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Matvara af
eyfirskum
uppruna verður
meðal söluvara
markaðinum
á
í gamla bænum
að Laufási
í Eyjafirði
6. ágúst
milli kl. 13.30
og 16.

„Straight friendly“
matseðill

 ,)43'*!&!2 6%,*! &/23%4!%&.)

Sniðin fyrir Bessastaði
3IGURÈUR 3IGURÈSSON
KOKKUR REKSTRARSTJËR
+ANADA !LAN
"ARTLET
ARNIR «LI (JÎRTUR

o MATUR o TILBOÈ

&YRSTA )NTERSPORT
VERSLUNIN ¹
2EYKJAVÅK 3Ò
¥SLANDI VAR
VERSLUN VAR
Ö¹ JAFNFRAMT OPNUÈ  APRÅL 
AÈ "ÅLDSHÎFÈA
SÒ FIMMTA ST¾RSTA
 Å
¹ .ORÈURLÎND
UNUM

 

  

¥ -)¨*5 ",!¨3).3

3. ÁGÚST 2007

/&,

„Við verðum
brauð, bæði með alls konar
fjölþjóðleg
séríslensk,
svo sem franskbra og
fjallagrasa
brauð, sveitabrau uð,
rúgbrauð.
ð og
eru
heimabökuð,“ Öll
er það fyrsta þau
Ingibjörg
Sigurlaugs sem
staðarhald
ari í Laufási, dóttir,
þegar hún
nefnir
matvörunum er beðin að lýsa
á Laufásma
inum á mánudagi
rkaðnn. Fleira
hún upp.
(EIMAGERÈ
„Við erum telur Å ,AUF¹SI SULTA VERÈUR ¹ BOÈSTËLUM
rabarbarasultu,
með
rabarbarasaft,
berjasultu
harðfisk utan
Svo höfumviðog rabarbarahlaup.
af Grenivík
nýupptekn
og
Þetta flokkastbakað rabarbarapæ.
ar
kartöflur
eyfirskri
allt undir
úr
héraði. Við
mold.“
erum líka mat úr
þjóðlegar veitingar Einnig verða
að selja
seldar á gamla
prestssetrinu.

Búið er að
setja upp markaðstjald þar sem
afslátturinn
er
allt að 70 prósent

Búið er að
setja upp markaðstj
fyrir utan
ald
versl i
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Q-bar opnar
eldhúsið fyrir
hommum,
öllum hinum.
lesbíum

"R¾ÈRABYLTA TIL 3VISS
-YND 'RÅMS (¹KONAR
SONAR TEKUR Ö¹TT Å
ALÖJËÈLEGRI STUTT
MYNDASAMKEPPNI
Å 3VISS

r velja næsta

a Svía N Björgól
fur

forsetaefni

og bílarnir
N Elma Lísa
og Reynir
Lyngdal selja
íbúðina

SNIÐIN FYR
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Ritstýrir nýju ungmenningarblaði
$JÎFLAEYJAN HEFUR GÎNGU SÅNA Å DAG

FR¹

og

ur að koma
Við Ingólfsstr
á borðið og
Fyrsta daginn
fólk kann
æti í Reykjavík
mánuðum
vel að meta
var mjög
við það að
opnaður skemmtis var fyrir nokkrum
við auglýstumgott að gera hjá okkur það.
koma samkynhn
taðurinn
ánægðir,“
miðað
ekki neitt og
eigðir
Q-bar. Þar
segir
hneigðum
allir voru mjög
vinum sínum, saman ásamt
Fyrir framan Óli.
gagnkynast „Straighten staðurinn
Q-bar er rúmgóður
gestir geta
hneigðar þó Friendly“ – öllum opinn er það sem kallsetið
pallur þar
skyggja pallinn úti ef vel viðrar
að samkynhn
án tillits til
sem
og hægt er
Fram til þessa
eigðir séu
kynins hefur verið ef tilefni er til.
Opnunartí að yfirbar og skemmtis hefur staðurinn þó í meirihluta.
lengdur eftir
eldhúsið er
að eldhúsið mi staðarhafa Óli Hjörtur taður á kvöldin verið rekinn sem
opnaði,
og um helgar,
klukkan níu opið frá klukkan 11.30
Ólafsson og
rekstrarst
á kvöldin,
en nú
fyrir hádegi en
Anna Brá
jórar einnig
alla daga
Annar k kk
til
Bjar dó
ik
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N Silvía syngur
fyrir samkyn
hneigð

30 álitsgjafa

3ÅMI  

Vildi borga heyrnaraðgerð
Tveir Hollendingar viðurkenna að hafa flutt inn rúmt kíló af kókaíni. Vafamál hvort þeir stóðu saman að
innflutningi efnisins. Leitað var á fólkinu á leið frá Amsterdam. Íslensk yfirvöld voru beðin að leita betur.
$«-3-, „Mér þykir þetta mjög miður. Ég

&«,+ 

®KUM AF ÎRYGGI
b-ARGIR UNGIR ÎKUMENN AF HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU HAFA LITLA SEM ENGA
REYNSLU AF ÖVÅ AÈ AKA ¹ MÎL OG ERU
ÖVÅ Å MEIRI H¾TTU EN ELLA ÖEGAR ÖEIR
HALDA ÒT ¹ ÖANN HLUTA VEGAKERFIS
INS m SEGIR +JARTAN -AGNÒSSON
¥ $!' 
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.EW 9ORK
6ÎRUR HÎNNUNAR
HËPSINS 6ÅK 0RJËNS
DËTTIR ERU NÒ TIL SÎLU
Å .EW 9ORK

ætlaði aldrei að gera þetta,“ sagði 27 ára
hollenskur maður við aðalmeðferð í fíkniefnamáli í Héraðsdómi Reykjaness í gær. Hann og
nítján ára hollensk stúlka viðurkenna bæði að
hafa flutt kókaín til landsins innanklæða og
innvortis í apríl síðastliðnum.
Fólkið var handtekið af tollvörðum í
Leifsstöð við komuna frá Amsterdam 6. apríl
með samtals tæplega 1.100 grömm af kókaíni
innvortis og innanklæða. Hann var með um
750 grömm og hún ríflega 300. Þau hafa verið í
gæsluvarðhaldi síðan. Þau segjast bæði hafa
haldið í fyrstu að þau ættu að fara ein í
ferðina, og hvorugt segist hafa vitað hversu
mikið magn efna hitt hafði meðferðis.
Stúlkan og maðurinn eru bæði fædd á
eyjunni St. Vincent í Karíbahafi og þekktust
þaðan í sjón. Maðurinn, sem er nær algjörlega

heyrnarlaus, hafði búið í nokkur ár í Hollandi
fyrir smyglið. „Ég var heimilislaus og átti
enga peninga,“ sagði hann. „Ég hafði þurft að
greiða skuldir og fara í læknisaðgerð út af
eyrunum á mér.“
Stúlkan hefur nýlokið framhaldsskólanámi í
Hollandi og hefur haldið áfram námi í
gæsluvarðhaldi hér. Hún hyggst taka próf nú í
ágúst.
Bæði stúlkan og maðurinn fullyrða að aðrir
hafi fengið þau til verksins. Stúlkan segir konu
að nafni Ivette hafa skipulagt smyglið en
maðurinn nefnir karlmann, Mario að nafni.
Þau dvöldu í sama húsi daginn fyrir ferðina en
segjast lítið sem ekkert hafa hist. „Við máttum
ekki tala saman og vorum látin dvelja í
aðskildum herbergjum,“ sagði stúlkan. Þau
áttu síðan að þykjast vera par í ferðinni.
„Þegar ég var að koma fíkniefnunum fyrir

inni í mér þá kastaði ég þeim upp þannig að ég
þurfti að koma hluta þeirra fyrir í endaþarmi,“
sagði maðurinn.
Á flugvellinum í Amsterdam var fólkið
stöðvað vegna þess hve illa farið vegabréf
mannsins var. Tollverðir leituðu að fíkniefnum
á þeim. „Þeir leituðu ekki vel, því þá hefðu
þeir fundið efnin,“ sagði maðurinn. Þau voru
að verða of sein í flugið svo leitinni var hætt.
Maðurinn segir tollverðina úti hafa sagt þeim
að þeir myndu hafa samband við yfirvöld á
Íslandi um að leita betur á þeim.
Stúlkan segist ekki vita hvort hún hafi átt
von á greiðslu fyrir verkið umfram ferðalagið
til Íslands. „Ég vildi gera þetta því mig langaði
í ferðalag. Mig langaði að komast burt frá
Hollandi,“ sagði hún. Maðurinn sagðist hafa
verið lofað 7.400 evra greiðslu, sem jafngildir
um 640 þúsund krónum.
SH
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Beðnir að gista
ekki í Dalnum
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Föstudagur

Óvænt símasamband í Flatey

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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&«,+ GSM-samband er komið á í
Flatey á Breiðafirði. Fólk í eynni
vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið
þegar farsímar tóku að hringja á
þriðjudag. Áður hafði verið tilkynnt að GSM-sambandi yrði komið
á í Flatey og á hluta af sunnanverðum Vestfjörðum í nóvember.
Í vikunni fór kvikmyndatökufólk
að streyma til eyjarinnar með Baltasar Kormák í fararbroddi til að
taka upp myndina Brúðgumann.

