kemur skokkurinn sterkur inn því hann er bæði 
léttur og hæfilega heitur.

Með því að klæðast skokkum helst maður ennfremur í tískunni 
en þá er að finna á haustlínum ýmissa tískuhúsa þetta árið. Sniðið 
er það sama og áður, það er beint niður, og vinsælt er að prenta 
munstur á efnið.

Haustskokkar í hitann
SÚKKULAÐIVAX HAFRAVAX SÚKKULAÐISTRIMLAR FYRIR ANDLIT OG LÍKAMA

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni
og einnig vaxstrimlar

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

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína

á 2 vikum með Flextiol

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

Skart
sem tekið er eftir

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

Bæjarlind 6 - s. 554-7030 - Eddufelli 2 - s. 557-1730



Hátískan er eins og draumur, 
ævintýraheimur sem fáum er 
opinn þó ekki væri nema fyrir 
það að hver flík kostar frá hundr-
uðum þúsunda króna upp í millj-
ónir eftir vinnu sem í er lagt eða 
efnum sem notuð eru. Hátísku-
sýningunum fylgja veislur þar 
sem þotufólkið hittist og boðs-
gestir eru valdir af mikilli 
nákvæmni. 

Hátísku úra- og skartgripa-
framleiðandinn Chaumet hélt 
eina slíka veislu í bakgarði á Place 
Vendôme, torgi sem á sér langa 
sögu en er í dag þekkt fyrir að þar 
er dómsmálaráðuneytið franska 
og Ritz-hótelið, og svo auðvitað 
allar hátískuskartgripabúðirnar. 
Öll aðaltískuhúsin sem framleiða 
skartgripi úr eðalmálmum og 
steinum eru á Vendôme-torgi sem 
er staðsett á miðri Rue de la Paix. 
Chaumet bauð gestum sínum upp 
á kampavín á afgirtu svæði þar 
sem lifandi fyrirsætur sýndu úr 
og skart og þar sem bláa úrið, 
„Vivid Blue“ var í aðalhlutverki 
en það kom á markað fyrir sum-
arið og er útgáfa af frægu úri 
Chaumets, „Classic one“. 

Jean-Paul Gaultier var vissu-
lega í ævintýraheimi á sinni sýn-
ingu en hann sótti andargift sína 
að þessu sinni til prinsa frá fjar-
lægum slóðum með austrænum 
blæ. Kjólarnir báru merki bún-
inga hershöfðingja en voru úr 
efnum sem komu á óvart með 
útsaumi úr gylltum þræði. Prins-
essurnar voru með kórónur úr 
hári gerðar af Odile Gilbert en 

hún er aðalhárlistamaður hátísk-
unnar og vinnur fyrir öll stóru 
tískuhúsin. Sýningunni lauk með 
hefðbundnum hætti hátískusýn-
inga þegar hin ómissandi brúður 
gekk inn á sviðið nema hvað að 
brúðurin var brúðgumi, svona til 
þess að undirstrika óljós mörk 
milli hins kven- og karllega sem 
Gaultier hefur svo gaman af að 
rugla.

Riccardo Tisci hefur nú í rúm 
tvö ár verið listrænn stjórnandi 
hjá Givenchy og hefur náð góðum 
tökum á þessu tískuhúsi. Hann 
vinnur í þetta skiptið með gömul 
tákn Givenchy tengd Afríku eins 
og hlébarðamynstur, sem sást 
fyrst hjá Hubert de Givenchy 
árið 1955, en færir að sjálfsögðu 
til nútímans. Kannski er það 
áhugaverðast við hönnun Tisci að 
fötin eru nothæf án þess að hann 
fari endilega troðnar slóðir með 
klassískum kjólum líkt og Elie 
Saab svo dæmi séu tekin.

Ár hvert er svo nýjum hönnuð-
um boðið af samtökum tískunnar 
að taka þátt í tískuvikunni, þeir 
Christophe Joss og Udo Edeling 
þetta árið. Ekki má heldur gleyma 
þeim sem sýna í „off“ tískuvik-
unnar eins og það er kallað. En 
það eru þeir sem sýna án þess að 
vera í innsta hring hátískunnar en 
hanna og selja eftir pöntunum 
eins og aðrir hönnuðir hátískunn-
ar, til dæmis Eymeric François.

En skyldi það vera tilviljun að 
ekki er ein einasta kona sem hann-
ar hátísku? 

Roland Mouret vakti mikla 
athygli fyrir Galaxy-kjólinn 
árið 2005. Nú er hann kominn 
með nýja útgáfu af honum sem 
nefnist Moon-kjóllinn.

Hönnuðurinn Roland Mouret, sem 
vakti verðskuldaða athygli fyrir 
Galaxy-kjólinn árið 2005, hefur nú 
frumsýnt nýja vetrarlínu. Hann er 
þó ekki með sama fólkið á bak við 
sig heldur er Simon Fuller, maður-
inn á bak við Spice Girls, American 
Idol og So You Think You Can 
Dance, orðinn stærsti fjárfestirinn. 
Nýja lína Rolands kallast RM og 
var frumsýnd á tískuvikunni í París 
á dögunum. Roland lýsir fötunum 
sem „the non-red carpet collection“ 
og eru þau ætluð til hversdagsnota.

Með Galaxy-kjólnum fræga dró 
Roland kvenlegar línur fram í dags-
ljósið og stjörnur eins og Scarlett 
Johansson klæddust þessum ein-
staklega kvenlega kjól. Roland 
hefur ekki alveg sagt skilið við kjól-
inn og var nýja útgáfa hans frum-
sýnd í París og kallast The Moon-
dress. Þar dregur hann á sama hátt 

fram mitti og mjaðmir en er örlítið 
hversdagslegri í efnisvali.

Áfram kvenlegur

Nýbýlavegi 12
Sími 554 3533
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Illgresi er auðvelt að losna við 
með réttu aðferðunum. Skrúð-
garðyrkjumeistarinn Birgir 
Eiríksson lumar á nokkrum 
góðum ráðum.

Veðurblíða síðustu vikna hefur 
ekki bara skilað sér í aukinni gras-
sprettu á vel vökvuðum grasflöt-
um í bakgörðum. Illgresið nýtur 
einnig góðs af hitanum og eru 
margir garðar fagurgulir af fífl-
um og beð full af arfa. Með réttum 
ráðum er þó auðvelt að fást við ill-
gresið.

„Séu fíflarnir fáir er lítið mál að 
stinga þá upp,“ segir Birgir 
Eiríksson skrúðgarðyrkjumeist-
ari. „Hægt er að fá þar til gerð 
járn til verksins en mestu máli 
skiptir að ná upp allri rótinni.“

Séu fíflarnir margir og þéttir 
má grípa til róttækari aðgerða og 
bera eitur á flatir. Eitrið hefur ein-
ungis áhrif á tvíkímblöðunga en 
ekki grasið þannig að því verður 
ekki meint af. Eitrið er aftur á 
móti hættulegt trjám og fjölærum 
plöntum í garðinum svo vara skal 
hafa á. „Það þarf að vera logn svo 
eitrið berist ekki á nærliggjandi 
plöntur og svo þarf að vera þurrt í 
sex tíma á eftir,“ segir Birgir.

Þegar kemur að arfanum vill 
Birgir meina að auðvelt sé að 
koma í veg fyrir að hann blómstri 

í beðunum. Allt sem til þarf er að 
gefa sér tíma. „Það þarf að ná 
garðinum góðum einu sinni yfir 
sumarið,“ segir Birgir. „Ná þarf 
öllum arfa svo hann nái ekki að 
blómstra og sá sér því þá verður 
hann erfiður viðureignar.“

Samkvæmt Birgi þarf að hreinsa 
öll beð í garði vel og vandlega einu 
sinni. Eftir það þurfi einungis að 
róta reglulega upp í moldinni, ann-

aðhvort með höndunum eða þar til 
gerðum áhöldum, og þá nái arfinn 
ekki fótfestu aftur. „Svo gerist það 
oft að fólk hættir að nenna að sjá 
um garðinn á haustin, sérstaklega 
eftir síðasta slátt,“ segir Birgir. 
„Þá er arfinn hins vegar enn að 
vaxa og sé ekkert að gert sáir hann 
sér og verður mikið vandamál sem 
kallar á meiri vinnu næsta vor.“

Hreinsa þarf öll beð vel 
einu sinni á hverju sumri
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Við Íslendingar förum núorðið helst ekki út fyrir bæ og borg 
nema vera drekkhlaðin dóti og drasli til að hafa ofan af fyrir 
okkur uppi í sveit.

Stundum vilja aðalaðtriðin gleymast í öllum látunum og 
hver kannast ekki við þá leiðinlegu tilfinningu sem fylgir því 
að uppgötva að svefnpoka, 
teppi, ullar- eða regnfatnað 
vantar þegar á leiðarenda 
er komið. Svo ekki sé 
talað um grillið góða, 
sem á öllu að bjarga.

Það borgar sig nefni-
lega að hafa smá fyrir-
hyggjusemi að leiðarljósi, 
gera gátlista, pakka vel og 
ferðast létt. Taka með sér 
lítið og handhægt ferða-
grill, sem skilar sykurpúð-
unum alveg jafn vel grill-
uðum og einhver hálfrar milljónar króna eldflaug, svo dæmi 
séu tekin. 

Ferðagrillin hér að neðan falla auðsýnilega í fyrrnefnda 
flokkinn og ættu að koma lesendum á sporið. - rve
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Fínt fyrir ferðalagið

Grill sem er mjög þægilegt 
í notkun og kemur í tösku. 
Grillið er með teflon-grill-
plötu sem er mjög auðvelt 
að þrífa. Kostar 12.900 kr. 
Fæst í Grillbúðinni.

Taska sem hægt 
er að setja Sterl-
ing Porta Chef 
grillið í og ferðast 
með. Verð 2.990 
kr. Fæst í Byko.

Sterling Porta Chef 
ferðagrill með efri 
grind. Grillflötur 32 x 
48 cm. Hægt er að taka 
fætur af. Fæst í Byko og 
Byggt & búið.

Ferðakolagrill á 7.900 kr. Það leggst 
saman og verður eins og taska á ferða-
lagi. Fæst í Grillbúðinni.

Vesturgatan, víðavangshlaup Höfrungs, fer 
fram í annað sinn  á Þingeyri um helgina og er 
búist við að erlendir hlauparar láti sjá sig að 
þessu sinni, samkvæmt Jóni Páli Haraldssyni, 
einum umsjónarmanni hlaupsins.

„Hlaupið fór fram í fyrsta sinn á síðasta ári en þá 
voru 30 keppendur skráðir og kynjahlutfall nokk-
uð jafn,“ segir Jón. „Nú í ár hafa tæplega 40 manns 
skráð sig og þar á meðal nokkrir erlendir hlauparar, 
sem bendir til þess að orðspor hlaupsins sé að breið-
ast út.“

Ef marka má Jón verður sannarlega um ævin-
týralega hlaupaleið að ræða, þar sem hlaupið er eftir 
klettasyllum og í fjöruborði, undir dramatísku lands-
lagi, fjöllum og klettum.

„Það verður farið eftir slóða sem Elís Kjaran ýtti 
upp á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar í kringum 
1980, til að koma vegasambandi á milli bæja. Þetta 
er skemmtileg leið en aðeins fyrir fullorðna og vana 
hlaupara að fara, þar sem gatan er á nokkrum stöð-
um svolítið tæp. Okkur finnst við ekki geta boðið upp 
á gæslu sem mun tryggja öryggi barna og viljum þar 
af leiðandi ekki taka neina sénsa.“

Að sögn Jóns geta þátttakendur valið um að hlaupa 
heilt hlaup, sem er 24 kílómetra langt, eða hálft hlaup, 
sem er ellefu kílómetrar. Lagt verður af stað með 
rútu frá Þingeyri klukkan níu um morguninn. Lengra 
hlaupið verður ræst klukkutíma síðar frá Stapadal í 
Arnarfirði. Á meðan lengra hlaupið er í gangi, verður 
keppendum styttra hlaupsins ekið út á Svalvogavita, 
þar sem þeir koma til með að hlaupa inn Dýrafjörð.