Fréttablaðið

70%
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„Við spurðumst fyrir um það hjá
Símanum hvort við gætum verið
nettengd í eynni og hvort hægt
væri að liðka til með það,“ sagði
Agnes Johansen, framleiðandi
kvikmyndarinnar. „Þá var okkur
sagt að það væri langt komið með
GSM-samband og að þeir ætluðu
bara að nota tækifærið og drífa í
þessu.“
Viðbrögð íbúa og gesta í Flatey
við GSM-sambandinu eru blendin.

Á Hótel Flatey er búið er að hengja
upp miða á hótelinu þar sem stendur: „Góðir gestir, vinsamlega notið
ekki GSM-síma á hótelinu, veröndinni, útiborðum eða í veitingasal.
Takk fyrir að varðveita friðinn í
Flatey.“
„Menn verða bara að læra að
slökkva á símum og varðveita friðinn sem er það sem fólk sækist
eftir hér,“ segir Álfheiður Ingadóttir, einn af eigendum hótelsins. PAL
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&%2¨!,®' Þjóðhátíðargestum í
Eyjum var ráðlagt að gista
ekki í tjöldum sínum í Dalnum
í fyrrinótt vegna veðurútlits.
Starfsmenn þjóðhátíðarnefndar gengu á milli tjalda og buðu
fólki að gista í íþróttahúsi í
staðinn, endurgjaldslaust.
„Við vildum bara fyrirbyggja að tjöldin fykju og
fólkið lenti í slæmu veðri,“
segir Tryggvi Már Sæmundsson, sem er í nefndinni.
„Flestir tóku mjög vel í þetta,
en einhverjir voru eftir í
dalnum.“ Hann segir veðrinu
eiga að slota á hádegi í dag, og
þá muni Dalurinn aftur fyllast
af tjöldum.
Yfir sextíu fíkniefnamál
hafa komið upp á landinu öllu
síðan fíkinefnaeftirlit lögreglu
vegna verslunarmannahelgarinnar hófst mánudaginn 23.
júlí. Páll Winkel aðstoðarlögreglustjóri segir magnið
heldur meira en undanfarin ár,
enda sé meiri áhersla lögð á
eftirlit en áður.
SÖS

90%
ÚTSÖLULOK
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%INN L¾KNIR ER ¹ BAKVAKT FYRIR TV¾R ÖYRLU¹HAFNIR ,ANDHELGISG¾SLU

5MFERÈARSLYS Å 'ARÈAB¾

Læknarnir eru að gefast upp

Drengur á hjóli
varð fyrir bíl

(%),"2)'¨)3-, „Stór hluti af læknunum, og sérstaklega þeir sem eru
eldri og reyndari, eru búnir að fá
sig fullsadda á þessu og munu
draga sig í hlé,“ segir Friðrik
Sigurbergsson,
reyndasti
þyrlulæknir landsins.
Friðrik vísar til þess að einungis
einn læknir er á bakvakt hverju
sinni vegna bráðaútkalla björgunarþyrlna Landhelgisgæslunnar.
Þyrlur sem sinna bráðaþjónustunni eru tvær og áhafnirnar sem
fljúga þeim sömuleiðis. Ekki var
gert ráð fyrir öðrum lækni þegar
úthlutað var til Landspítalans í ár.
„Við teljum að það sé ekki ásættanlegt að starfa undir þessu aukna

Sá Lalli ekki rautt þegar hann
fékk annan búning en hinir?
b¶ETTA VAR RAUÈA SPJALDIÈ FYRIR LÅFERNI
HANS (ANN ¾TLAR AÈ SNÒA VIÈ
BLAÈINU ÖEGAR HANN KEMUR TIL BAKAm
(ALLDËR %INARSSON Å (ENSON GAF (ROTTUN
UM KNATTSPYRNUFÁLAGI FANGA ¹ ,ITLA
(RAUNI BÒNINGA ,ALLI *OHNS FÁKK RAUÈAN
BÒNING EN ALLIR HINIR BL¹AN

.ÕR STJËRI HJ¹ .ORÈURLANDAR¹ÈI

Finni tekur við
stjórnartaumum
54!.2¥+)3-, Finninn Jan-Erik
Enestam tók á miðvikudag við
starfi framkvæmdastjóra
Norðurlandaráðs, sem er
samstarfsvettvangur norrænna
þingmanna.
Enestam er einn af reyndustu
ráðherrum Finnlands. Hann hefur
setið á þingi frá árinu 1991 og var
ráðherra á árunum 1995 til 2006,
síðast umhverfis- og
samstarfsráðherra.
Haft er eftir Enestam í
fréttatilkynningu að nýja starfið
sé áhugavert og mikil áskorun sé
í því fólgin að taka þátt í áframhaldandi þróun norræna samstarfsins.
BJ

,ÎGREGLAN ¹ 3UÈURNESJUM

Hugsanlega
skotið á bíl
,®'2%',5-, Hugsanlega var
skotið á bíl stúlku sem var að taka
barn úr bíl sínum í Keflavík í gær.
Málsatvik voru þau að þegar
stúlkan var að taka barn úr
barnabílstól í bílnum sprakk ein
rúða. Lögreglan kom á svæðið og
rannsakaði málið.
Að sögn varðstjóra hjá lögreglunni á Suðurnesjum er hugsanlegt
að skotið hafi verið á rúðuna. Það
sé hins vegar ekki hægt að útiloka
að einhverju hafi verið kastað í
rúðuna eða jafnvel að eitthvað
hafi fokið á hana. Allir sem geta
veitt upplýsingar um málið eru
beðnir að hafa samband við
lögregluna á Suðurnesjum.
AVÅ

$«-34«,!2
3ÅBROTAMENN Å G¾SLUVARÈHALD
4VEIR SÅBROTAMENN VORU D¾MDIR TIL AÈ
SITJA Å G¾SLUVARÈHALDI ÖAR TIL DËMUR
FELLUR Å ÖEIRRA M¹LUM EÈA TIL  SEPT
EMBER Å (¾STARÁTTI Å G¾R -ENNIRNIR
VORU STAÈNIR AÈ VERKI VIÈ INNBROT Å
BIFREIÈ OG BÅLSKÒR ¹ M¹NUDAG OG BÅÈA
DËMS FYRIR LANGAN BROTAFERIL

 ¹GÒST  &®345$!'52

3*²+2!&,5' %LDRI OG REYNDARI L¾KNAR

ERU AÈ GEFAST UPP ¹ FYRIRKOMULAGI
SJÒKRAFLUTNINGA %INN L¾KNIR ER ¹ BAKVAKT
HVERJU SINNI

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

fyrir lækninn, sem þarf kannski
líka að mæta í vinnuna daginn
eftir,“ segir hann.
Friðrik tekur sem dæmi að
nýverið hafi þurft að sækja sjúkling til Vestfjarða. Á meðan hafi
borist annað útkall. Enginn læknir
hafi fengist til ferðarinnar sem
seinna var afturkölluð.
„Það er fullur skilningur á því
hjá Landhelgisgæslunni að þörf sé
á öðrum lækni. Dómsmálaráðuneyti metur þetta öðruvísi.“ Friðrik efast ekki um að þörf sé á læknum í þyrlurnar. „Við flytjum um 20
mikið slasaða sjúklinga á ári þar
sem þarf mikið inngrip, sem ekki
er á færi annarra en lækna.“ KËÖ

Vandi sveitarfélaga
ekki tekjuskortur
Fjárhagsvandi sveitarfélaga landsins tengist fremur útgjöldum og skuldum en
tekjuskorti segir Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra. Tekjustofnarnir hafa
ekki aukist í samræmi við flutning verkefna til sveitarfélaga segir bæjarstjóri.
Vandi sveitarfélaga
landsins er útgjalda- og skuldavandi, ekki skortur á tekjum, segir
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra. Hann segir bæði tekjur og
útgjöld hafa aukist meira hjá sveitarfélögunum en ríkinu.
Talsvert hefur verið rætt um að
sveitarfélögin fái hlutdeild í tekjum ríkisins af fjármagnstekjuskatti, en fjármálaráðherra hefur
þvertekið fyrir það.
„Vandi sveitarfélaganna almennt
held ég að sé útgjalda- og skuldavandi, ekki tekjuvandi. Á yfirstandandi hagvaxtarskeiði hefur uppsafnaður
tekjuauki
sveitarfélaganna verið meiri en
tekjuauki ríkissjóðs. Á síðustu fjórum árum hafa útgjöld sveitarfélaganna aukist umtalsvert meira en
útgjöld ríkisins,“ segir Árni. Hann
tekur fram að á því árabili hafi afar
fá verkefni færst frá ríki til sveitarfélaga.
Árni segir vanda sveitarfélaganna afar misjafnan, stóru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafi
fengið miklu meiri tekjuaukningu
en til að mynda lítil sveitarfélög á
landsbyggðinni, þar sem tekjur
hafi jafnvel dregist saman. Það að
færa tekjur af fjármagnstekjuskattinum til sveitarfélaganna
muni bara skekkja tekjudreifinguna milli sveitarfélaga enn meira.
Árni segir að ríkið hafi samið við
Samband íslenskra sveitarfélaga
síðastliðið vor um að ríkið aðstoði
sveitarfélögin við að grynnka á
skuldum, og að sveitarfélögin
tækju upp fjármálareglur áþekkar
þeim sem ríkissjóður hefur verið
með. Árni segir að þessi samningur
verði lagaður að viðbrögðum ríkis34*«2.-,