„Allir keppendur fá síðan viðurkenningu fyrir þátt-
töku og gull, silfur og brons verða veitt fyrstu þrem-

ur hlaupurunum í hvoru hlaupi,“ segir Jón. „Auk þess 
mun gullverðlaunahafar úr 24 kílómetra hlaupinu fá 
sérprjónaðar ullarpeysur í verðlaun. Fólki gefst síðan 
færi á að fara í sund og verður grillað á hinu rómaða 
víkingasvæði hjá íþróttamiðstöðinni á Þingeyri.“

Nánar á www.vesturgata.net roald@frettabladid.is

Ævintýralegt hlaup

Guðmann Elísson og Martha Ernstsdóttir koma í mark á 
Sveinseyri í Dýrafirði.

Hér sést Jón í skoðunarleiðangri um leiðina. MYND/BJARNI ÞORBJÖRNSSON OG DÝRLEIF HANNA SIGMUNDSDÓTTIR

Sími: 566 6303 - www.alafoss.is

Lopi Lopapeysur

Húfur Vettlingar

Sokkar Ullarnærföt

Treflar Ullarteppi

Síðan 1896
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Líflegt er um að litast í Víði-
dalnum þegar fjöldi barna fer 
ríðandi um grundir á hestbaki.

Reiðhöllin í Víðidal iðar af lífi 
þegar blaðamann ber að garði. Þar 
eru um fimmtíu krakkar í óða önn 
að leggja á hestana sína en allir eru 
þeir á reiðnámskeiði hjá reiðskól-
anum Faxabóli. 

Litlar hnátur bera hnakka á stærð 
við þær sjálfar, sumir eru að herða 
gjarðir og aðrir huga að beislabún-
aðinum. Allt þarf að passa áður en 
haldið er af stað í reiðtúr eða æf-
ingar úti í gerði.

Fyrsti hópurinn sem heldur af 
stað eru eldri krakkar, þeir kunna 
mest og fara í reiðtúr. Hvert skal 
halda? „Við ætlum að láta hest 
synda,“ útskýra krakkarnir fullir 
tilhlökkunar. Þeir ríða að ánni 
Bugðu, spretta af Blesa gamla og 
leyfa honum að synda og sumir fá 
að prófa að sitja á baki og verða 
blautir upp fyrir haus.

Lífið er því ekki bara útreiðatúr 
í reiðskólanum Faxabóli. „Reynt er 
að hafa námskeiðin fjölbreytt svo að 
börnin fái sem mesta innsýn í sport-
ið,“ útskýrir Þóra Þrastardóttir 
sem rekið hefur reiðskólann ásamt 

eiginmanni sínum Tómasi Ragnars-
syni frá árinu 2000. Hún segir reið-
námskeiðin ávallt hafa notið vin-
sælda en áhuginn vaxi ár frá ári. Á 
hverju sumri kom í skólann um sex 
til sjö hundruð börn. Allt að átta-
tíu eru á hverju tveggja vikna nám-
skeiði. Síðan er þeim skipt niður í 
smærri tíu til tólf krakka hópa sem 
einn kennari og einn aðstoðarmað-
ur hefur umsjón með en Þór segir 
mikið lagt upp úr persónulegum 
tengslum milli barna og kennara.

Börnin koma aðallega af Reykja-
víkursvæðinu. „Svo er talsvert um 
það að börn sem búa erlendis komi 
á námskeið þegar þau eru í sumar-
fríi á Íslandi,“ segir Þóra og tekur 
fram að flestir hestarnir séu í eigu 
skólans og vanir því að bera reið-
skólabörn. solveig@frettabladid.is

Sundriðið á 
reiðnámskeiði

Ingunn er aðeins sjö ára og er í fyrsta 
sinn á reiðnámskeiði. Hún fór vel yfir 
öll atriði þegar hún lagði á Glugga. 
Skemmtilegast finnst henni að fara hratt 
en þegar Gluggi brokkar með hana þá 
„hoppar maður og skoppar“.

Það er nauðsynlegt að hafa allt á hreinu. 
Hér hugar áhugasamur reiðskólanem-
andi að beislabúnaðinum.

Tinna Níelsdóttir vöknaði heldur betur þegar hún skellti sér á sund á Blesa í ánni 
Bugðu í Heiðmörk. Ekki er annað að sjá en að bæði Blesa og Tinnu hafi þótt uppá-
tækið stórskemmtilegt.

Óskar Sæberg Sigurðsson kennari fer fyrir hópi kátra krakka í reiðtúr. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Opið alla daga
1. sept. til 31. maí: Kl. 11-17*

1. júní til 31. ágúst: Landnámssýning og Egilssýning kl. 10-19*

Veitingahúsið kl. 10-20:30*

*Opið er lengur þegar viðburðir eru í húsinu

Landnámssetur Borgarnesi
Sími 437 1600    www.landnamssetur.is

MÝRAMAÐURINN MR. SKALLAGRÍMSSON KK OG EINAR KÁRASON EGILSSÝNING

LANDNÁMSSÝNING VEITINGAHÚS VERSLUN HÁDEGISHLAÐBORÐ



Á SELFOSSI ERU TIL SÖLU NOKKRAR 

BYGGINGALÓÐIR Á BESTA  STAÐ Í BÆNUM. 

LÓÐUNUM FYLGJA TEIKNINGAR AF HÚSUM

SEM HLUTU 1.VERÐLAUN Í SAMKEPPNI 

ARKITEKTA OG ERU HAGKVÆMNISSJÓNARMIÐ 

HAFÐ AÐ LEIÐARLJÓSI ÁSAMT FRÁBÆRRI 

HÖNNUN OG SKIPULAGI.

UM ER AÐ RÆÐA EINBÝLISHÚSALÓÐIR,

PARHÚSALÓÐIR OG RAÐHÚSALÓÐIR ÝMIST Á 

EINNI EÐA TVEIMUR HÆÐUM.ÞÁ ERU EINNIG 

TIL NOKKRAR FJÖLBÝLISHÚSALÓÐIR FYRIR

2-4 HÆÐA HÚS. 

MJÖG GRUNNT ER Á FAST OG JARÐVINNA ÞVÍ 

HAGKVÆM Á SVÆÐINU. 

UPPLÝSINGAR GEFUR ÓLAFUR Í SÍMA 892-

5854 OG 480-8500. EINNIG LÖGMENN 

SUÐURLANDI Í SÍMA 480-8500 OG 862-1996 

OG Á VEFSIÐUM raekto.is OG log.is/hagaland

Verðlaunahús og lóðir
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Ævintýrafyrirtækið Arctic 
Rafting býður upp á afþrey-
ingu og alhliða útivist í náttúru 
Íslands.

„Fyrirtækið sérhæfir sig í alls kyns 
útivist og ævintýrum þar sem ekki 
eru notuð nein vélknúin tæki. Allt 
sem við gerum byggist upp á leið-
sögn og kennslu í að vera úti að 
leika sér og einu græjurnar sem 
við erum með er öryggisbúnaður,“ 
segir Torfi Yngvason, eigandi og 
framkvæmdastjóri, Arctic Rafting.

Aðalsmerki fyrirtækisins eru 
flúðasiglingar niður Hvítá, Hólmsá 
og Markarfljót en einnig kanó-
ferðir, hellaskoðanir, gönguferð-
ir, ísklifur og snork-köfun. Að sögn 
Torfa eru allir starfsmenn útivist-
arfólk af lífi og sál og geta farið í 
hvaða ferð sem er.

„Ástæðan fyrir því að við rekum 
þetta fyrirtæki er til að gera það 
sem okkur finnst skemmtilegast 
sem er að vera úti að leika sér,“ 
segir Torfi hlæjandi.

Flestir viðskiptavinir Arctic 
Rafting eru erlendir og íslenskir 
hópar að sögn Torfa. Þar af mikið 
af fyrirtækjum og skólum í hóp-
eflisferðum. Auk þess sem stegg-

ir, gæsir og fjölskyldur koma og er-
lend pör á eigin vegum.

„Við höfum mikla sérkunnáttu 
á sviði hópeflis sem er sérstak-
lega vinsælt í rafting-ferðunum. Þá 
bjóðum við upp á rafting, en líka 
skemmtun og leiki um borð og á 
þurru landi,“ segir Torfi sem segir 
ferðirnar sérstaklega vinsælar 
meðal tíundubekkinga við útskrift.

„Ferðirnar hófust að frumkvæði 
foreldrafélaga í skólum og í fyrra 
tókum við á móti fjörutíu prósent-
um tíundu bekkinga sem eru mörg 
þúsund manns. Ég heyrði um daginn 
að lögreglan hefði sagt að ævintýra-

ferðirnar væru að taka við af þessu 
sígilda unglingafylleríi eftir sam-
ræmdu prófin og það þykir okkur 
ákaflega jákvætt,“ segir Torfi.   

Um níutíu þúsund Íslendingar 
hafa farið í flúðasiglingar og Torfi 
segir mun fleiri Íslendinga ferðast 
innanlands en fyrr.

„Á þessum tíu árum sem ég 
hef starfað við útivist hefur orðið 
gríðarleg aukning meðal íslenskra 
ferðamanna. Við erum hætt að 
skoða landið í gegnum bílglugg-
ann og erum tilbúin til að upplifa 
ævintýri í íslenskri náttúru,“ segir 
Torfi.

Dagskráin hefst formlega hjá 
Arctic Rafting um miðjan apríl og 
lýkur 1.október þrátt fyrr að göngu- 
og hellaferðir ásamt ísklifri séu á 
góðu róli á veturna. 

Að sögn Torfa er fyrirtæk-
ið komið í góðan farveg og síðast-
liðin fimm ár hafa bæst við ellefu 
ævintýraleiðir. „Ef við fáum góða 
hugmynd sláum við að sjálfsögðu 
til og höldum á vit nýrra ævintýra,“ 
segir Torfi.

Nánari upplýsingar er að finna 
í útivistarversluninni Cintamani 
þar sem Arctic Rafting heldur til, 
á Laugavegi 11. Slóðin er: www.
arcticrafting.is. rh@frettabladid.is

Skemmtilegast að 
vera úti að leika sér

Torfi Yngvason segir flúðasiglingar laða að flesta viðskiptavini Arctic Rafting.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Flúðasiglingar eru vinsælar hjá tíundu 
bekkingum sem halda upp á útskrift. 
Arctic Rafting tók á móti 40 prósentum 
tíundu bekkinga í vor. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Logaland - 108 Reykjavík

Fr
um

Glæsilegt 195 fm. endaraðhús ásamt 24 fm. sérstæðubílskúr við Logaland í Fossvogi. Húsið
skiptist í gestabaðherbergi, forstofu, hol, borðstofu, eldhús, stofu og sjónvarpsherbergi. Á
neðrihæð eru fjögur barnaherbergi, hjónaherbergi, hol, baðherbergi, þvottahús og
fataherbergi. Inngangur er bæði á efri og neðri hæð. Góð verönd er með fallegum grónum
garði. Bílskúr er sérstæður með hita og rafmagni, bílskúrsopnara. V. 64 millj.

Laugavegur 182 • 4. hæð • 105 Rvík Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Sími 533 4800

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.
FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kári Kort
gsm: 892 2506

kari@neseignir.is

Sími 535 0200 www.neseignir. is

3ja herb íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli 79,2 fm. For-
stofa m/ plastparketi. Eld-
hús m/ hvítri innréttingu, ný
eldavél, vifta+ uppþvotta-
vél fylgir. Baðherbergi m/
baðkari. Tvö svefnherbergi. Stofa björt m/ útg á svalir.
Ásett verð 20,9 millj.

Kleifarsel 14 - 109 Rvík

Opið hús í dag milli 17 og 18

Nýstandsett 6 herb efri- sér-
hæð. Með bílskúr 134,3 fm.
Forstofa m/ fataskáp og
inng. í tvö herb. Hol, borð-
stofa og stofa. Eldhús m/
nýjum innréttingum. Bað-
herbergi m/flísum. Háaloft ca 60 fm ekki inní fmr. Stór bílskúr. 
Ásett verð 36,5 millj.

Sogavegur 148 -108 Reykjavík

Opið hús í dag milli 16 og 18

Tveggja herb. 60,2 fm
krúttleg íbúð með sérinn-
gangi. Flísalögð forstofa,
hol, borðstofa ásamt stofu.
Eldhús m/ flísum á gólfi
endurn. innréttingar. Baðherb /flísar á gólfi flísalagður
sturtuklefi. Þvottahús í sameign+ þurkherbergi.
Ásett verð 18,millj.

Sogavegur 148 -108 Reykjavík

Opið hús í dag milli 16 og 18

3ja herb.

2ja herb.

6 herb.

Auglýsingasími

– Mest lesið



512 5100    SYN.IS   VERSLANIR VODAFONE

11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Samkenndin er ótrúlega 

sterk enda mjög margir 

sem eiga von á sér.

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.



S. 533 4040Ármúla 21 •

Opið mán.–fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9–17

Fr
um

—  T R A U S T  O G  Ö R U G G  Þ J Ó N U S T A  —

ÁSAKÓR 10 - 14
4RA HERB, ÍBÚÐIR MEÐ BÍLSKÚR

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR 
RÉTT VIÐ GOLFVÖLLINN Á VÍFILSSTÖÐUM

Glæsilegar og vandaðar nýjar íbúðir í þriggja hæða

fjölbýlishúsi. Frábær staðsetning rétt við enda

golfvallarins á Vífilsstöðum. Um er að ræða rúmgóðar 4ra

herb. íbúðir. Íbúðirnar verða afhentar fljótlega, fullbúnar

án gólfefna, með flísalögn á baðherbergi og þvottahúsi.

Merkt bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi. Mjög gott

skipulag og hönnun. TRAUSTUR VERKTAKI.

BÍLSKÚRAR EÐA STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU MEÐ MIKILLI LOFTHÆÐ

STÓRAR SVALIR EÐA SÉRAFNOTAFLÖTUR Í SUÐUR

ÖRSTUTT Í MJÖG FALLEG ÚTIVISTARSVÆÐI

FRÁBÆR HÖNNUN, BJARTAR ÍBÚÐIR

GÓÐ LÁNAKJÖR Í BOÐI

Fasteignasala • Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Borgartún 29 
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson 

Lögg. fasteignasalar

Opið hús í dag frá kl. 19:00 - 20:30
Rauðalækur 51 - neðri sérhæð

Fr
um

Glæsileg og rúmgóð 93,4 fm 3ja herbergja enda
íbúð á 3. hæð (efstu) í góðu fjölbýlishúsi. Eignin er
með fallegu parketi sem er lagt í 45°. Tvö rúmgóð
svefnherbergi með skápum og flísalagt baðherbergi
með innréttingu, baðkari, sturtuklefa og glugga.
Þvottahús er innan íbúðar og falleg glerhleðsla er í
holi. Björt og rúmgóð stofa með útgangi út á svalir
til suðurs. Íbúðin getur losnað fljótt. Verð 23,9 millj.

Reynir Björnsson lfs. tekur vel á móti gestum 
í dag frá kl. 19:00 - 20:30. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 19:00 - 20:30
Lautasmári 6 - Suður svalir

Falleg og frábærlega staðsett 4ra herbergja 108 fm
neðri sérhæð á þessum eftirsótta stað. Gólfefni eru
parket og flísar og hafa nýlega verið endurnýjuð.
Eignin er björt og skiptist í anddyri, sjónvarpshol,
þrjú svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og stofu.
Stofan er rúmgóð og björt með útbyggðum glugga
og útgangi út á svalir. Hægt er að stækka stofu enn
frekar með því að fórna einu svefnherbergi. Verð
30,9 millj. 

Rut Guðnadóttir tekur vel á móti gestum 
í dag frá kl. 19:00 - 20:30. Teikningar á staðnum.



[Hlutabréf]

Stýrivextir Seðlabankans bíta ekki á 
íslenska hagkerfið segir í nýrri hagspá 
greiningardeildar Kaupþings. Fram 
kemur í spánni að bróðurparturinn af 
skuldum heimilanna sé í verðtryggðum 
lánum, með fastri raunvaxtakröfu. Þá 
hafi gengi krónunnar styrkst verulega, 
auk þess sem kaupmáttur almennings 
hafi aukist. Allir þessir þættir vinni á 
móti háum stýrivöxtum Seðlabankans, 
sem nú standa í 13,3 prósentum.

Hagvöxtur á fyrsta ársfjórðungi var 
nánast enginn. Greiningardeildin segir 
vísbendingar nú gefa merki um að 
íslenska hagkerfið sé aftur að hækka 
flugið; vöxtur sé á nánast öllum mörk-

uðum hvort sem um er að ræða kaup á 
fasteignum, bílakaup eða kreditkorta-
veltu.

Sérfræðingar Kaupþings gera ráð 
fyrir að gengi krónunnar nái hámarki á 
seinni hluta þessa árs, en búast síðan 
við nokkuð hröðu veikingaferli um mið-
bik ársins 2008. Greiningardeildin spáir 
því ennfremur að hagkerfið kólni 
snögglega í kjölfar gengislækkunar-
innar og aukinnar verðbólgu sem kunni 
að fylgja í kjölfarið. Sú kólnun verði þó 
skammvinn í ljósi þeirra miklu fram-
kvæmda sem nú eru í farvatninu á 
vegum ríkis og einkaaðila.

Stýrivextirnir bíta ekki
Greiningardeild Kaupþings segir stýrivaxtahækkanir ekki bíta vegna verðtryggðra lána, 
kaupmáttaraukningar og sterkrar krónu.

Hagnaður OMX á öðrum ársfjórð-
ungi var undir væntingum 
markaðsaðila. Þrátt fyrir það 
jókst hann um 53 prósent milli 
ársfjórðunga og nam hann 306 
milljónum sænskra króna. Það 
eru um 2,75 milljarðar íslenskra 
króna.

Í Vegvísi Landsbankans segir 
að sala hlutabréfa í sænska 
hugbúnaðarframleiðandanum
Orc, fyrir um 101 milljón 
sænskra króna, skýri hagnaðar-
aukninguna að miklu leyti. 

Á ársfjórðungnum bar það 
helst til tíðinda að yfirtökutilboð 
barst frá bandarísku kauphöllinni 
Nasdaq. Ef verður af sameining-
unni verður nýtt nafn sameinaðra 
kauphalla „The Nasdaq OMX 
Group“. Kauphöll Íslands varð 
hluti af OMX á síðasta ári. 

OMX undir 
væntingum

Markaðsvirði
SPRON hækkaði 
um rétt tæpa 30 
milljarða miðað 
við viðskipti 
gærdagsins á 
stofnfjármark-
aði SPRON. 

Virðishækkun 
SPRON frá deg-
inum áður 

nemur 33 prósentum og kemur í 
kjölfar fregna af væntanlegri 
hlutafélagavæðingu og markaðs-
skráningu sjóðsins. 

Uppreiknað nafnverð stofnfjár-
bréfa SPRON er nálægt 20 millj-
örðum króna og nálgast því mark-
aðsvirði sjóðsins, miðað við 
viðskipti gærdagsins, 120 millj-
arða. Í mati sem Capacent vann 
fyrir stjórn sjóðsins vegna breyt-
inganna á rekstrarformi er hann 
metinn á 60 milljarða, þar af fái 
stofnfjáreigendur 85 prósent, en 
15 renni í sjálfseignarstofnun. 

Markaði með stofnfjárhluti í 
SPRON verður lokað sjöunda 
ágúst næstkomandi og ekki gert 
ráð fyrir viðskiptum með hluti í 
sjóðnum fyrr en eftir að hann 
hefur verið gerður að hlutafélagi.

Pétur H. Blöndal, alþingismað-
ur og fyrrverandi stofnfjáreig-
andi og stjórnarmaður í SPRON, 
segir að sér lítist vel á breytt 
rekstrarform sjóðsins. „Alla vega 
er búið að finna eigendur að þessu 
fé,“ segir hann og gerir ráð fyrir 
að ekki verði langt að bíða frétta 
af frekari hlutafélagavæðingu og 
sameiningum sparisjóða. 

SPRON hækkar 
um þriðjung

Ögurhvarfi 2, Kópavogi
Sími 587 4430. Opið virka daga 8-18, laugardaga 10-15

Höfum opnað áttundu verslun Flügger lita á Íslandi.
Sérhæfðar verslanir með málningu og málningarvörur fyrir
fagmenn og neytendur.
www.flugger.is

108092

Opnunartilboð

1.990,-
3 lítra dós 
Flügger 97 – rétta viðarvörnin

Opnunartilboð

1.990,-
3 lítra dós 
Flügger tréolía – á sólpallinn

Við opnum nýja búð



„Börn eru tengdari „hinum 
heiminum“ en fullorðnir. 

Þau eiga auðveldara með 
að verða andsetin vegna 

þess hversu nálæg þau eru 
heiminum.“

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Haukur Svanberg
Guðmundsson
Skúlagötu 20, Reykjavík,

lést á Hjartadeild Landspítalans við Hringbraut,
fimmtudaginn 12. júlí. Útförin fer fram frá
Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 20. júlí kl. 13.00.

Jóhanna Hálfdánardóttir
Ingvar Hauksson      Sigríður Axelsdóttir
Elín Hauksdóttir      Svavar Helgason
Guðmundur Vignir Hauksson  Lilja Guðmundsdóttir
Sigurdís Hauksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær dóttir okkar og systir,

Sesselja Hrönn
Guðmundsdóttir,
iðnhönnuður, Frostaskjóli 39, Reykjavík,

lést mánudaginn 9. júlí.  Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju í dag, kl. 13.00.

Foreldrar og systkini.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Þorvaldur Sæmundsson
kennari, Brúnavegi 9, Reykjavík,

sem lést fimmtudaginn 12. júlí á Landspítalanum,
verður jarðsunginn frá Háteigskirkju í Reykjavík 
mánudaginn 23. júlí kl. 15.00.

Jakobína Jónsdóttir
Jón Þorvaldsson    Guðbjörg Jónsdóttir
Baldur Þór Þorvaldsson
Katrín Þorvaldsdóttir
Ingibjörg Rósa Þorvaldsdóttir
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Elskulegur eiginmaður minn, pabbi okkar,
tengdafaðir og afi,

Ólafur Ólafsson
frá Syðri-Hraundal, Njálsgötu 43a,
Reykjavík, 

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju mánudaginn
23. júlí kl. 13.00.

Jenney Þorláksdóttir
Vigdís Ólafsdóttir, Guðmundur Agnar Ernuson
Ólafur Ólafsson
Jóna Guðrún Sigurðardóttir
Þorlákur Magnús Sigurðsson
Ólafur Guðmundsson
Thelma Rut Guðmundsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Guangbai Xu
Bólstaðarhlíð 42, Reykjavík, 

lést þriðjudaginn 17. júlí á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi. Útför hans mun fara fram frá Fossvogskirkju
föstudaginn 20. júli kl. 15.00.

Cuiqin Hu
Bin Xu                              Xiaohong Zhu
Xu Wen                            Einar Oddsson
Elías Changlong Xu
Þorbjörn Steingrímsson
Loftur Steingrímsson
Oddur Xu Einarsson

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma og
langamma,

Edda Guðjónsdóttir
til heimilis að Sléttuvegi 17 í Reykjavík, 

lést mánudaginn 16. júlí sl. Úförin verður auglýst síðar.

Guðjón Sigurðsson Guðný Þ. Pálsdóttir
Jóhannes Sigurðsson Heiðrún Jónsdóttir
Sigurður Logi Jóhannesson
Ólöf Edda Guðjónsdóttir        Daníel Sigrúnarson Hjörvar
Andrés Már Jóhannesson
Einar Orri Guðjónsson
Tómas Hrafn Jóhannesson
Jón Hallmar Stefánsson
Heiðveig Björg Jóhannesdóttir
Aþena Sif Daníelsdóttir Hjörvar

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, dóttir, systir og amma,

Ingibjörg Richardsdóttir
Engjaseli 54, Reykjavík,

sem andaðist laugardaginn 14. júlí á Líknardeild
Landspítalans í Kópavogi, verður jarðsungin frá
Digraneskirkju föstudaginn 20. júlí kl. 11.00. Þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Kraft, stuðningsfélag
fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein.

Kristinn Karl Dulaney
Erla Kristinsdóttir                Snorri Bjarnvin Jónsson
Richard Kristinsson             Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir
Ingibjörg Kristinsdóttir      Hans Welling
Erla Þórðardóttir,
Þórdís Richardsdóttir          Per Otto Sylwan
og aðrir aðstandendur.

Vigdís Jóna Rigmor Hansen
Hraunbæ 172, Reykjavík,

sem lést laugardaginn 14. júlí á líknardeild Landspítala
Landakoti, verður jarðsungin föstudaginn 20. júlí
kl. 11.00 frá Fossvogskapellu. Við sendum starfsfólki
Landspítala innilegar þakkir fyrir góða umönnun.

Fyrir hönd aðstandenda og vina,

Ruth Erla Ármannsdóttir
Margrét Guðnadóttir.