3,93 Drengur fæddur 1992

slasaðist alvarlega þegar hann
varð fyrir bíl í Garðabæ laust
fyrir hádegi í gær.
Að sögn lögreglunnar lenti
drengurinn framan á bílnum
þegar hann var að hjóla yfir götu.
Við áreksturinn kastaðist hann
yfir bílinn og lenti á gangstétt
fyrir aftan bílinn. Drengurinn var
ekki með hjálm.
Drengurinn var fluttur með
sjúkrabíl á bráðamóttöku
Landspítalans í Fossvogi.
Að sögn vakthafandi læknis
liggur drengurinn alvarlega
slasaður á bráðamóttöku en líðan
hans stöðug.
AVÅ

"ÅLSLYS Å -ÕVATNSSVEIT

Bíllinn endaði í
Laxá í Aðaldal
,®'2%',5-, Ungur piltur endaði

ökuferð sína úti í Laxá í Aðaldal
eftir að hann missti stjórn á
jeppabifreið sinni við Helluvað í
Mývatnssveit í gær.
Pilturinn missti stjórn á
bílnum, sem var í gangstýringu
(e. cruise control), og neyddist til
að stýra honum út af til að koma í
veg fyrir að velta honum. Hann
sveif um sex metra fram af
vegstallinum og keyrði hátt í
hundrað metra eftir árbakkanum
þar til hann endaði úti í miðri
ánni. Engum varð meint af.
Vegfarandi varð vitni að
slysinu en keyrði fram hjá eins
og ekkert hefði í skorist, segir
Gunnar Hnefill Örlygsson, sem
ók bílnum.
AVÅ  SÖS

2ANNSAKA ËHAPP Å &LJËTSHLÅÈ
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valdsins við niðurskurði á þorskveiðiheimildum, en gert er ráð
fyrir 700 milljóna viðbótarframlagi
ríkisins í í jöfnunarsjóð í tvö ár.
„Ríkisvaldið er með þessu búið
að viðurkenna að það sé vandi hjá
sveitarfélögunum, og er tilbúið til
að aðstoða við að grynnka á skuldunum, svo fremi sem staða ríkissjóðs leyfi,“ segir Árni.
Grímur Atlason, bæjarstjóri í
Bolungarvík, segir sveitarfélög á
þenslusvæðum – Suðvesturhorninu

&2¡44!",!¨)¨(!2)

og Austurlandi – hafa skilað ágætri
afkomu, en önnur sveitarfélög skili
lakari afkomu. Hann segir margt
koma þar til, en einn af stóru þáttum málsins sé að tekjustofnar hafi
ekki aukist í samræmi við verkefni
sem sveitarfélögin hafi tekið við af
ríkinu.
Hann nefnir þar sérstaklega
grunnskólana, en kröfur samfélagsins séu aðrar í dag en þær hafi
verið þegar grunnskólarnir voru á
hendi ríkisins. Nú sé krafan einsetnir skólar, mötuneyti og fleira,
auk þess sem viðhald bygginga hafi
víða setið á hakanum hjá ríkinu. Ef
eitt sveitarfélag stökkvi til og bæti
þjónustuna verði þau öll að
stökkva.
Hann segir það góðra gjalda vert
að grynnka á skuldum sveitarfélaga, en 1,4 milljarðar á tveimur
árum komi ekki í staðinn fyrir fasta
tekjustofna sveitarfélaga.
BRJANN FRETTABLADIDIS

Nefhjól flugvélarinnar gaf sig
3,93 Rannsóknarnefnd flugslysa

rannsakar tildrög óhapps sem varð
þegar nefhjól tveggja hreyfla
flugvélar gaf sig í lendingu á
flugvellinum í Múlakoti í Fljótshlíð
í fyrrakvöld.
Þorkell Ágústsson, rannsóknarstjóri RNF, segir að flugmaður og
tveir farþegar hafi verið um borð í
vélinni, sem hafi verið að æfa
snertilendingar þegar óhappið
varð. Fólkið var heilt á húfi.
Þorkell segir ekki ljóst hvers
vegna nefhjólið gaf sig, en meðal
þess sem rannsakað verði sé
verklag flugmannsins, sem er
einkaflugmaður með töluverða
reynslu.
BJ

,®'2%',5&2¡44)2
"ÅLVELTA Å 6ESTMANNAEYJUM
5NGUR ÎKUMAÈUR VELTI BÅLNUM SÅNUM
Å 6ESTMANNAEYJUM Å G¾R (ANN VAR AÈ
TAKA FRAM ÒR ¹ ËLÎGLEGUM HRAÈA ÖEGAR
HANN MISSTI STJËRN ¹ BÅLNUM OG LENTI
UTAN VEGAR 0ILTINN SAKAÈI EKKI

,ÎGREGLUSTJËRI HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS LAGÈIST GEGN LEYFI TIL NEKTARSÕNINGA
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.EKTARDANS BANNAÈUR ¹ 'OLDFINGER
,®'2%',5-, Skemmtistaðurinn Goldfinger í
Kópavogi hefur ekki leyfi til nektarsýninga. Í nýjum
lögum segir að nektardans sé bannaður nema hann
sé sérstaklega heimilaður af sveitarstjórn og
lögreglu. Lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins
leggst gegn leyfi Goldfinger til nektarsýninga, og
því hefur sýslumaður ekki veitt staðnum leyfið.
Ásgeir Davíðsson, eigandi staðarins, segir engan
nektardans hafa farið fram á Goldfinger síðan nýju
lögin tóku gildi. Stúlkurnar fari ekki úr öllum
fötunum og því sé ekki um nektarsýningu að ræða.
Hann segist ætla að leggja fram kvörtun til dómsmálaráðuneytisins vegna málsins, og áfram verði
dansað á Goldfinger. „Mér finnst þetta vera eins og
lögregluríki þar sem einn maður tekur ákvörðunina,“ segir hann og á við lögreglustjórann.
Vinstrihreyfingin – grænt framboð í Kópavogi
sendi frá sér tilkynningu í gær þar sem ákvörðun
lögreglustjóra að heimila ekki nektarsýningar á
Goldfinger var fagnað. „Mér sýnist þetta vera stór
áfangi, við viljum fá þetta fyrirtæki út úr bænum
því það er sannað mál að svona starfsemi tengist
ofbeldi og mansali,“ segir Guðbjörg Sveinsdóttir
varabæjarfulltrúi.

'/,$&).'%2 SGEIR $AVÅÈSSON EIGANDI 'OLDFINGER SEGIR AÈ

¹FRAM VERÈI DANSAÈ ¹ STAÈNUM ¶AÈ VERÈI BARA EKKI NEKTARDANS

Hún segir að í raun og veru eigi að loka staðnum.
„Þessir staðir tengjast starfsemi sem er glæpsamleg
að mínu mati og er niðurlægjandi fyrir hvert
sveitarfélag að hýsa.“
SÖS
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&ORVARNASTARF L¾KNANEMA

Dreifa 15 þúsund smokkum
Forvarnastarf
læknanema, Ástráður, hefur í
samstarfi við innflytjanda Durex
á Íslandi ákveðið
að
dreifa
fimmtán þúsund
smokkum á útihátíðum
um
verslunarmannahelgina
ásamt því að
dreifa smokkum á Gay pride og
Menningarnótt.
Einnig mun hópurinn dreifa
neyðarspjöldum Ástráðs með
upplýsingum um símanúmer
sem nota þarf í neyð til dæmis
hjá Stígamótum og neyðarmóttöku vegna nauðgana.
AVÅ
(%),"2)'¨)3-,

"ERKLAPRËF ¹ +¹RAHNJÒKUM

Enginn enn
reynst veikur
(%),"2)'¨)3-, Búið er að

berklaprófa helming þeirra 120
manna sem taldir voru í smithættu af portúgölsku stúlkunni
sem greindist með berklasmit á
Kárahnjúkum í maí.
Enginn þeirra hefur greinst
með smit, að sögn Péturs
Heimissonar, yfirlæknis Heilbrigðisstofnunar Austurlands.
Hluti þeirra verkamanna sem
fyrst voru prófaðir reyndist hafa
smitast af berklum áður en þeir
komu til landsins.
Þeir voru því sendir í lungnamyndatöku, en hún leiddi ekkert
óeðlilegt í ljós.
KËÖ

,®'2%',5&2¡44)2
2ÒSSAR ¹ HRAÈFERÈ
-AÈUR FR¹ 2ÒSSLANDI VAR STÎÈVAÈUR
AF LÎGREGLU ¹  KÅLËMETRA HRAÈA ¹
6ESTURLANDSVEGI &RAM Å HJ¹ HONUM
SAT NÅU ¹RA SONUR HANS SEM VAR EKKI Å
BELTI !FTUR Å SAT EIGINKONA HANS MEÈ
FJÎGURRA ¹RA DËTTUR ÖEIRRA Å FANGINU
¶AU ÖURFTU AÈ BORGA  ÖÒSUND
KRËNUR Å SEKT