MOSAIK

Elskulegur eiginmaður, faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

Björn Kristjánsson
kennari, Skólabraut 3, Seltjarnarnesi,

sem lést á Elli- og hjúkrunarheimilinu Grund
fimmtudaginn 12. júlí verður jarðsunginn frá
Seltjarnarneskirkju  föstudaginn 20. júlí kl.13.00.

Ingibjörg Sigurjónsdóttir
Birna Björnsdóttir         Bragi Gíslason
Rannveig Björnsdóttir   Þórarinn Flosi Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Aldís Pála Benediktsdóttir
Raufarseli 11, Reykjavík, 

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 12.
júlí sl., verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
þriðjudaginn 24. júlí kl. 13.00.

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

Elskulegur faðir, tendgafaðir, afi og
langafi,

Guðmundur Snæbjörn
Árnason,
fyrrverandi verslunarmaður, Hjallaseli 55,

lést á Landspítalanum Fossvogi 14. júlí sl. Útförin fer
fram frá Dómkirkunni í Reykjavík þriðjudaginn
31. júlí kl. 15.00

Fyrir hönd aðstandenda,

Ágústa Harting
Kristján Guðmundsson
Sigurður Guðmundsson

Ólympíuleikarnir í Atlanta hófust



Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Ólafur Kristján
Guðmundsson
húsasmíðameistari, Herjólfsgötu 38
í Hafnarfirði, áður til heimilis að
Kirkjulundi 8, í Garðabæ,

andaðist laugardaginn 14. júlí síðastliðinn á
St. Jósefsspítala í Hafnarfirði. Útförin fer fram
mánudaginn 23. júlí næstkomandi klukkan 13.00 í
Fríkirkjunni í Hafnarfirði.

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

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Elskulegur faðir okkar og tengdafaðir,
bróðir, mágur, fyrrverandi eiginmaður og
afi,

 Jón Haukur Hermannsson,
Dalseli 31, Reykjavík, 

lést á líknardeild Landspítalans 13. júlí síðastliðinn.

Sigurrós Arna Hauksdóttir        Þorsteinn Þorsteinsson
Þórarinn Hauksson            Margrét Valgerður Pálsdóttir
Hulda Hauksdóttir             Svava Hrafnkelsdóttir
Guðsteinn Magnússon
Ólína Fjóla Hermannsdóttir     Pétur Torfason
Díana Svala Hermannsdóttir    Þorleifur K. Guðmundsson
Guðrún Þórarna Þórarinsdóttir
og barnabörn.

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

Ástríður I. Jónsdóttir
Dalbraut 20, Reykjavík, áður bóndi á
Kaðalsstöðum í Stafholtstungum,

lést á Landspítalanum í Fossvogi föstudaginn 13. júlí.
Útförin fer fram frá Reykholtskirkju laugardaginn
21. júlí kl. 14.00.

Þorgerður Jónsdóttir Júlíus Óskarsson
Ólafur Ólafsson Kristín Stefánsdóttir
Þórður E. Leifsson
Arndís Leifsdóttir  Skarphéðinn Gunnarsson
Ingibjörg Leifsdóttir
Ingþór Guðni Júlíusson Hrönn Indriðadóttir
Gunnar Örn Júlíusson
Elín Ásta Ólafsdóttir
Stefán Ólafur Ólafsson
Jóhann Gísli Ólafsson
barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

AFSLÁTTUR

30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900

Í sumar hafa skapandi sumarhóp-
ar Hins hússins skemmt borgarbúum 
með ýmsum listgjörningum á föstu-
dögum. Nú er komið að því að þeir 
leiði saman hesta sína og kynni af-
rakstur sumarsins.

OB-leikhópurinn er einn hópanna 
en hann skipa Bjartur Guðmundsson 
og Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir leik-
listarnemar. „Þetta eru fjórtán hópar 
sem koma fram í Ráðhúsinu í kvöld 
held ég,“ segir Bjartur. „Hóparnir eru 
mjög fjölbreyttir. Þarna eru leikhópar, 
mikið af tónlistarfólki, myndlistarfólk 
og líka reiðhjólagengið Ræbblarnir en 
þeir hafa verið að sjóða saman hjól í 
sumar.“

Sjálf hafa Bjartur og Þorbjörg leitað 
eftir skoðunum þeirra sem ekki fara 
oft í leikhús um hvernig leikhús þeir 
myndu vilja sjá.

„Við byrjuðum á að tala við eldri 
borgara og upp úr þeim viðtölum 
bjuggum við til stutta revíu,“ segir 

Þorbjörg. „Næst töluðum við við ungl-
inga sem flestir vildu meira fjör og 
stuð og enga dramatík. Upp úr því 
varð til verkefni þar sem við settum 
niður ákveðnar spunareglur og svo 
gat fólk gefið okkur stikkorð um að-
stæður, flækju og endi. Þegar það var 

komið fengum við fimm mínútur til 
að undirbúa okkur og svo hófum við 
spuna eftir reglum og fyrirmælum 
áhorfenda.“

„Í tengslum við þetta verkefni sett-
um við líka upp litla myndlistarsýn-
ingu þar sem við blönduðum saman 
karakterum og aðstæðum úr Spaug-
stofunni og sögum Hugleiks Dagsson-
ar,“ bætir Bjartur við.

Síðasta verkefni Þorbjargar og 
Bjarts, sem þau koma til með að sýna 
í kvöld, verður eins konar endurkoma 
að upphafinu. „Við skoðuðum blogg 
því að þar segir fólk oftar en ekki frá 
skoðunum sínum án þess að setja á sig 
hömlur. Upp úr því spratt vídeóverk 
sem sýnt verður í kvöld,“ segir Bjart-
ur.

Sýning sumarhópanna ber heit-
ið Vængjasláttur og hefst hún klukk-
an 20.00 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Nán-
ari upplýsingar er að finna á www.hitt-
husid.is.

AFMÆLI
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9. HVERVINNUR

3 VIKUR ÁTOPPNUM ÍUSA!

SMS
LEIKUR

ÞESSAR 8 KONUR MUNU
HITTA 1 BRJÁLAÐAN MANN

FRUMSÝND
18.07.07

SENDU SMS JA DPF

Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ

MIÐA FYRIR TVO!

FLOTTIR AUKAVINNINGAR Í BOÐI!

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að 
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina

*Gallup maí 2006

Af einhverjum ástæðum 
er sterk tilhneiging á 
Íslandi til að gera þeim 
hátt undir höfði sem 
hafa stigið feilspor í líf-
inu. Við elskum sögur 
af fólki sem hefur annað 

hvort náð sér á strik eftir 
að hafa farið út af hinni beinu 

braut eða er enn á kafi í ruglinu. 
Þessi árátta minnir á köflum á frá-

sagnir af glæpamönnum sem verða 
skyndilega eftirsóttir piparsveinar 
eftir að hafa lent bak við lás og slá, 
oft fyrir hroðalega glæpi. Það rignir 
yfir þá ástarbréfum frá fólki sem vill 
gera þá að góðum mönnum og gerir 
sér vonir um að giftast þeim einn 
daginn.

Á sama hátt er engu líkara en ís-

lenska þjóðin sé beinlínis veik fyrir 
aumingjum og glæpamönnum.

Við sjáum til dæmis aumur á 
mönnum sem í skjóli starfs síns stela 
frá okkur og verðlaunum með því að 
ráða þá aftur í gamla starfið. 

Brynnum músum þegar við lesum 
um alræmda þjófa eða eiturlyfja-
smyglara sem áttu bágt í æsku og 
steingleymum öllu fólkinu sem hefur 
orðið fyrir barðinu á þeim.

Fáum hreinlega tár í augun við það 
að hitta rússneska pólitíkusa, sem 
leggja opinberlega fæð á samkyn-
hneigða, og erum við það að springa 
úr þjóðarstolti þegar við afhendum 
þeim reiðhesta til eignar. 

Fylgjumst stolt með sjónvarpinu 
þegar kínverskir ráðamenn, sem 
hafa dauða hundruða stúdenta og 

stjórnarandstæðinga á samviskunni, 
heimsækja íslenskar fjölskyldur í 
Breiðholtinu.

Finnum allar hugsanlegar afsak-
anir sem til eru fyrir ölvunarakstri 
útlendinga. Greyin sem rétt eiga 
fyrir brennivíninu en ekki leigubíl-
um til að komast heim til sín og hafa 
því ekki um annað að velja en að setj-
ast fullir undir stýri.

Miðað við alla aðdáunina ættum 
við kannski að markaðssetja okkur 
sem fangaparadís, svona 103,000 km² 
Kvíabryggju, þar sem almenningur 
hefði fullan aðgang að glæponum og 
þyrfti þá ekki að fylgast með þeim 
í fjölmiðlum. Hugmynd rússneskra 
fasista um Ísland sem fanganýlendu 
er kannski ekki svo galin þegar öllu 
er á botninn hvolft. 









Kvikmyndin Death Proof 
eftir Quentin Tarantino 
verður frumsýnd í dag. Þetta 
er einungis sjöunda mynd 
leikstjórans – ef My Best 
Friend‘s Birthday er tekin 
með – en þrátt fyrir það er 
hann þegar kominn í hóp 
bestu leikstjóra sögunnar.

Death Proof segir frá áhættuleik-
aranum Mike sem lokkar til sín 
fögur fljóð og drepur þau síðan í 
bílslysum. Honum gengur vel við 
iðju sína þar til nokkrar stúlkur 
taka sig saman og taka réttlætið í 
sínar hendur. Og þá á Mike fótum  
fjör að launa. Með aðalhlutverkin 
fara þau Kurt Russell og Rosaria 
Dawson en að sjálfsögðu kemur 
Tarantino sjálfur mikið við sögu og 
er íklæddur Dead-skyrtunni  sinni 
góðu frá Jóni Sæmundi Auðarsyni. 
Reyndar eru Íslands-tengingarnar 
mun fleiri því Tarantino kláraði 
handritið að myndinni í Laugum og 
á Pizza Hut við Suðurlandsbraut og 

kynntist aðalleikkonu myndarinnar 
hér á Íslandi, Charmed-stjörnunni 
Rose McGowan.

Death Proof er fyrri hluti tvíleiks 
þeirra Tarantinos og Roberts 
Rodriguez sem hafa um árabil verið 
perluvinir, en mynd Rodriguez heit-
ir Planet Terror. Death Proof var 
frumsýnd í Bandaríkjunum í heild 
sinni sem Grindhouse en fékk 
afleitar viðtökur áhorfenda þótt 
flestir af hinum svokölluðu stóru 
gagnrýnendum væru hrifnir af 
þessu framtaki. Flestir voru hins 
vegar sammála um að það væri 
ekki síst Tarantino sem héldi sínu 
striki og myndin væri síður en svo 
svartur blettur á ferli leikstjórans 
þótt vissulega væri hún langt frá 
því að vera hans besta verk. Hið 
sama mætti ekki segja um Hryll-
ingsplánetu Rodriguez.
Ekki er vitað hver ástæðan er fyrir 
því að Death Proof og Planet Terror 
eru sýndar hvor í sínu lagi í Evrópu 
og annars staðar utan Bandaríkj-
anna en fjölmiðlar hafa gert því 
skóna að það sé fyrst og fremst 

vegna lélegs gengis vestra í miða-
sölu. Framleiðendur og leikstjór-
arnir báðir hafa hins vegar vísað 
því alfarið á bug og segja þetta 
ákveðið fyrir löngu. Upphaflega 
stóð til að Tarantino myndi koma 
hingað til lands og vera viðstaddur 
frumsýninguna ásamt fríðu föru-
neyti en skyndilega kom babb í bát-
inn og Tarantino varð að afboða 
komu sína með skömmum fyrir-
vara.

Death Proof og Planet Terror eru 
fyrst og fremst óður leikstjóranna 
til svokallaðra B-mynda áttunda 
áratugarins þar sem kvenleikon-
urnar voru oftast fáklæddar og 
barmmiklar, kostnaðurinn lítill en 
hasarinn eða blóðið þeim mun 
meira. Allt gekk út á að hafa mynd-
irnar nógu stuttar en nægilegar 
góðar þannig að þær myndu skila 
„einhverjum“  gróða.
Konungur þessa gullaldarskeiðs B-
myndanna var án nokkurs vafa 
Roger Corman, framleiðandinn 
áhrifamikli. Roger Corman lagði 
upp með að framleiða ódýrar mynd-

ir sem teknar voru upp á sem 
skemmstum tíma. Hann veðjaði 
meðal annars við nokkra stórlaxa í 
Hollywood um að hann gæti full-
gert kvikmyndina Litlu hryllings-
búðina á þremur dögum og segir 
sagan í Englaborginni að honum 
hafi tekist ætlunarverk sitt. 
Corman hóf feril sinn í Hollywood 
sem leikstjóri og vakti fyrst athygli 
fyrir kvikmyndaútgáfur sínar af 
sögum Edgars Allan Poe. Þar var 
hryllingsmyndakóngurinn Vincent 
Price oftar en ekki í aðalhlutverki. 
Hann lagði síðan leikstjórastólinn 
til hliðar og einbeitti sér að því að 
framleiða ódýrar kvikmyndir. 
Corman gaf síðar út ævisöguna 
How I Made 100 Movies in Holly-

wood without Losing a Dime en 
hann hefur komið að gerð yfir þrjú 
hundruð mynda í kvikmyndaborg-
inni.

Þrátt fyrir að myndir Cormans 
hafi ekki hlotið náð fyrir augum 
gagnrýnenda í flestum tilvikum 
eru áhrif hans ótvíræð. Margir af 
fremstu leikstjórum heims slitu 
barnsskónum undir hans leiðsögn 
en meðal þeirra eru Francis Ford 
Coppola, Martin Scorsese og James 
Cameron. Og því er ekki að undra 
að bæði Rodrigues og Tarantino 
skuli ákveða að heiðra þennan 
flokk kvikmynda sem kom mörg-
um af stærstu nöfnum kvikmynda-
sögunnar á hið margfræga kort.

Bíódagar Græna ljóssins verða 
haldnir dagana 15.-29. ágúst en þar 
verða í boði tuttugu nýjar kvik-
myndir frá öllum heimshornum. Að 
sögn Ísleifs B. Þórhallssonar verð-
ur lögð meiri áhersla á gæði í stað-
inn fyrir magn. Nýlega voru stað-
festir sex nýir titlar en þar kennir 
margra grasa.

Fyrsta ber að nefna þýsku mynd-
ina Die Falscher sem er byggð á 
sönnum atburðum þegar nasistar 
þriðja ríkisins neyddu gyðinga til 
að falsa erlenda mynt. Myndin fékk 
frábærar viðtökur í heimalandi 
sínu og var meðal annars tilnefnd 
til Gullbjörnsins í Berlín fyrr á 
árinu. Curse of the Golden Flower 
er nýjasta mynd Yimou Zhang sem 
gerði House of Flying Daggers en í 
aðalhlutverkum eru Yun-Fat Chow 
og Li Gong. Deliver us from Evil er 
sláandi heimildarmynd um einn 
alræmdasta barnaníðing fyrr og 
síðar en það er kaþólskur prestur 
sem misnotaði börn í skjóli kirkj-

unnar. Síðast en ekki síst er vert að 
nefna For Your Consideration frá 
sömu aðilum og gerðu Spinal Tab 
og Death of a President en hún 
vakti mikla athygli á Toronto-hátíð-
inni. Um er að ræða „heimildar-
mynd“ um morðið á núverandi for-
seta Bandaríkjanna, George W. 
Bush.

Sex nýir titlar á Bíó-
daga Græna ljóssins

Eastwood            er bæði skúrkur og hetja

KRINGLAN   I  SMÁRALIND   I  DEBENHAMS
www.oasis-stores.com
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Goði grísakótilettur karabían - Goði grísahnakki piri piri
1.085 kr/kg. áður 1.669 kr/kg.

Matfugl kjúklingalæri
396 kr/kg. áður 609 kr/kg.

Goði lambahryggur í poka
1.049 kr/kg. áður 1.279 kr/kg.

Borgarnes saltkjöt blandað
554 kr/kg.

Matfugl kjúklingavængir
183 kr/kg. áður 281 kr/kg.

Coop saltstangir - 250 gr.
49 kr/pk.

Kjötsels svínahnakkasneiðar
1.175 kr/kg. áður 1.679 kr/kg.

Kjötsels léttreyktar svínakótilettur
1.175 kr/kg. áður 1.679 kr/kg.

Fanta - 2 ltr.
84 kr/stk. áður 168 kr/stk.

35%
afsláttur

Ótrúlega
 lágt verð! Frábær gæði!

35%
afsláttur

2 fyrir 1

35%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

Gerðu hagstæð innkaup í Nettó



Blóm og blómablöð hafa gjarnan 
verið notuð til að skreyta borð og 
diska. Marentza Poulsen á Kaffi 
Flórunni í Grasagarðinum gengur 
þó skrefinu lengra og gerir salat 
með blómaívafi. 

„Það er gaman fyrir fólk að átta 
sig á þessu, að það er alveg hægt 
að nota blóm í mat. En það er alls 
ekki hægt að borða hvað sem er, 
og það verður að vera lífrænt 
ræktað. Við erum svo lánsöm að 
vera í Grasagarðinum, þar sem 
það er allt fullt af lífrænt ræktuð-
um kryddjurtum og blómum, sem 
við notum mikið á þessum árs-
tíma,“ sagði Marentza.

Þeir sem ekki búa svo vel þurfa 
þó ekki að örvænta. „Aðalatriðið 

er að það má ekki  hafa verið eitr-
að í garðinum. En fólk eitrar líka 
mjög sjaldan í blómabeðum úti í 
garði hjá sér,“ útskýrði Marentza.

Marentza notar helst morgun-
frú, skjaldfléttu og blóðberg í rétt-
ina, en morgunfrúr má finna í 
mörgum görðum. „Hún er mjög 
sætt og gott blóm og mjög falleg. 
Skjaldfléttan er rauð og appels-
ínugul og gul og blöðin á henni eru 
líka mjög falleg og góð. Svo er gott 
að strá blóðbergi yfir salatið,“ 
benti hún á. „Þetta er á flestum 
diskum okkar á sumrin, enda 
gefur það matnum mikinn og 
óskaplega fallegan svip,“ sagði 
Marentza.

Blómleg salatgerð

Erla Kristín Birgisdóttir, 
matgæðingur með meiru, 
valdi eina af þeim rúmlega 
sjö hundruð uppskriftum 
sem hún hefur sankað að 
sér til að deila með lesend-
um Fréttablaðsins.

Erla Kristín er hjúkrunarsér-
fræðingur og starfar hjá Trygg-
ingamiðstöðinni. Hún hefur um 
árin viðað að sér fleiri hundruð-
um uppskrifta sem hún geymir á 
vefsíðu fjölskyldunnar. „Þegar 
ég setti þær á netið voru þær 
fjögur hundruð og tuttugu, en nú 
eru þær orðnar sjö hundruð þrjá-
tíu og tvær,“ sagði Erla Kristín, 
sem hefur sankað þeim að sér úr 
ýmsum áttum, auk þess að bæta 
sínum eigin við. 
Vefsíðuna segir hún vera afar 
góða geymslu. „Ég setti þær fyrst 
í gagnagrunn fyrir svona tíu 
árum. Mér fannst bara ómögu-
legt að hafa þetta á blöðum og í 
bókum úti um allt, það var svo 
erfitt að leita í því,“ sagði hún. 
„Svo setti ég þær á netið, því það 
er svo gott að hafa þær á vefnum 

ef maður er einhvers staðar ann-
ars staðar, eða ef fólk vill fá upp-
skriftir hjá manni. Þá vísa ég 
bara á síðuna,“ sagði Erla. 

Erla hefur verið dugleg að 
grilla í sumar og þá helst fisk. „Á 
þessum tíma og í svona góðu 
veðri er svo gaman að vera úti að 
grilla, þó að ég viðurkenni það 
fúslega að ég setji karlinn ansi 
oft við grillið,“ sagði hún og hló 
við. „Ég var orðin leið á að hafa 
kjöt svona alltaf hreint, svo ég 
hef grillað svolítið mikinn fisk,“ 
bætti hún við. 

Uppskriftin sem hún lætur les-
endum í té að þessu sinni státar 
einmitt af karfa. „Karfinn er 
virkilega góður matfiskur og 
hann hentar vel á grillið ef maður 
grillar hann bara roðmegin. Það 
er líka skemmtilegt að breyta til 
og vera ekki alltaf með sama fisk-
inn, skötusel eða lúðu,“ sagði 
Erla.

Hún mælir sérstaklega með 
mangó-chutney frá Sharwood‘s í 
uppskriftina. „Það er kryddaðra 
en mörg önnur og mér finnst það 
virkilega gott með fiski,“ sagði 
hún.

  

...er dásamlegt að fá sér 
íste. Lagið uppáhalds-
teið ykkar og þreif-
ið ykkur áfram með að 
bæta til dæmis í það 
ávöxtum, myntu, sykri 
og svo auðvitað klök-
um. Kælið og njótið. 
Ljúffengt!

Listakokkurinn Jói Fel býður Völu 
Matt í brauðveislu í þættinum Mat 
og lífsstíl í kvöld. Jói flytur brauð-
gerðina þó út úr eldhúsinu og útbýr 
alla réttina á grilli. „Hann býr til 
alls konar brauð og pitsur. Þetta er 
svona brauðþema með ítölsku 
ívafi. Þetta var mjög gaman og 
alveg æðislegt,“ sagði Vala. 

Jói töfrar fram ýmiss konar 
brauðmeti. „Hann er bæði með 
hvítlaukspitsu, venjulega pitsu og 
foccaccia-brauð sem er alveg 
hreint súpergott. Svo gerir hann 
ítalskar snittur og bruschetta-
brauð, eins og Ítalirnir gera. Það 
er alveg ótrúlega einfalt og fljót-
legt, en líka alveg ofsalega gott,“ 
sagði hún.

Grilluð brauðveisla Jóa Fel

Á skelfilegar minningar af kæstri skötu
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Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati

Alfa Romeo 159

„Fallegasti bíll í heimi“

Þegar Ítalir hanna bíla breyta þeir draumi
í veruleika. Þess vegna hefur Alfa Romeo 
159 verið kallaður „fallegasti bíll í heimi“ 
af virtum bílagagnrýnendum. 

Áreiðanleiki og aksturseiginleikar hafa 
einnig hlotið mikið lof gagnrýnenda, enda 
kemst enginn langt á útlitinu einu saman.

Komdu því og kíktu undir húddið, próf- 
aðu ólýsanlega aksturseiginleika og aktu 
burt á fallegasta bíl í heimi.



Cameron Diaz komst í fréttir fyrir 
skömmu fyrir að hafa verið í sam-
bandi við gifta töframanninn Criss 
Angel, og nú er Lindsay Lohan 
tekin við. Angel stendur í 
skilnaði við eiginkonu 
sína, Joanne Sarant-
akos, sem heldur því 
fram að samband 
Angels við Diaz 
hafi eyðilagt hjóna-
bandið, og áform-
ar að kalla Cameron

til sem vitni fyrir rétti. Diaz segist 
ekki hafa orðið til að ráða niðurlög-
um hjónabandsins og ekki hefur 

sést til hennar í fylgd með Angel 
síðan eiginkonan kom fram á 
sjónarsviðið.

Lindsay Lohan lætur það hins 
vegar ekki stöðva sig og virðist 

ekki hrædd við eiginkonuna. 
Hún sást í fylgd með töfra-
manninum Angel á laugar-
dag, þar sem þau héldust í 
hendur á klúbbnum Pure í 
Las Vegas. Parið yfirgaf 
staðinn saman og hélt heim 
á hótelið sem Lindsay gisti 

á. Átján ár eru á milli þeirra, 
en Lohan virðist ekki heldur 

kippa sér upp við það. 

Lindsay slær sér upp með Criss Angel

Þeir sem sjá um markaðssetningu 
Simpson-myndarinnar fara um 
víðan völl og hafa nú þegar sett 
upp kjörbúðir í formi Kwik-E-
Mart og hafið sölu á Krusty-O‘s og 
Duff-bjór. Nú hafa þeir ákveðið að 
herja á tískuheiminn og í nýjasta 
tölublaði Harpers Bazar er tísku-
myndaþáttur þar sem Simpson-
fjölskyldan fer til Parísar með 
Lindu Evangelistu sem er víst 
uppáhaldsfyrirsæta Barts. 

Fötin sem teiknuð eru á persón-

urnar eru alvöru flíkur sem sýnd-
ar voru á tískupöllum hönnuðanna 
en þarna eru merki eins og Chan-
el, Versace, Victor & Rolf, Lanvin 
og Louis Vuitton. Hönnuðirnir 
sjálfir hafa einnig verið teiknaðir 
í Simpson-stíl. Í tískuþættinum 
klæðist Marge flestum kjólunum 
en einnig má sjá Lisu máta fallega 
Lanvin-kápu og Homer klæddan í 
nákvæmlega eins jakkaföt og Karl 
Lagerfeld.