Ólíklegt að skjálftar boði eldgos
haldi áfram og færist ofar í
jarðskorpuna aukist líkur á eldgosi,
kvikuhreyfingar sem valdið hafa
en þróunin hafi ekki verið í þá
jarðskjálftum við Upptyppinga, um
áttina hingað til.
20 kílómetra austan við Öskju,
Ragnar segir að síðast hafi gosið
brjótist upp á yfirborðið í eldgosi,
á Öskjusvæðinu árið 1961. Ekki er
segir Steinunn Jakobsdóttir,
sjáanlegt mynstur í gosum á
jarðeðlisfræðingur á Veðurstofu
svæðinu eins og hjá Heklu og Kötlu
Íslands.
og því engar vísbendingar um
Á þriðja þúsund skjálftar hafa
hvenær næsta eldgos þar verði.
orðið á svæðinu frá því í febrúar, og
!3+*! ¥ $9.'*5&*®,,5- 3KJ¹LFTAHRINAN ¹
Bæði Ragnar og Steinunn benda á
var sterkasta hrinan hingað til
UPPTÎK SÅN DJÒPT UNDIR 5PPTYPPINGUM UM að ástæða þess að þessi gríðarlega
síðastliðinn þriðjudag. Síðan hefur

KÅLËMETRUM
AUSTAN
VIÈ
®SKJU
NORÈAN
skjálftavirkni mælist yfir höfuð sé
hægst á skjálftavirkninni. Steinunn
6ATNAJÎKULS
&2¡44!",!¨)¨3)'52¨52 "/')
nýir skynjarar sem komið hafi verið
segir að kvikuhreyfingar djúpt
fyrir til að fylgjast með áhrifum af
undir yfirborðinu valdi líklega
skjálftunum, sem eigi upptök sín á 15-20 km dýpi.
Hálslóni. Þar hafi engin hreyfing orðið, en mælarnir
hafi þó nýst við að afla upplýsinga um kvikuhreyfingRagnar Stefánsson, prófessor í jarðvárfræðum við
arnar undir Upptyppingum.
Háskólann á Akureyri, segir að ef skjálftavirknin
BJ

(!-&!2)2 Ólíklegt er að
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  'J¹LP UNDIR 6ATNAJÎKLI

Slógust um launaseðlana
Fimm lettneskir karlmenn fengu engin laun um þessi mánaðamót. Í staðinn fengu þeir óvænta sendingu
frá skattinum. Þeir segjast enga peninga hafa fyrir mat né húsaleigu. Atvinnurekandinn telur sig hafa
greitt of hátt tímakaup. Hann slóst við einn manninn í gær en ætlar að bjarga laununum á næstu dögum.
6)..5-!2+!¨52 „Enginn þeirra á
peninga fyrir flugi heim, jafnvel
ekki mat. Sumir þeirra eru að missa
húsnæðið, en aðrir búa hjá mér. Við
lifum eiginlega á konunni minni
núna,“ segir Haralds Kaulins, sem
var verkstjóri hjá Stokkum ehf.
Haralds hefur búið á Íslandi
síðan árið 2001 og hóf störf hjá
Stokkum í mars 2006.
Hann og fjórir aðrir lettneskir
karlmenn fengu engin laun útgreidd
frá verktakafyrirtækinu Stokkum
um mánaðamótin. Þeir hafa starfað
við byggingu Hótels Arnarhvols í
Reykjavík.
Einn mannanna, Helmut, er með
konu sína og tvö börn á landinu og
segist ekki eiga fyrir mat. Hann
býst við að missa brátt húsnæðið.
Í stað launaseðils fékk Haralds
álagningarseðil frá skattinum um
mánaðamótin. Samkvæmt honum
skuldar hann 350.000 krónur í skatt.
Atvinnurekandinn dró hins vegar
af honum fulla skatta allt síðasta ár.
„Ég hef heldur ekki fengið útlagðan kostnað greiddan og eigandi
Stokka hefur dregið húsaleiguna af
laununum. Síðan var hún ekki
greidd til leigusalans.“
Steinar H. Kristinsson, fram-

kvæmdastjóri og eigandi Stokka,
viðurkennir fúslega að margt hafi
misfarist í rekstrinum. „Þetta er
leiðindamál og ætti ekki að gerast
en ég er að ganga frá þessu. [Vangoldnir skattar] eru mín sök og það
þarf ég að taka á mig,“ segir hann.
Hann neitar því ekki heldur að
honum hafi láðst að greiða mönnunum orlof.
Steinar segist vera að vinna í því
að gera upp við mennina og það
ætti að takast á næstu dögum.
Hann eigi eftir að leggja inn reikning til yfirverktaka fyrir síðasta
mánuð. „Það hefur verið smá deila
vegna aukaverka og reikninga. En
ég ætla ekki að hlusta á það heldur
sendi ég þeim bara reikning.“
Hins vegar virðist honum ljóst
að helstu mistökin í rekstrinum
hafi verið að vera of góður við
Lettana. „Ég er búinn að vera allt
of góður og hef ofborgað þeim.
Aðrir eru að greiða sínum mönnum 700 krónur á tímann en ég
borga 900 til 1.200. Ég átti bara
ekki von á því að þetta myndi ekki
standa undir sér.“
Steinar ætlar að reyna að hindra
að mennirnir missi húsnæði sitt.

!,%8!.$%2 !.$2%* !26)3 (!2!,$3 /' (%,-54 &ENGU ENGIN LAUN UM M¹NAÈA

MËTIN !TVINNUREKANDINN HARMAR ÖETTA OG ¾TLAR AÈ B¾TA ÒR ÖVÅ (ONUM LENTI SAMAN
VIÈ EINN MANNANNA Å FYRRAKVÎLD OG GISTI S¹ FANGAKLEFA
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
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b/KKUR ER ANSI ÖRÎNGUR STAKKUR SNIÈINN
EF UNDIRVERKTAKI OKKAR GREIÈIR EKKI
STARFSMÎNNUM SÅNUM LAUN m SEGIR *ËN
0¹LSSON FRAMKV¾MDASTJËRI !.3 SEM
ER YFIRVERKTAKINN SEM HEFUR 3TOKKA Å
ÖJËNUSTU SINNI 3TEINAR EIGANDI 3TOKKA
HELDUR ÖVÅ FRAM AÈ DEILUR UM GREIÈSLUR
FR¹ !.3 SÁU EIN ¹ST¾ÈA ÖESS AÈ ILLA
HAFI GENGIÈ HJ¹ HONUM AÈ GREIÈA LAUN
b¶AÈ KOMA OFT UPP ¹GREININGSM¹L
UM UPPGJÎR Å SVONA REKSTRI OG YFIRLEITT
LEYSA MENN ÖAU SÅN ¹ MILLI m SEGIR *ËN
b,AUN ERU HINS VEGAR FORGANGSKRÎFUR
OG ÖAÈ SEGIR SIG SJ¹LFT AÈ ÖAÈ GETUR
ENGINN VERIÈ Å REKSTRI SEM EKKI GREIÈIR
ÖAU ÒTm ¶R¹TT FYRIR GËÈAN VILJA GETI !.3
EKKI GREITT LAUN TIL STARFSMANNA ANNARRA
FYRIRT¾KJA
*ËN SEGIST EKKI HAFA HAFT NEITT UNDAN
VIÈSKIPTUM VIÈ 3TOKKA AÈ KVARTA HING
AÈ TIL (INS VEGAR SJ¹I FYRIRT¾KIÈ SÁR EKKI

KLEMENS FRETTABLADIDIS

3,!'3-, %.$5¨5 -%¨ (!.$4®+5
(ARALDS VERKSTJËRI GISTI FANGAKLEFA EFTIR
¹TÎK VIÈ 3TEINAR ( +RISTINSSON ÖANN
 ¹GÒST b¥ G¾R KOM ÁG AÈ BIÈJA UM
LAUNASEÈLA OG HÒSALEIGUSAMNING OG
Ö¹ HRINGDI 3TEINAR ¹ LÎGREGLUNA ¡G
VAR SETTUR Å FANGAKLEFA OG GISTI ÖAR Å
NËTT m SEGIR (ARALDS
3TEINAR STAÈFESTIR ÖETTA b(ANN
KÕLDI MIG SUNDUR OG SAMAN OG
SAGÈIST ¾TLA AÈ KOMA AFTUR OG DREPA
MIG ÁG ER MEÈ SJËNARVOTTA AÈ ÖVÅm
3TEINAR SEGIR AUÈVELT AÈ L¹TA
LÅTA ÒT SEM ILLA SÁ FARIÈ MEÈ ERLENT

STARFSFËLK (ANN
HAFI HINS VEGAR
¹VALLT GERT SITT
BESTA b/G NÒ ER
ÖETTA SPURNING
UM EINHVERJA
DAGA SEM TEKUR (!2!,$3 +!5,).3
AÈ GREIÈA LAUNIN
OG Ö¹ GENGUR HANN Å SKROKK ¹ MÁRm
3TEINAR HAFI EKKI VILJAÈ AFHENDA
HÒSALEIGUSAMNINGINN ÖVÅ (ARALDS
V¾RI H¾TTUR AÈ STARFA HJ¹ HONUM
,AUNASEÈLARNIR VORU EKKI TILBÒNIR