Það hefur varla farið fram hjá neinum að 
Beckham-fjölskyldan er komin til Banda-
ríkjanna. Fjölmiðlafárið í kringum flutn-
ingana er fáu líkt, en nú lítur út fyrir að 
Bandaríkjamenn hafi strax fengið nóg af 
parinu breska. 

Victoria Beckham hefur, eins og kunn-
ugt er, verið með upptökulið í eftirdragi við 
aðdraganda og undirbúning flutninganna. 
Upphaflega áttu upptökurnar að verða að raun-
veruleikaþáttaröð um stjörnuna smávöxnu, 
en eftir að hún stakk af til að fylgjast 
með fótboltaspili eiginmannsins 
dugðu upptökurnar aðeins í einn 
þátt. Samkvæmt bandarískum 
gagnrýnendum var það meira en 
nóg.

Linda Stasi á New York Post skrif-
ar að ef fólk þyrfti að fylgjast með 
andlausri hegðun hennar í hverri 
viku yrði Victoria fljótt gerð brott-
ræk. New York Times gengur skref-
inu lengra og ber þáttinn saman við 
vefsíðuna cheddarvision.tv, þar sem 

hægt er að fylgjast með osti mygla í beinni 
útsendingu.

Í þættinum fylgjast áhorfendur með því 
þegar hjónin fara í myndatöku fyrir tímaritið 
W, heyra Victoriu tala um vini sína Tom Cruise 
og Katie Holmes og hóta því að gelda Eddie 

Murphy. Þetta virðist ekki hafa fallið í kramið 
hjá Bandaríkjamönnum. „Svona raunveruleika-

þættir byggjast á að manneskjan sem maður 
fylgist með sé einstök, en hún er bara rík, ljós-

hærð, ljósabrún eiginkona eins og 
allar hinar,“ skrifar Alessandra 
Stanley í the New York Times. 

Raunveruleikaþátturinn sló ekki 
í gegn, og nú á eftir að koma í ljós 
hvernig raunveruleikinn verður 
fyrir Beckham-hjónin í Bandaríkj-
unum.

Álíka spennandi og mygluostur

ALPARNIR
Íslensku



11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Hún er eiginlega 
spenntari en ég.

512 5100    SYN.IS   VERSLANIR VODAFONE

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.



ÞESSAR 8 KONUR ERU UM ÞAÐ BIL AÐ 
HITTA 1 DJÖFULLEGAN MANN!

"GEGGJAÐUR STÍLL... 
STERK OG BRÁÐSKEMMTILEG

...BARA STUÐ!"
- ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON, MANNLÍF

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

HARRY POTTER kl. 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10
HARRY POTTER LÚXUS kl. 3 - 6 - 9
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
TAXI 4   kl. 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5.30 - 8 - 10.40
FANTASTIC FOUR 2 kl. 5.45 - 8 - 10.15 

16

10
14

16
14
14

16
16
12

DEATH PROOF kl. 8 - 10.20
1408 kl. 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl.  6
DIE HARD 4.0 kl. 5.40

16
16

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
1408 kl. 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

BYGGÐ Á SÖGU STEPHEN KING

NÝJASTA MEISTARAVERK

ÞESSAR 8 KONUR ERU UM ÞAÐ BIL AÐ 
HITTA 1 DJÖFULLEGAN MANN!

"GEGGJAÐUR STÍLL... 
STERK OG BRÁÐSKEMMTILEG

...BARA STUÐ!"
- ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON, MANNLÍF

DEATH PROOF kl. 4.50, 7.30 og 10-POWER 16
1408 kl. 8 og 10 16
EVAN ALMIGHTY kl. 4 og 6 L
DIE HARD 4.0 kl. 7.30 og 10 14
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4 og 5.45 L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

SHREK, Fíóna, Stígvélaði 
kötturinn og Asninn eru 

mætt aftur í skemmtilegasta 
ævintýri allra tíma

ÁLFABAKKA

DIGITAL

KRINGLUNNI
HARRY POTTER 5
kl. 4 - 5:15 - 7 - 8:15 - 10  10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 6 L

PIRATES 3 kl .8 10

VIP

KEFLAVÍK
HARRY POTTER 5 kl. 6 - 9 10

EVAN ALMIGHTY kl. 8 L

DIE HARD 4 kl. 10 14

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 LVIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 3:30-5-6:30 - 8-9:30-11 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 -11 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 -11
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

BLIND DATING kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 - 10:10 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

PIRATES 3 kl. 4 10

UPPREISNIN ER HAFIN

www.SAMbio.is 575 8900

AKUREYRI
HARRY POTTER 5 kl.  6 - 9 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl.  6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

Bandaríska indísveitin Deerhoof, 
danski plötusnúðurinn Trentemöll-
er, sænska sveitin Loney, Dear og 
hljómsveitin Mínus eru á meðal 
þeirra sem hafa bæst við dagskrá 
tónlistarhátíðarinnar Iceland Air-
waves sem verður haldin í haust.

Deerhoof er ein virtasta indí-
hljómsveit heims og eru breið-
skífur hennar yfirleitt ofarlega á 
árslistum gagnrýnenda. Sú nýj-
asta, Friend Opportunity, kom út í 
ársbyrjun og hefur víðast hvar 
fengið fullt hús stiga. Sænska ein-

menningssveitin Loney, Dear er 
umtöluð meðal tónlistarspekúl-
anta vestanhafs og þótti standa sig 
afar vel á South By Southwest-
hátíðinni í Texas. Plötusnúðurinn 
Trentemöller þarfnast lítillar 
kynningar eftir vel heppnaða 
heimsókn í maí síðastliðnum þar 
sem hann þeytti skífum. Áður 
höfðu sveitir á borð við Bloc Party, 
!!!, Of Montreal, Gusgus og Múm 
tilkynnt komu sína Iceland 
Airwaves og stefnir því í fjöl-
breytta og skemmtilega hátíð.

Deerhoof mætir á Airwaves

Ný verslun undir merkjum 
Nakta apans opnar bráðlega 
á Tryggvagötu. Hún mun 
bera nafnið Forynja og stíla 
inn á „eldri apa“. 

Sara María Eyþórsdóttir og sam-
starfsfélagar hennar í Nakta 
apanum vinna nú hörðum að því 
undirbúa opnun verslunarinnar 
Forynju. Verslunin verður til 
húsa við Tryggvagötu, þar sem 
textílgalleríið Má mí mó var áður 
og mun stíla inn á annan mark-
hóp en verslun Nakta apans við 
Bankastræti.

„Forynja verður fyrir aðeins 
eldri apa,“ sagði Sara sposk. Opn-
unardagur hefur þó langt því frá 
frá verið negldur niður. „Það er 
svo hrikalega mikið að gera hjá 
okkur. Við höfum verið að miða 
við einhverjar dagsetningar, en 
það hefur alltaf brugðist, svo við 
erum alveg hætt því núna,“ sagði 
Sara og hló við.

Nakti apinn við Bankastræti 
mun halda sínu striki þrátt fyrir 
tilkomu Forynju. „Við verðum 
með dálítið breiðara úrval og 
öðruvísi hluti í Forynju. Þrykktu 
hettupeysurnar og bolirnir verða 
til dæmis ekki þar,“ sagði Sara. 
„Við verðum með rúmföt, og 
munum gera diska- og glasamott-
ur úr laser-skornum viði og skart-
gripi úr plexígleri. Þetta verður 
ýmislegt sem við höfum ekki 
prófað áður,“ útskýrir hún. 

Í nýju búðinni verður þó líka 
hægt að kaupa fatnað. „Allur 
fatnaður sem verður til sölu þar 
verður sérsaumaður, og með 
haustinu tökum við svo inn tvö, 
þrjú aðeins dýrari fatamerki,“ 
sagði Sara. Hún segir barnaföt 
einnig verða fáanleg á nýjum 
stað. „Ég á sjálf tvö börn og hef 
mikinn áhuga á börnum. Við 
höfum aðeins verið með barnaföt 

upp frá, en aðalviðskiptavinahóp-
urinn okkar þar á venjulega ekki 
börn. Við erum að stíla inn á 
aðeins eldri og öðruvísi hóp á 

nýja staðnum. Fólk sem er svona 
að koma sér fyrir og farið að 
eignast börn,“ sagði hún.

  

20%
viðbótarafsláttur
af allri útsöluvöru, reiknast af við kassann

verðdæmi:

990 kr. -50% 495 kr. -20% 396 kr.
1.990 kr. -50% 995 kr. -20% 796 kr.
2.990 kr. -50% 1.495kr. -20% 1.196 kr.
4.990 kr. -50% 2.495 kr. -20% 1.996 kr.

VERÐSPRENGJA

upprunalegt verð 50% afsláttur með 20% viðbótarafslætti



Tónlistarhátíðin G! Festival hefst 
í Færeyjum í dag og stendur hún 
yfir til laugardags. Stutt er síðan 
Ultra Mega Technobandið Stefán 
staðfesti komu sína á hátíðina og 
mun hún spila undir merkjum 
Iceland Airwaves-hátíðarinnar. 
Sveitin er nýkomin úr tónleika-
ferð til Skotlands þar sem hún 
spilaði á tónlistarhátíðinni Rock 
Ness og á kynningarhátíðinni 
goNorth.

Meðal annarra sem koma fram 
á G! Festival eru Boys in a Band, 
Eivör Pálsdóttir, Teitur, Pétur Ben 
og Dr. Spock. Hátíðin hefur orðið 
umfangsmeiri og stærri ár hvert 
frá því hún hóf göngu sína og 
dregur til sín síaukinn fjölda 
ferðamanna.

G! Festival 
hefst í dag

Lokahátíð Skapandi sumarhópa 
Hins hússins, Vængjasláttur, verð-
ur haldin í Tjarnarsal Ráðhúss 
Reykjavíkur í kvöld klukkan átta. 
Þarna munu hóparnir koma fram 
og leika listir sínar sem eru eins 
fjölbreyttar og þær eru margar. 
Alls kyns tónlist, fatahönnun, 
dans, grafísk hönnun, leiklist og 
vídeóverk verða þarna í boði í 
Tjarnarsalnum og er dagskráin 
um tveir tímar að lengd. Léttar 
veitingar verða í boði og er nú um 
að gera að mæta og sýna ungu og 
upprennandi listafólki verðskuld-
aða athygli. 

Vængjasláttur í 
Ráðhúsinu í kvöld

ÚTSALA NOA NOA

ÓTRÚLEG
LÆKKUN

ÚTSALA NOA NOA

ÓTRÚLEG
LÆKKUN

ENN MEIRI LÆKKUN

Kringlunni • 553 3536

Afmælisveislur
Pinnaborð

Smáréttahlaðborð
Danbrauð

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Orðinn 10% hærri og lifir Evrópudrauminn

 Sænska 1. deildarfélagið 
Norrköping hefur boðið Garðari 
Gunnlaugssyni nýjan samning. 
Garðar er samningsbundinn 
félaginu til 2008 og hefur farið á 
kostum í liðinu. Hann hefur 
skorað þrettán mörk í jafn 
mörgum leikjum á tímabilinu.

„Samningaviðræður eru á 
byrjunarstigi. Ég er að fara inn í 
þessar viðræður með það fyrir 
augum að við spilum í efstu deild 
á næsta tímabili. Ef það gerist 
ekki mun ég endurskoða afstöðu 
mína,“ sagði Garðar við Frétta-
blaðið í gær. Hann staðfesti 
jafnframt að félög í efstu deildum 
Noregs og Svíþjóðar hefðu sýnt 
honum áhuga.

Með nýtt tilboð
frá Norrköping

Enskir fjölmiðlar 
fullyrða að Heiðar Helguson sé á 
leiðinni aftur til Watford. Haft er 
eftir stjóra félagsins, Adrian 
Boothroyd, að hann sé mjög 
hrifinn af Heiðari. „Hann yrði 
fullkominn fyrir okkur,“ sagði 
Boothroyd.

Heiðar er kominn neðarlega í 
goggunarröðina hjá Fulham og er 
metinn á tvær milljónir punda. 
„Við munum hafa samband við 
Fulham fljótlega, bætti stjórinn 
við en ekki náðist í Heiðar sjálfan 
í gær. Hann neitaði nýlega tilboði 
um að ganga í raðir WBA.

Til Watford á 
nýjan leik?

 Höskuldur Eiríksson er á 
heimleið eftir stutta dvöl hjá 
Víkingi í Stavanger og mun spila 
með Víkingum í Landsbanka-
deildinni það sem eftir er sumars. 
Þetta kom fram á stuðnings-
mannasíðu Víkinga í gær. 

Höskuldur var fyrirliði Víkings 
frá 2004 til 2006. Höskuldur náði 
ekkert að spila í norsku deildinni 
vegna meiðsla en endurkoma 
hans er mikill styrkur fyrir 
Víkinga sem eru í 8. sæti 
Landsbankadeildarinnar.

Endurheimta 
fyrirliðann sinn

 Íslenska 19 ára landslið 
kvenna fékk stóran skell í fyrsta 
leik sínum á Evrópumóti kvenna 
19 ára og yngri þegar það tapaði 
fyrir Norðmönnum 0-5 á Laugar-
dalsvellinum.

Íslenska liðið virtist vera á góðri 
leið með að halda hreinu fram í 
hálfleik þegar norsku stelpurnar 
skoruðu tvö mörk á síðustu fimm 
mínútum hálfleiksins. Fyrra 
markið kom að því er virist upp úr 
engu fimm mínútum fyrir leikslok 
þegar Maren Melde átti þrumuskot 
af mjög löngu færi sem Petra Lind 
Sigurðardóttir réði ekki við í 
íslenska markinu. 

Seinna markið skoraði Melde úr 
víti 20 sekúndum fyrir hálfleik 
eftir að fyrirliðinn, Guðrún Erla 
Hilmarsdóttir, hafði fellt 
sóknarmann Norðmanna.

Íslenska liðið var mjög ógnandi 
á upphafsmínútum seinni hálfleiks 

og stelpurnar fengu tvö dauðafæri 
til þess að skora. Í því seinna 
björguðu Norðmenn á ótrúlegan 
hátt á marklínu en í því fyrra 
skaut Guðný Óðinsdóttir rétt 
framhjá.

Í stað þess að minnka muninn 
skoruðu Norðmenn síðan tvö 
keimlík mörk eftir skyndisóknir á 
tveggja mínútna kafla um miðjan 
hálfleikinn og íslenska liðið var 
komið í afar slæm mál. 

Íslensku stelpurnar bitu aðeins 
frá sér í lokin en náðu þó ekki að 
laga stöðuna og Norðmenn skoruðu 
fimmta og síðasta mark leiksins 
með skalla eftir hornspyrnu. 

Það er ekkert hægt að setja út á 
baráttuna í íslenska liðinu sem var 
til fyrirmyndar en mótherjinn var 
hreinlega of sterkur í þetta skiptið 
ekki síst þegar hlutirnir féllu með 
norska liðinu á lykiltíma í lok fyrri 
hálfleiks.

Fanndís Friðriksdóttir var 
hættulegasti sóknarleikmaður 
íslenska liðsins í leiknum og stóð 
sig best í íslenska liðinu ásamt 
þeim Agnesi Þóru Árnadóttur og 
Hlín Gunnlaugsdóttur.

Skellur hjá stelpunum í fyrsta leiknum

 Íslandsmeistarar FH eru 
í góðri stöðu eftir fyrri leikinn 
gegn færeysku meisturunum í HB 
í fyrstu umferð Meistaradeildar 
Evrópu. FH-ingar höfðu yfirburði 
í leiknum og ættu að klára dæmið 
auðveldlega í Færeyjum í næstu 
viku.

Heimamenn hófu pressu á 
Færeyingana á fyrstu mínútu og 
freistuðu þess að skora snemma. 
Sú taktík gekk upp því eftir 
stundarfjórðung skoraði liðið tvö 
mörk með stuttu millibili. 
Guðmundur Sævarsson átti marga 
góða spretti upp völlinn og á 14. 
mínútu sendi hann fyrir, boltinn 
fór í stöngina og Freyr Bjarnason 
var réttur maður á réttum stað og 
kláraði færið af stóískri ró.

Aðeins rúmri mínútu síðar 
tvöfaldaði Matthías Vilhjálmsson 
forystu Íslandsmeistaranna þegar 
hann setti boltann í netið eftir að 
Tróndur Vathnhamr hafði varið 
skalla Dennis Siim. FH komið í 
þægilega stöðu en og virtist ætla 
að valta yfir gestina.

HB byggði upp spil sitt með 
stuttum sendingum og komst meðal 
annars í tvö góð færi en Daði 
Lárusson sá við skotum gestanna. 
Eftir eina vörslu Daða fengu HB 
horn og upp úr því skoraði Mortan 
úr Hørg af stuttu færi. 

Yfirburðir FH héldu áfram í 
síðari hálfleik. Eftir sjö mínútur 
hafði Sigurvin Ólafsson skorað 
með skalla og skömmu síðar 
skoraði Matthías Vilhjálmsson sitt 
annað mark með þrumufleyg utan 
teigs. Það stóð ekki steinn yfir 
steini hjá liði HB sem virkaði 
andlaust og uppgefið. 

Íslandsmeistararnir gengu á 
lagið og fengu nokkur kjörin færi 
til að bæta við fleiri mörkum. Það 
tókst þeim ekki en Hafnfirðingar 
geta þrátt fyrir það vel við unað. 
Þeir höfðu yfirburði á vellinum og 
virtust samt eiga nokkuð inni. Það  

er aðeins formsatriði að klára 
dæmið ytra sé tekið mið af leik 
liðanna í gærkvöldi. 

„Þetta var virkilega vond 
frammistaða hjá okkur. Við komum 
með því markmiði að halda hreinu 
en við erum að spila ömurlegan 
varnarleik. 4-1 tap er skandall,“ 
sagði markvörðurinn Tróndur 
Vathnhamr eftir leikinn, ómyrkur í 
máli.

Davíð Þór Viðarsson, miðjumaður 
FH, sagði það hafa komið sér á 
óvart hversu slakir leikmenn HB 
voru. „Þeir spila ágætlega en eru 
með hripleka vörn. Við spiluðum 
alls ekki vel í þessum leik en 
vinnum samt 4-1 og hefðum átt að 
skora fimm í viðbót. Spurður út í 
síðari leikinn var Davíð 
hreinskilinn. „Ef við komumst ekki 
áfram erum við algjörir aular.“  

FH er komið langleiðina í aðra umferð Meistaradeildar Evrópu eftir öruggan sigur á HB frá Færeyjum í 
Kaplakrika í gær. FH skoraði fjögur mörk gegn döpru liði HB og á að komast örugglega áfram.



 „Ég hlakka gríðarlega 
mikið til að mæta íslensku liði hér 
í Svíþjóð. Ég er satt að segja að 
farast úr spenningi,“ segir Ari 
Freyr Skúlason, leikmaður Hack-
en í Svíþjóð, sem fær KR-inga í 
heimsókn í kvöld þegar liðin mæt-
ast í fyrstu umferð Evrópukeppni 
félagsliða. Um er að ræða fyrri 
leik liðanna, en sá síðari fer fram í 
Reykjavík í næstu viku. 

„Við búumst við mjög erfiðum 
leik því KR er miklu betra lið en 
taflan í Landsbankadeildinni segir 
til um. En ég er sannfærður um að 
við séum betra fótboltalið en KR. 
Við stefnum að sjálfsögðu á sigur,“ 
segir Ari en hann verður á sínum í 
stað í byrjunarliði Hacken, á 

vinstri kantinum. Búist er við því 
að allt að 10-15 þúsund manns 
mæti á leikinn í kvöld en hin árlega 
Gothia Cup er í fullum gangi í 
bænum og dregur að sér um hálfa 

milljón aðkomugesta. „Þetta fólk 
skellir sér vonandi á völlinn.“

Ari hefur gefið þjálfara sínum 
góð ráð um KR-liðið og var settur í 
að fá upptöku frá nýlegum leik 
liðsins. „Ég var staddur á Íslandi 
um daginn og gerði mér þá ferð 
inn á RÚV. Þar fékk ég spólu,“ 
segir Ari og hlær. Hacken hlaut 
sæti í Evrópukeppninni vegna 
prúðmennsku sinnar á síðustu leik-
tíð. Liðið féll þó um deild og hefur 
valdið vonbrigðum það sem af er 
leiktíð. Liðið situr sem fastast um 
miðja deild um þessar mundir en 
Ari Freyr hefur þótt einn af ljósu 
punktunum í leik liðsins og hefur 
vakið athygli úrvalsdeildarliða í 
Svíþjóð og Noregi.

Ari Freyr að farast úr spenningi

Íslenska karlalandsliðið í 
knattspyrnu stendur í stað á 
nýjum styrkleikalista FIFA sem 
gefinn var út í gær og situr í 109. 
sæti ásamt Azerbaidsjan. Ísland 
spilaði engan leik á milli síðasta 
lista og þess nýja.

Braslíumenn endurheimta 
toppsætið á listanum eftir sigur í 
Copa America, Argentína er í 
öðru sæti, heimsmeistararar Ítala 
í því þriðja og Frakkar eru í 
fjórða sæti. Næst á eftir koma 
svo Þýskaland, Holland, Króatía, 
Portúgal, Spánn og Mexíkó en 
England er í tólfta sæti.

Íslenska liðið 
stendur í stað

 Körfuknattleiksdeild 
Fjölnis hefur samið við tvo 
erlenda leikmenn fyrir næsta 
tímabil en fyrir er Serbinn 
Nemanja Sovic sem er talinn einn 
af bestu leikmönnum Iceland 
Express-deildarinnar. 

David Fanning verður Kani 
Fjölnismanna en hann er 27 ára 
bakvörður sem getur leikið bæði 
sem leikstjórnandi og skotbak-
vörður. Hann lék með Abrake-
babra Tigers á Írlandi síðasta 
vetur, skoraði 25,9 stig í leik, gaf 
7,5 stoðsendingar og hitti úr 44,9 
prósentum af 118 þriggja stiga 
skotum sínum.

Serbinn Draco Pavlovic mun 
einnig leika með Fjölni. Draco lék 
síðasta vetur í næstefstu deild í 
Serbíu og skoraði rúm 20 stig í 
leik. Darco á að hjálpa Fjölni í 
baráttunni undir körfunni en 
hann er um 200 cm á hæð og 
nautsterkur. 

Tveir nýir 
til Fjölnis

 Fram hefur sent 
Malmö gagntilboð við formlegu 
tilboði sænska liðsins í Valdimar 
Þórsson, markahæsta leikmann 
Íslandsmótsins síðasta vetur. Að 
sögn Jóns Eggerts Hallssonar, 
formanns handknattleiksdeildar 
Fram, hefur félagið áhuga á að fá 
niðurstöðu í málið fyrir helgi. 
„Boltinn er núna hjá Malmö,“ 
segir Jón Eggert. 

Valdimar gekk í raðir Fram frá 
HK fyrir tæpum þremur vikum 
og skrifaði undir tveggja ára 
samning við félagið. 

Fram gerði 
gagntilboð

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Þetta er vél sem hefur algera sérstöðu. 
Fjórtán blettakerfi fyrir ólíka bletti, t.d. 
vínbletti, blóðbletti og grasgrænku.
Tromlan er óvenjustór, tekur 65 l og hægt er 
að þvo í henni allt að 8 kg. Innra byrði 
tromlunnar er með droplaga mynstri sem 
fer sérlega vel með þvottinn. Vélin er mjög 
snör í snúningum: 15 mín. hraðkerfi og 60 
mín. kraftþvottakerfi fyrir meðalóhreinan 
þvott. Snertihnappar. Stór og öflugur skjár. 
Vélin hefur mjög góða hljóðeinangrun og er 
í orkuflokki A+.
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8 kg þvottavélar með blettakerfum:

1600 snúninga: 118.800 kr. stgr.

1400 snúninga: 108.800 kr. stgr.

8 kg þvottavélar án blettakerfa:

1600 snúninga: 98.800 kr. stgr.

1400 snúninga: 88.800 kr. stgr.

7 kg þvottavélar:

1400 snúninga: 83.515 kr. stgr.

1200 snúninga: 74.213 kr. stgr.



Eiginkonunni klínt í hvern einasta þátt

Porsche
Verksmiðjuábyrgð

Notaðir Porsche með verksmiðjuábyrgð.