F¾RT AÈ EIGA Å VIÈSKIPTUM TIL LANGFRAMA
VIÈ VERKTAKA SEM EKKI GREIÈIR MÎNNUM
LAUN
2ANNVEIG %INARSDËTTIR STARFSMAÈUR
BYRGÈARSJËÈS LAUNA SEGIR AÈ SJËÈUR
INN BORGI EKKI LAUN FYRR EN FYRIRT¾KI SÁU
GJALDÖROTA EN LETTNESKU VERKAMÎNNUN
UM MUN HAFA VERIÈ BENT ¹ SJËÈINN TIL
AÈ F¹ GREIDD LAUN b¶EIR ÖYRFTU AÈ L¹TA
SKR¹ SIG HJ¹ 3V¾ÈISVINNUMIÈLUN TIL AÈ
F¹ ATVINNULEYSISB¾TURm
(UGRÒN *ËHANNESDËTTIR FORSTÎÈU
MAÈUR 6INNUMIÈLUNAR HÎFUÈBORG
ARSV¾ÈISINS TELUR MIÈLUNINA GETA
ÒTVEGAÈ MÎNNUNUM VINNU SAMD¾G
URS b6ANGOLDIN VINNULAUN ERU HINS
VEGAR EKKI ¹ OKKAR SVIÈI m SEGIR HÒN
&ÁLAGSÖJËNUSTAN Å 2EYKJAVÅK GETI HELST
HJ¹LPAÈ MEÈ FRAMF¾RSLUNA EN VERKA
LÕÈSFÁLÎGIN ¾TTU AÈ S¾KJA RÁTTINDI
MANNANNA
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MS drykkjarvörur í útileguna
MS mjólkurdrykkirnir eru prótein- og kalkríkir og stútfullir
af næringarefnum. Veldu þér ískaldan mjólkurdrykk í
handhægum umbúðum í næstu verslun.
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-AGNÒS 3VEINN (ELGASON VAR ¹ VETTVANGI Å -INNEAPOLIS EFTIR AÈ BRÒIN HRUNDI

Bílarnir lágu eins og hráviði
"!.$!2¥+). „Brúin sem hrundi er
ábyggilega fjölfarnasta brúin í
Minneapolis. Hún liggur í gegnum
miðbæinn og tengir öll úthverfin í
norðri við miðbæinn, þannig að
allir sem eru að koma í vinnu
þaðan fara þarna um,“ segir
Magnús Sveinn Helgason, sem
búið hefur í Minneapolis í sjö ár.
Hann átti leið framhjá brúnni
klukkutíma eftir að hún hrundi,
var að skutla vinkonu dóttur
sinnar heim. „Hún býr þarna
nálægt svo ég fór þangað og gekk
um svæðið.“
Hann komst þó ekki alveg að
brúnni, því stóru svæði hafði strax
verið lokað.

Á að hætta að birta opinberlega álagningarskrár skattstjóra?
*¹
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Er réttlætanlegt að vera með
aldurstakmörk á tjaldstæðum?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

  

„Þegar ég kom á vettvang var
augljóst að öll viðbrögð lögreglu
og björgunarfólks voru ótrúlega
skipulögð. Þetta hefur allt gengið
nákvæmlega eftir bókinni.“
Fjöldi fólks var á staðnum, fólk
sem býr í nágrenninu eða komst
ekki leiðar sinnar vegna þess að
brúin var farin.
„Fólk ætlaði hreinlega ekki að
trúa þessu. Bílarnir lágu eins og
hráviði þarna og ótrúlegt að fólk
hafi bjargast úr þeim því brúin er
minnst tuttugu metra há,“ segir
Magnús.
„Nú er fólk farið að búa sig
undir umferðartafir, því þetta er
önnur aðalumferðaræðin í gegn-

-!'.²3 36%).. (%,'!3/. -AGNÒS

HEFUR BÒIÈ Å SJÎ ¹R Å -INNEAPOLIS ÖAR SEM
HANN STUNDAR DOKTORSN¹M Å SAGNFR¾ÈI

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

342345 "2²!2
3,93 3¥¨5345 2!
"ANDARÅKIN APRÅL 
(LUTI HRAÈBRAUTAR VIÈ /AKLAND
"AY BRÒNA Å 3AN &RANCISCO HRUNDI
EFTIR AÈ FLUTNINGABÅLL VALT
+ANADA SEPTEMBER 
&IMM MANNS LÁTUST ÖEGAR BRÒ
HRUNDI Å 1UEBEC
3P¹NN NËVEMBER 
(LUTI BRÒAR SEM VERIÈ VAR AÈ REISA
HRUNDI SKAMMT FR¹ 'RANADA 3EX
MANNS FËRUST
"ANDARÅKIN MAÅ 
&LUTNINGABÅLL ËK ¹ BRÒARSTËLPA Å
.EBRASKA "RÒIN HRUNDI OG KOSTAÈI
ÖAÈ EINN MANN LÅFIÈ
"ANDARÅKIN MAÅ 
&LUTNINGAPRAMMI SIGLDI ¹ BRÒ YFIR
!RKANSAS FLJËT Å /KLAHOMA 
METRA LANGUR HLUTI BRÒARINNAR
HRUNDI &JËRT¹N MANNS LÁTUST
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Einstaklega lipur vél sem
hentar á svæðum þar sem
aðkoma er þröng. Vél sem
kemur á óvart!
$ !, "-!
Reiknuð afköst 1250m2/klst
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Lítil og nett, en afkastamikil
vél með innbyggðu hleðslutæki
sem hindrar afhleðslu rafgeyma.
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HREYFINGU HVEN¾R SEM VAR
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Á þriðja tug saknað

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

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

Rekstrarvörur

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

UniqueRV 070702

- vinna með þér
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is
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-)..%!0/,)3 !0 Ekki er vitað hve
margir fórust þegar fjölfarin brú í
Minneapolis hrundi skyndilega
síðdegis á miðvikudag. Í gærmorgun höfðu yfirvöld staðfest að fjórir voru látnir, en tuttugu til þrjátíu
manns var saknað.
Kafarar voru sendir til að leita
að látnu fólki í Mississippi-fljóti í
gær, en bæði erfitt og hættulegt
var að athafna sig við leitina.
„Brúin er enn að hreyfast,“
sagði Tim Dolan, lögreglustjóri í
Minneapolis. „Við þurfum að gera
þetta hægt og gæta öryggis.“
Allt að fimmtíu bílar voru í ánni
og reynt var að skrá niður bílnúmer þeirra allra. Ökumenn og farþegar flestra bifreiðanna höfðu
náð því að komast í land, en erfitt
var að kanna hve mörg lík væru
enn í bílunum. Sumir bílanna voru
grafnir undir stórum steinsteypubrotum úr brúnni.

Heimavarnaráðuneyti
Bandaríkjanna segir fátt benda til þess
að þetta hafi verið hryðjuverk.
Orsökin er þó enn ókunn. „Allt
bendir til þess að þetta hafi verið
hrun, en ekki af mannavöldum,“
segir Richard Stanek, sem er yfirmaður í lögreglunni.
Slysið varð klukkan 18.05, sem
sagt á háannatímanum síðdegis,
þegar umferðin um brúna er hvað
mest.
Meðal bifreiðanna sem voru á
brúnni þegar hún hrundi var
skólabíll með 60 börnum. Bíllinn
fór ekki í ána þannig að öll komust
börnin lífs af, en um það bil tíu
þeirra hlutu meiðsli.
Tíu ára stúlka, Kaleigh Swift,
hringdi í mömmu sína um það bil
tíu mínútur yfir sex. „Hún æpti:
Brúin hrundi,“ sagði móðirin,
Christine Swift.
Tim Pawlenty, ríkisstjóri í

Minnesota, segir að brúin hafi
verið skoðuð vandlega á árunum
2005 og 2006 og þá hafi engir
alvarlegir gallar komið í ljós.
„Það þurfti að huga að nokkrum
smávægilegum atriðum.“
Dagblaðið Star Tribune, sem
gefið er út í Minneapolis, skýrði
þó frá því að árið 2005 hafi
samgönguráðuneytið í Minnesota
komist að þeirri niðurstöðu að
brúin væri í lélegu ástandi og
þyrfti ef til vill endurnýjunar
við.
Þegar brúin hrundi var verið að
vinna að viðgerðum á henni.
Fjórar af átta akreinum voru
lokaðar, sem gerði það að verkum
að umferð var minni en ella hefði
verið.
Átján verkamenn voru á brúnni
þegar hún hrundi. Einn þeirra
hafði ekki fundist síðdegis í gær.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

3KELFING GREIP UM SIG MEÈAL VEGFARENDA ¹ BRÒNNI YFIR -ISSISSIPPI FLJËT

Var alveg eins og í bíómynd
-)..%!0/,)3 !0 Þau Dennis og Jamie Winegar frá

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

Texas voru akandi á bifreið sinni yfir brúna í Minneapolis þegar þau fundu skyndilega að hún byrjaði að
skjálfa. Ungur frændi þeirra sem var með þeim
hrópaði: „Þetta er jarðskjálfti,“ og þá áttuðu þau sig á
því að brúin var að hrynja undan þeim.
„Ég klossbremsaði og sá eitthvað fyrir framan mig
hverfa og síðan sneri bíllinn minn beint niður og við
hröpuðum,“ sagði Dennis, sem sat við stýrið. Bifreiðin
hefur fallið um það bil fimmtán metra og lenti ofan á
öðrum minni bíl.
Jamie segir að fólk hafi strax farið út úr bílunum og
reynt að hjálpa hvert öðru.
Catherine Yankelevich var í öðrum bíl sem steyptist
út í Mississippi-fljót: „Bílarnir fóru að fljúga og ég sá
vatnið,“ segir hún. Henni tókst að klifra út um
hliðarrúðuna bílstjóramegin og synti í land.

3,!00 -%¨ 3+2%++).. -ELISSA (UGHES SEM HELDUR ÖARNA ¹

UNGU BARNI VAR ÎKUMAÈUR Å RAUÈA BÅLNUM SEM SÁST ¹ BAK VIÈ
&2¡44!",!¨)¨!0

„Þetta var alveg eins og í bíómynd, þetta var
býsna ógnvekjandi,“ sagði hún. „Ég bjóst aldrei
við að neitt þessu líkt myndi gerast hér.“
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hyggst bjóða upp á niðurhal
sjónvarpsþátta sinna af netinu?
 Á hvaða knattspyrnuvelli
söng Garðar Thor Cortes á
miðvikudagskvöld?
36®2  3¥¨5 
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6ELTI BÅL VIÈ +OLLAVÅK
+ONA OG TVÎ BÎRN HENNAR SLUPPU
LÅTIÈ MEIDD ÖEGAR BÅLL ÖEIRRA VALT VIÈ
+OLLAVÅK ¹ LEIÈINNI MILLI ¶ËRSHAFNAR
OG 2AUFARHAFNAR +ONAN MISSTI STJËRN
¹ BÅLNUM Å LAUSAMÎL ÖEGAR HÒN TËK
BEYGJU "ÅLLINN ENDAÈI OFAN Å L¾K VIÈ
VEGINN OG ER TALINN ËNÕTUR
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*ARÈSKJ¹LFTI NORÈAN VIÈ LANDIÈ
*ARÈSKJ¹LFTI VARÈ VIÈ +OLBEINSEYJARHRYGG
UM MIÈJAN DAG Å G¾R (ANN M¾LDIST 
¹ 2ICHTER
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%VRËPUSAMBANDIÈ

/2+5-, Íslensk heimili greiða lægsta raforkuverð á
Norðurlöndunum. Af 27 ríkjum Evrópusambandsins,
auk Íslands, Króatíu og Noregs, er Ísland með ellefta
ódýrasta raforkuverðið. Rúmenía, Slóvenía, Tékkland
og Finnland eru á svipuðu róli og við.
Tölurnar eru fengnar úr samantekt hagstofu
Evrópusambandsins, Eurostat, og verðskrá Orkuveitu Reykjavíkur. Fyrir 3.500 kílóvattstundir, sem
er algeng meðalársnotkun heimilis, greiða Íslendingar tæpar 36 þúsund krónur. Finnar greiða rúmum
þúsund krónum meira, Svíar um 47 þúsund krónur
og Norðmenn tæplega 60 þúsund. Danmörk er með
hæsta raforkuverðið á Norðurlöndunum, og í Evrópu,
með rúmlega 76 þúsund krónur.
Lægst er verðið í Búlgaríu, rúmar tuttugu þúsund
krónur, og almennt er verðið lægra í
austantjaldslöndunum en annars staðar í Evrópu.
Vegið meðalverð í 27 ríkjum Evrópusambandsins er



Fjórir sóttu um
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Íslands til húsa?

 Hvaða breska sjónvarpsstöð
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um 49 þúsund krónur á ári, töluvert meira en við
greiðum hér.
Í fréttatilkynningu frá Orkuveitunni segir að
ástæðan fyrir miklum mun á verði á Íslandi og í
Noregi sé vegna lélegs vatnsbúskaps vatnsaflsvirkjana sem leiddi til verðhækkana. Mikil skattlagning
kemur Dönum í efsta sætið.
SÖS

$«-3-, Fjórir sóttu um
embætti dómara við Hæstarétt
Íslands, sem auglýst var laust til
umsóknar frá 1. september
næstkomandi, en umsóknarfresturinn rann út á þriðjudag.
Umsækjendurnir fjórir eru:
Páll Sveinn Hreinsson, prófessor
og deildarforseti lagadeildar
Háskóla Íslands; Viðar Már
Matthíasson, prófessor við
lagadeild Háskóla Íslands;
Þorgeir Örlygsson, dómari við
EFTA-dómstólinn í Lúxemborg;
og Sigríður Ingvarsdóttir,
héraðsdómari við Héraðsdóm
Reykjavíkur.
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra mun skipa í embættið.
BJ

Landsbyggðin lifir í óvissu
Byggðastofnun fær 1.400 milljónir króna á næstu árum. Steingrímur J. Sigfússon telur að enn þurfi heildstæðari mótvægisaðgerðir. Eftir standi 200 milljónir í sérstök verkefni sem dugi fyrir 70 tonnum af veiðiheimildum í þorski. Sigurður Kári Kristjánsson hefði frekar viljað að stofnunin yrði lögð niður.
34*«2.-, „Það er betra en ekki
að koma Byggðastofnun aftur í
starfhæft ástand. Það hefur legið
fyrir lengi að annað hvort yrði að
hressa fjárhag hennar eða loka
henni,“ segir Steingrímur J.
Sigfússon,
formaður
Vinstri
hreyfingarinnar - græns framboðs
og alþingismaður.
Í gær var kynnt ákvörðun um
að
aflétta
öllum
skuldum
Byggðastofnunar,
alls
1.200
milljónum króna. Einnig var
tilkynnt að stofnunin skyldi fá 200
milljónir króna á næstu tveimur
árum til að styðja við atvinnuþróunarfélög á landsbyggðinni.
„Ég hef miklar efasemdir um
þessar aðgerðir iðnaðarráðherra,“
segir Sigurður Kári Kristjánsson
alþingismaður. „Mér finnst afar
vafasamt að fara út í sértækar
aðgerðir eins og þessar. Ég er
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Þetta er vél sem hefur
algera sérstöðu.
Fjórtán blettakerfi fyrir
ólíka bletti, t.d. vínbletti,
blóðbletti og grasgrænku.
Tromlan er óvenjustór,
tekur 65 l og hægt er að
þvo í henni allt að 8 kg.
Innra byrði tromlunnar er
með droplaga mynstri
sem fer sérlega vel með
þvottinn. Vélin er mjög
snör í snúningum: 15
mín. hraðkerfi og 60
mín. kraftþvottakerfi
fyrir meðalóhreinan þvott.
Snertihnappar. Stór og
öflugur skjár. Vélin hefur
mjög góða hljóðeinangrun
og er í orkuflokki A+.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

þeirrar
skoðunar
að
sömu
leikreglur eigi að gilda í
atvinnurekstri á landsbyggðinni
og á höfuðborgarsvæðinu.“ Ef
menn á annað borð vilji grípa til
sértækra aðgerða hefði verið hægt
að gera mun skynsamlegri hluti en
að leggja 1.400 milljónir til
Byggðastofnunar.
„Stofnunin
hefur tapað óheyrilegum fjármunum sem hafa verið lagðir til
hennar úr höndum skattgreiðenda.
Nýjasta dæmið er þegar hún
fjárfesti í hlutabréfum í útgerðarfyrirtæki fyrir vestan sem var lýst
gjaldþrota þremur vikum síðar.
Maður hefði haldið að slík aðgerð
ætti að vera nægilegt viðvörunarljós framan í hinn nýja
iðnaðarráðherra. Ég hefði haldið
að hann hefði átt að hefja sinn feril
með því að leggja þessa stofnun
niður,“ segir Sigurður Kári.
„Það er löngu tímabært að menn
taki af skarið um Byggðastofnun
en mér finnst það óskylt því
verkefni sem svo er framundan.
Hér er meira verið að gera upp
syndir fortíðar en að bregðast við
niðurskurði á þorski,“ segir
Steingrímur. „Þó standa eftir
þessar 200 milljónir sem eiga að
fara í sérstök verkefni. Það er
viðleitnisvottur en það verður
ósköp lítið gert fyrir þetta. Ætli

"9''¨!34/&.5. 4ILKYNNT VAR UM FJ¹RVEITINGU TIL STOFNUNARINNAR ¹ ÖRIÈJUDAG %KKI ERU
ALLIR ¹ EITT S¹TTIR UM M¹LIÈ
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

200 milljónir dugi ekki til að kaupa
70 tonn af veiðiheimildum í þorski,
svo maður setji þetta í eitthvað
samhengi.“
Sigurður Kári segist hafa samúð
með landsbyggðinni. „En ég hef
líka samúð með skattgreiðendum
sem hafa farið illa út úr samskiptum
sínum við Byggðastofnun.“