Cayenne Turbo - 450 hö.
Nýskráður 3.2003,  ekinn 53 þús.
Loftpúðafjöðrun,  BI-Xenon,  Hiti í framsætum og
stýrishjóli, Forhitun farþegarýmis,  Dráttarkúla,
Sportsæti leðurklædd,  20 álfelgur,
Innbyggður sími, SportDesign spoilerkit o.m.fl.

Verð stgr. kr.  7.890.000,-
Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23

Sími 590 2000 - www.porsche.is

Cayenne S  -  6 gíra beinskiptur
Nýskráður 4.2005,  ekinn 45 þús.
Loftpúðafjöðrun,  BI-Xenon,  Hiti í framsætum og 
stýrishjóli, Forhitun farþegarýmis,  Dráttarkúla,
Sportsæti leðurklædd,  18” álfelgur o.fl.

Verð stgr. kr.  6.590.000,-

Cayenne
Nýskráður 4.2005,  ekinn 39. þús.
BI-Xenon,  Hiti í framsætum og stýrishjóli,  Dráttarkúla,
17” álfelgur,  leðurklædd sæti,  loftkæling,   o.m.fl.

Verð stgr kr.  5.490.000,-



afsláttur
50%
af öllum sóttum pizzum á matseðli frá 10. júlí - 9. ágúst

www.mastercard.is/tilbod

Gildir 10. júlí - 9. ágúst 2007 
af sóttum pizzum af matseðli, 

ef greitt er með MasterCard korti. 
Gildir ekki með öðrum tilboðum.



Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnar-
formaður Baugs, er nú á ferðalagi í 
Rúanda þar sem hann hyggst fyrir 
hönd Baugs gefa eina milljón punda 
eða rúmar 120 milljónir íslenskra 
króna til þróunarverkefnis Clinton 
Hunter Foundation. Eins og kom 
fram í Fréttablaðinu í júní er um að 
ræða mjög stórt verkefni sem bygg-
ir á hjálp til sjálfshjálpar. Með í för 
er Skotinn Sir Tom Hunter en þetta 
kemur fram á vef Guardian Unlim-
ited. Ekki náðist í Jón Ásgeir vegna 
málsins en hann var nýlentur í Afr-
íkuríkinu og því að koma sér fyrir 
og gaf ekki kost á sér til viðtals.

Samkvæmt skipulagningu ferð-
arinnar munu þeir Hunter og Jón 
Ásgeir hitta forseta Rúanda, Paul 
Kagame, við óformlegan kvöldverð 

annað kvöld en síðan verður farið í 
skoðunarferð um þau svæði sem 
þróunarverkefnið hefur umsjón 
með. Jafnframt mun Jón Ásgeir 
heimsækja sjúkrahús á svæðinu 
og skoða minningarsafn um 
þjóðarmorðin í Rúanda.

Ferðinni verður síðan 
fram haldið til Malaví en 
þar munu þeir Hunter og 
Jón Ásgeir hitta fyrrver-
andi forseta Bandaríkj-
anna, Bill Clinton, og eiga 
fund með bæði forseta 
landsins, Mutharika og 
orkumálaráðherra.
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„Það er eitt glas af appelsínu-
djús og ananasdjús sem er 
blandað saman. Eftir þetta fæ 
ég mér eina eða tvær ristaðar 
brauðsneiðar og kaffibolla. 
Maður sleppir þessu helst 
aldrei.“  

Jón Ásgeir kominn til Rúanda

Rithöfundurinn Ólafur Jóhann 
Ólafsson hefur verið tilnefndur til 
Frank O´Connor-verðlaunanna 
fyrir bók sína Aldingarðinn. Um 
er að ræða alþjóðleg smásagna-
verðlaun sem veitt eru fyrir besta 
smásagnasafn sem komið hefur út 
á enskri tungu. Þetta er í fyrsta 
sinn sem íslensk bók er tilnefnd til 
þessara virtu verðlauna, en 34 
bækur víðs vegar að úr heiminum 
hlutu tilnefningu.

„Það er alltaf gott að fá smá 
klapp á öxlina,“ segir Ólafur 
Jóhann um tilnefninguna, en hann 
er í augnablikinu staddur í fríi hér 
á landi ásamt fjölskyldu sinni. 
Ólafur segist ekki gera sér neinar 
væntingar fyrirfram um að bera 
sigur úr býtum, en fjórar bókanna 

verða valdar eftir helgi fyrir verð-
launaathöfn sem fram fer á Írlandi 
í september. „Ég reyni aldrei að 
meta líkurnar fyrirfram, það er 
eins og að spá í veðrið í næstu 
viku. Þetta er algjörlega í annarra 
höndum.“

Það er ýmislegt framundan hjá 
Ólafi sem segist meðal annars 
vera að „burðast við” að byrja á 
nýrri skáldsögu. „Ég er búinn að 
ganga með þá sögu í maganum 
lengi. Það hefur tekið töluverðan 
tíma að leggja hana niður fyrir 
mér og finna flötinn,“ segir Ólaf-
ur. „Svo breytist margt á meðan á 
skrifunum stendur en ég sé að 
minnsta kosti útlínurnar núna.“ 
Hann segir vandasamt að segja til 
um hvaða áhrif fyrrnefnd tilnefn-

ing kann að hafa á framhaldið 
hvað varðar Aldingarðinn. „Þetta 
er eins og þegar maður sendir 
krakka að heiman. Bókin er flutt 
frá mér og hefur spjarað sig ágæt-
lega eftir að hún fór. Maður fylgist 
náttúrulega með af áhuga en bæk-
urnar öðlast sjálfstætt líf. Aldin-
garðurinn virðist ætla að lifa góðu 
lífi og það er alltaf gott.“

Alltaf gott að fá smá klapp á öxlina 

Magadans hefur löngum verið 
þekktur sem dans frjósemi og 
kvenleika. Þó hefur lítið farið fyrir 
vísindalegum rannsóknum á því 
hvort dansinn auki í raun frjósemi 
þeirra kvenna sem hann stunda. 
Ef marka má nýlegt magadans-
námskeið á Selfossi virðist lausnin 
á frjósemisvanda kvenna vera 
fundin, því fjórðungur nemenda 
varð barnshafandi meðan á því 
stóð, tvær konur af átta sem á 
námskeiðinu voru.

Það sem gerir söguna jafnvel 
betri er að konurnar, þær Júlía 
Malou Björnsdóttir og Katla Þor-
leifsdóttir, eru mágkonur og Júlía 
hafði að auki átt í erfiðleikum með 
að verða barnshafandi. „Ég var 
með ofvirkan skjaldkirtil sem var 
fjarlægður. Læknirinn sagði að 

það gæti verið ástæðan fyrir því 
að mér gekk erfiðlega að verða 
ólétt,“ segir Júlía sem er komin 
fjóra mánuði á leið og á að eiga á 
aðfangadag. Fyrir á hún fimm ára 
son. „Lengra var ég ekki komin í 
að grafast fyrir um orsakirnar 
enda small þetta um leið og ég fór 
í magadansinn.“

Júlía segist hafa heyrt talað um 
að magadans gæti haft fyrrgreind 
áhrif. „Við vorum búnar að tala 
mikið um þetta vinkonurnar og 
velta þessu fyrir okkur. Það var 
samt ekki meginástæða þess að ég 
ákvað að fara á námskeiðið, þó ég 
sé viss um að magadansinn hafi 
haft eitthvað að segja,“ segir Júlía 
og hlær. Stöllurnar eru enn á kafi í 
dansinum, enda á hann að gera sitt 
gagn allt frá getnaði til meðgöngu 

og loks fæðingar. „Kennarinn 
okkar segir að í þeim löndum sem 
dansinn er stundaður noti konurn-
ar sporin til þess að hrista barnið 
niður.“

Heiða Dóra Jónsdóttir var kenn-
ari á umræddu námskeiði. „Það 
var skemmtilegt að fá þessar frétt-
ir þar sem maður heyrir oft talað 
um þessi frjósemisáhrif sem dans-
inum er ætlað að hafa. Ég hef t.d. 
heyrt að hann lengi það tímabil 
mánaðarins sem konur eru frjóar.“ 
Heiða Dóra segist ekki hafa séð 
áberandi tengsl milli frjósemi og 
magadansins fyrr en nú. „Reyndar 
finnst mér alltaf allar konurnar á 
námskeiðunum vera óléttar. En 
það er ekkert að marka, mér finnst 
allar konurnar í vinnunni alltaf 
óléttar líka.“





Ímiðri hitabylgjunni bárust þær 
fréttir enn einu sinni að Ísland 

væri dýrasta land í Evrópu. Þýðir 
það ekki nokkurn veginn að Ísland 
sé dýrasta land í heimi? Auðvitað 
nennti ég ekki að spá í þetta frek-
ar en aðrir og bar bara meiri sól-
arvörn á skallann á mér.

hugsun skýtur alltaf upp í 
kollinum á mér í svona veðri og 
hún er: Hvernig kemur fólk í heitu 
löndunum einhverju í verk? Nenn-
ir fólk einhverju öðru en að gapa 
framan í sólina? Þegar hitinn á 
Íslandi fer í kringum tuttugu 
gráður og sólin skín eins og hún 
eigi lífið að leysa þá bara hrein-
lega er ekki hægt að gera neitt 
annað en að njóta veðursins. Þetta 
er svo einstakt. Maður er að missa 
af tækifærinu ef maður gerir það 
ekki. Að njóta þess ekki þegar 
sólin skín er svona eins og að 
kaupa ekki kjúklingabringur ef 
þær væru auglýstar á 800 kall 
kílóið.

sólin skein sem skærast 
fyllti ég bílinn af bensíni hjá eina 
olíufyrirtækinu sem ekki hafði 
haft samráð um að svindla á mér. 
Þótt ég sé óttaleg rola þegar 
kemur að neytendamálum reyni 
ég að kaupa bara af þeim. Ég fékk 
smá sting í budduna þegar ég sá 
að lítrinn var allt í einu kominn 
upp í 123,5 kall með dælulyk-
ilsafslætti – var hann ekki undir 
120 kalli síðast? Hvernig má þetta 
vera þegar dollarinn er í metlægð 
og skreið meira að segja undir 60 
kall um daginn? Svona hugsaði ég 
örvæntingarfullur með dæluna í 
hendinni en komst bara að þeirri 
niðurstöðu að líklega þyrfti ég að 
fara að hjóla meira.

birtingarmynd okurs og 
lélegrar hagstjórnar birtist mér í 
klukkubúð sem ein var opin þenn-
an sunnudagsmorgun. Ég keypti 
þrjá bragðlausa flúorlampatóm-
ata á 125 kall, kílóið á 346 kall. 
Ætli kíló af tómötum sé annars 
staðar næstum því þrisvar sinn-
um dýrara en bensínlítrinn?

hlýnun jarðar reddaði 
okkur góða veðrinu þyrfti þá ekki 
einhvers konar „hlýnun jarðar“ í 
hagstjórnina til að verðin færu að 
lækka? Við rústum nú þegar 
alþjóðlega hamingjulistanum en 
ímyndaðu þér bara hversu hátt 
við myndum skora ef við gætum 
hætt að gnísta tönnum í hvert ein-
asta skipti sem við kaupum í mat-
inn.

Um veðrið og 
verðið
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Gríptu augnablikið og lifðu núna

Nokia 3110 Classic 
Einfaldur og traustur sími, fyrir þá sem eru fyrst og fremst að
leita eftir öflugum talsíma án mikilla aukahluta. Bluetooth, 
myndavél (1,3mp), tölvupóstur og FM-útvarp. 

BlackBerry Curve 8300
Þægilegur og handhægur sími, sannkallað tækniundur. Vertu 
með netið, tölvupóstinn og tengiliðina við hendina, hvar og 
hvenær sem er. Myndavél (2mp), fullskipað lyklaborð og 
sérlega glæsilegt viðmót. BlackBerry Curve fæst aðeins í 
verslunum Vodafone.

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

Komdu við í verslunum Vodafone á leiðinni í fríið, þar finnur þú réttu ferðafélagana.
Þú getur haldið símkostnaði á ferðalögum erlendis í lágmarki með Vodafone
Passport. Kynntu þér málið á vodafone.is eða í verslunum okkar.

Nokia N73
Handhægur margmiðlunarsími sem kemur þér í samband 
hvar sem er í heiminum. Myndavél (3,2mp), stafrænn 
tónlistarspilari, útvarp og öflugt net. Íslenskt viðmót og 
aðgangur að Vodafone live!

18.900 kr.

49.900 kr.

49.900 kr.

990 kr.

Traustir
ferðafélagar