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

(LUTUR +AUPÖINGS OG %XISTU Å 3TOREBRAND

Yfirtaka talin líkleg
6)¨3+)04) Íslenska tvíeykið, Exista

og Kaupþing, er komið með ríflega fjórðungshlut í Storebrand,
næststærsta
fjármálafyrirtæki
Noregs. Eykur það líkurnar á því
að félögin taki yfir Storebrand
sem kallað hefur verið hið munaðarlausa tryggingafélag.
Exista, sem er stærst í Kaupþingi
og finnska fjármálafyrirtækinu
Sampo, jók hlut sinn í Storebrand
um 0,6 prósent í fyrradag og á
orðið 5,56 prósenta hlut sem
metinn er á 13,7 milljarða króna.
Exista á einnig VÍS að öllu leyti.
Kaupþing er eftir sem áður stærsti
eigandinn í norska félaginu með
fimmtungshlut sem metinn er á
tæpa fimmtíu milljarða króna.
Hlutabréf í Storebrand, sem er
leiðandi á sviði lífeyris- og líftrygginga í Noregi, hafa einnig
safnast á hendur annarra íslenskra
fjárfesta. Þannig á TM 0,3 prósenta hlut.
Sigurður Nordal, framkvæmdastjóri samskiptasviðs Existu, segir
að félagið hafi átt hlut í Storebrand um nokkurt skeið og hann
hafi skilað góðum arði. Kaupin séu
því ekki skyndiákvörðun.
Meðalkaupgengi þeirra bréfa,
sem eru í höndum Existu, er um
76,25 norskar krónur á hlut. Storebrand hækkaði um sex prósent í
norsku kauphöllinni í gær og var
lokagengið 93,5 norskar krónur.
Getum er leitt að því í erlendum
fjölmiðlum að Exista eigi fjögur

6%''*!+2/4 !È SÎGN LÎGREGLUNNAR VAR
EKKI VITAÈ HVER ¹TTI Å HLUT &2¡44!",!¨)¨'6!

6EGGJAKROT Å (AFNARFIRÈI

Krotað á Hróa

"!++!"2¨52 ,ÕÈUR OG GÒST 'UÈ
MUNDSSYNIR ERU LANGST¾RSTIR Å %XISTU
&2¡44!",!¨)¨'6!

prósent til viðbótar í gegnum hlut
sem Morgan Stanley keypti. Sigurður segir að félagið tjái sig ekki
um getgátur sem þessar.
Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings, sagði í samtali
við Fréttablaðið í síðustu viku að
engar ákvarðanir hefðu verið
teknar um hvort bankinn hygðist
sækja um heimild til norska fjármálaeftirlitsins eftir auknum hlut
í Storebrand.
- EÖA

,®'2%',5-, „Þetta var leiðinleg
aðkoma,“ segir Sigrún Sverrisdóttir, gjaldkeri hjá Hróa hetti í
Hafnarfirði.
Í gær þegar starfsfólk Hróa
hattar kom til vinnu hafði óprúttinn aðili eða aðilar krotað á
rúður veitingastaðarins ásamt
því að krota á bíla fyrirtækisins.
Sigrún segir að veitingastaðurinn sé ekki einn um að hafa
lent í þessu kroti. „Það er
rauður sendibíll hérna hinu
megin við götuna sem er allur
útkrotaður í hvítri málningu,“
segir Sigrún. Lögreglunni var
tilkynnt um málið.
AVÅ

(¡2!¨3$«-52
.ÕR DËMARI ¹ 6ESTFJÎRÈUM
+RISTINN (ALLDËRSSON HEFUR VERIÈ
SKIPAÈUR DËMARI VIÈ (ÁRAÈSDËM
6ESTFJARÈA +RISTINN HEFUR ¹ÈUR
STARFAÈ SEM AÈSTOÈARMAÈUR DËMARA
VIÈ (ÁRAÈSDËM 6ESTURLANDS OG HEFUR
EINNIG VERIÈ SETTUR DËMARI VIÈ (ÁR
AÈSDËM 6ESTURLANDS .ORÈURLANDS
EYSTRA OG 6ESTFJARÈA
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¶INGKOSNINGAR VERÈA HALDNAR Å 0AKISTAN Å OKTËBER

%LLILÅFEYRISÖEGI VERÈUR FYRIR ¹REITI

Óánægja með Musharraf vex

Börnin hringja
í Harry Potter

!0 Pervez Musharraf,
forseti Pakistans, nýtur æ minni
vinsælda meðal kjósenda. Helst
virðist ákvörðun hans um að reka
forseta hæstaréttar hafa vakið
óánægju landsmanna, en óttast er
að fylgi við róttæka múslima aukist ef Musharraf reynir að halda í
völdin þrátt fyrir að tapa kosningunum.
Þingkosningar verða haldnar í
Pakistan í október og Musharraf
er talinn stefna að því að sitja eitt
kjörtímabil í viðbót. Fylgi við
Musharraf mældist lítið í skoðanakönnun sem gerð var frá miðjum júní fram í byrjun júlí.
63 prósent segjast því fylgjandi

0!+)34!.

&,/')¨ 5.$)2 "2².! &LUGKAPPINN

0ETER "ESENYEI GERÈI SÁR LÅTIÈ FYRIR OG
FLAUG UNDIR ÖESSA GÎMLU BRÒ SEM ER
YFIR $ËN¹ Å MIÈBORG "ÒDAPEST
&2¡44!",!¨)¨!&0

0%26%: -53(!22!& &ORSETI 0AKISTANS

HRAPAR Å VINS¾LDUM

&2¡44!",!¨)¨!0

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

konar könnun var gerð í febrúar
voru 54 prósent ánægð með
frammistöðuna.
Musharraf vann sigur í kosningunum árið 2002, þremur árum
eftir að herinn steypti stjórn
landsins og Musharraf herforingi
tók að sér völdin.
Mikil ólga hefur verið í kringum
hann undanfarið, bæði í tengslum
við árás hersins á róttæka múslima í rauðu moskunni í Islamabad, og eftir brottrekstur hæstaréttardómarans, sem reyndar er
kominn aftur í embætti sitt.
Musharraf hefur sagst vilja
halda góðum tengslum við dómarann.
GB

"!.$!2¥+). !0 78 ára gamall

Flórídabúi verður fyrir stanslausu
áreiti vegna þess að hann ber
nafnið Harry Potter.
Í hvert sinn sem ný bók eða
kvikmynd um galdrastrákinn
geðþekka kemur út fær Potter
fjölda símtala frá börnum,
fjölmiðlafólki og æstum aðdáendum. „Börnin vilja fá að vita hvort
ég sé Harry Potter,“ segir Potter.
„Ég segi þeim að ég hafi verið
Harry Potter í hátt í 80 ár!“
Potter segist ekki hafa lesið eina
einustu Potter-bók. „Ég gæti
kannski keypt mér Harry Potter
gleraugu til að líkjast honum,“
bætir Potter við.
SGJ

-ËTM¾LASKILTI RIFIN NIÈUR Å ¶JËRS¹RDAL

 MËTI 3ËL ¹ 3UÈURLANDI
5-(6%2&) Skilti sem sett voru upp í

mynni Þjórsárdals til að mótmæla
virkjunaráformum Landsvirkjunar voru rifin niður aðfaranótt
fimmtudags. Skiltin sýndu hversu
hátt vatnið við Þverá nær ef af
virkjunarframkvæmdum Landsvirkjunar á svæðinu verður.
„Mér dettur ekkert í hug hver

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

+,5++!. 34),,4 'ÅSLI -ARTEINN OG 6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON BORGARSTJËRI SÕNDU

HVERNIG STILLA ¹ BÅLASKÅFU

3+),4)¨ 3%44 500 «LAFUR 3IGURJËNSSON 'UÈFINNUR *AKOBSSON OG !LBERT 3IGURJËNSSON

SETTU ANNAÈ SKILTIÈ UPP Å LOK JÒLÅM¹NAÈAR ¶AÈ SÕNIR HVERSU H¹TT FYRIRHUGAÈ LËN MUN N¹

&2¡44!",!¨)¨'6!

Visthæfir bílar
fá frí bílastæði
Fjórtán hundruð bílar á landinu falla undir skilgreiningu Reykjavíkurborgar á visthæfum bílum.
Bílarnir fá ókeypis bílastæði í miðborg Reykjavíkur.
Sérstök skífa verður notuð í stað stöðumæla.
5-(6%2&)3-, „Þetta skref er stigið

AÐ KAUPA VÍN
ER EKKERT
GRÍN
Haf›u skilríkin me›fer›is.
Takk fyrir að sýna okkur skilríki að eigin frumkvæði
þegar þú kemur í Vínbúðina. Þannig leggjumst við á eitt
um að takmarka aðgengi unglinga að áfengi.

vegna þess að við viljum minnka
losun gróðurhúsalofttegunda, eins
og allar borgir í hinum vestræna
heimi eru að gera,“ sagði Gísli
Marteinn Baldursson, formaður
umhverfisráðs Reykjavíkurborgar,
þegar skilyrði fyrir ókeypis bílastæðum í miðborginni voru kynnt í
gær.
23 tegundir bíla teljast visthæfar
samkvæmt þeirri skilgreiningu sem
borgin setti. Eigendur slíkra bíla fá
ókeypis bílastæði í miðborginni.
Eigendurnir fá sérstaka skífu, sem
límd er á framrúðuna og er notuð í
stað stöðumæla. Skífuna má fá í
bílaumboðum og geta Reykvíkingar
sem og aðrir landsmenn fengið
hana, aki þeir á visthæfri bifreið.
„Það er virkilega gott hvernig
borgin og atvinnulífið geta komið
að þessu saman,“ segir Egill
Jóhannsson, formaður Bílgreinasambandsins og framkvæmdastjóri
Brimborgar. „Í landinu eru tæplega
fjórtán hundruð bílar sem uppfylla
þessar kröfur.“ 230.747 bílar eru á
landinu og því telst innan við eitt
prósent bílaflotans til visthæfra
bifreiða.
Egill segist ánægður með að
borgaryfirvöld hafi stigið þetta

6)34(&)2 "¥,!2
"ENSÅNBÅLAR
%YÈA  LÅTRUM ¹ HVERJA HUNDRAÈ
KÅLËMETRA EÈA MINNA
$ÅSILBÅLAR
%YÈA   LÅTRUM ¹ HVERJA HUNDRAÈ
KÅLËMETRA EÈA MINNA
!ÈRIR ORKUGJAFAR
4VÅORKUBÅLAR SEM NOTA TIL D¾MIS
METANBENSÅN EÈA ETANËLBENSÅN
FARI EKKI YFIR  LÅTRA ¹ HVERJA HUNDR
AÈ KÅLËMETRA Å BLÎNDUÈUM AKSTRI
²TBL¹STUR ¹ KOLTVÅSÕRINGI M¹ ALDREI
FARA YFIR  GRÎMM ¹ KÅLËMETRA

skref og telur líklegt að viðmiðunarmörk fyrir visthæfa bíla muni
lækka eftir því sem tækninni
fleygir fram. „Ég yrði ekki hissa ef
við yrðum komin upp í þrjátíu til
fjörutíu tegundir vistvænna bíla á
næsta ári,“ segir Egill.
Gísli Marteinn fagnaði jafnframt
frumkvæði bílaumboðanna og
framboði þeirra af visthæfum
bílum. Koltvísýringur í Reykjavík
sé nánast eingöngu vegna samgangna og þetta sé því þungt lóð á
vogaskálar umhverfisverndar.
STEINDOR FRETTABLADIDIS
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NÝR QUIZNOS
Í NORÐLINGAHOLTI
Höfum opnað nýjan Quiznos-stað í
nýrri og glæsilegri Olís-stöð í Norðlingaholti við Rauðavatn. Ljúffengir bátar
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.¹TTÒRUFR¾ÈISTOFNUN ¥SLANDS HEFUR AUGLÕST EFTIR HÒSN¾ÈI

,OFTSAMGÎNGUR VIÈ ¥SLAND

Vísindasafn verður opnað

Aldrei meiri
flugumferð

Náttúrufræðistofnun
Íslands er á leið í nýtt húsnæði.
Útboð hefur verið auglýst en undirbúningur hefur staðið síðan
umhverfisráðuneytið samþykkti
í vor að stofnunin fengi nýtt húsnæði.
Gerð er krafa um að Náttúrufræðistofnun verði á höfuðborgarsvæðinu. „Þar skiptir máli að
nálægð verði við aðrar rannsóknarstofnanir og háskóla svo að vísindamenn hafi betri aðgang að
stofnuninni,“ segir Jón Gunnar
Ottósson, forstjóri Náttúrufræðistofnunarinnar.
Húsnæðið á að vera 3.500-4.000
6¥3).$)

&,«¨ ¥ "!.',!$%33 3ÅÈASTLIÈNA VIKU

HAFA AÈ MINNSTA KOSTI SEXT¹N MANNS
L¹TIST Å FLËÈUM Å "ANGLADESS -EIRA EN
MILLJËN MANNS HEFUR ÖURFT AÈ YFIRGEFA
HEIMILI SITT ¶ESSI MËÈIR REYNDI AÈ
KOMAST LEIÈAR SINNAR ¹SAMT SYNI SÅNUM
Å 3IRAJGONJ HÁRAÈI
&2¡44!",!¨)¨!&0

.44²25&2¨)34/&.5. ¥3,!.$3

6ERÈUR FLUTT FR¹ (LEMMI Å ST¾RRA HÒS
N¾ÈI SEM FULLN¾GIR KRÎFUM SEM GERÈAR
ERU TIL NÒTÅMALEGRA STOFNANA OG SAFNA

fermetrar og fullnægja öllum
kröfum sem gerðar eru til stofnana og safna. Í húsinu verður sérstakt vísindasafn sem yrði opið

vísindamönnum til rannsókna.
Vísindasafnið hefur ekki verið
opið. „Aðbúnaður þessa vísindasafns hefur verið algerlega ófullnægjandi,“ sagði Jón Gunnar.
Skemmst er að minnast þess
þegar fjölmargir gripir eyðilögðust í geymslu í haust þegar rafmagn fór af frystiklefa. „Við
kærðum málið en enn hefur enginn botn fengist í það.“
Sýningarsalurinn hefur verið
aðskilinn Náttúrufræðistofnun.
Stofnað hefur verið í staðinn
Náttúruminjasafn Íslands sem
sér um safnið og heyrir það undir
menntamálaráðuneytið.
PAL

3!-'®.'52 Aldrei hafa fleiri

flugvélar flogið um íslenskt
flugstjórnarsvæði í einum
mánuði og í nýliðnum júlí.
Í júlí fóru 12.110 flugvélar um
flugstjórnarsvæðið sem er
tæplega sextán prósenta aukning
frá sama mánuði í fyrra.
Með áframhaldandi þróun af
þessum toga má búast við að
flugumferð um flugstjórnarsvæðið nái í fyrsta skiptið yfir
hundrað þúsund flugvélum á
einu ári segir í tilkynningu frá
Flugstoðum.
Aukning á þessu ári stefnir í
að vera yfir tíu þúsund flugvélar.
AVÅ

5MHVERFISVIÈURKENNINGAR 'ARÈAB¾JAR

Strandvegur valinn
snyrtilegasta gatan

6)¨52+%..).' 'UNNAR %INARSSON

B¾JARSTJËRI 'ARÈAB¾JAR KYNNTI NIÈUR
STÎÈURNAR
&2¡44!",!¨)¨2«3!

'!2¨!"2 Gatan Strandvegur í
Sjálandshverfi var á miðvikudag
valin snyrtilegasta gatan í
Garðabæ, en þá voru veittar viðurkenningar fyrir snyrtilegt
umhverfi.
Strandvegurinn er fjölbýlishúsagata sem liggur meðfram
ströndinni, og vakti snyrtilegur
frágangur lóða og skemmtilegur
heildarsvipur götunnar athygli,
að því er fram kemur í tilkynningu frá Garðabæ.
Garðaskóli hlaut viðurkenningu fyrir lóð fyrirtækis eða
stofnunar, en nýtt og hlýlegt
yfirbragð lóðarinnar þótti til
fyrirmyndar, og ánægjulegt
hversu vel nemendur hafi gengið um lóðina.
BJ

5-$%),$ 34/&.5. ²TVARPSSTJËRI SEGIR AÈ FAGLEGAR R¹ÈNINGAR STARFSFËLKS ¹N AFSKIPTA
STJËRNVALDA SÁU EINN HELSTI KOSTURINN VIÈ HLUTAFÁLAGAV¾ÈINGU 2ÅKISÒTVARPSINS
&2¡44!",!¨)¨0*%452

Dómsmálaráðherra vill
selja RÚV
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Björn Bjarnason dómsmálaráðherra segir að réttast
væri að selja Ríkisútvarpið. Formaður menntamálanefndar er honum sammála. Útvarpsstjóri hefur
ekki áhyggjur af skoðunum ráðherra.
2¥+)3²46!20)¨ „Mín vegna má
Björn Bjarnason hafa hvaða skoðun sem er á því hvort selja eigi
Ríkisútvarpið. Það heldur ekki
fyrir mér vöku,“ segir Páll Magnússon útvarpsstjóri um skrif
Björns Bjarnasonar dómsmálaráðherra á heimasíðu sinni bjorn.is.
Þar fjallar Björn um Ríkisútvarpið
og segir: „Hlutafélagavæðing RÚV
hafði ekki að markmiði að auðvelda RÚV að kaupa starfsmenn
annarra stöðva og veita þeim ríkisskjól. Væri ekki best, að selja batteríið allt (fyrir utan gömlu gufuna), svo að snillingarnir gætu
keppt við Baugsmiðlana á jafnréttisgrundvelli, án þess að fá nefskatt?“
Þegar Fréttablaðið leitaði nánari
útskýringa frá Birni kvaðst hann
ekkert tjá sig um málið umfram
það sem stæði í færslunni.
„Nú veit ég ekki hvaða starfsmenn Björn á við né hvert hann er
yfir höfuð að fara í þessari færslu
sinni,“ segir Páll. Hann segir að
einn helsti kostur breytts rekstrarforms Ríkisútvarpsins sé sá að
stjórnvöld hafi ekkert að segja um
mannaráðningar.
„Mannaráðningar fara nú fram á
hreinum faglegum forsendum
burtséð frá því hvort einhverjir
starfsmenn hafi áður verið hjá því
sem Björn kallar „Baugsmiðlana“.
Kannski sér Björn svolítið eftir
þessum pólitísku áhrifum og vill
frekar hafa þetta eins og það var
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áður – og hann væri þá auðvitað
frjáls að þeirri skoðun,“ segir Páll.
Sigurður Kári Kristjánsson,
alþingismaður
og
formaður
menntamálanefndar, vitnar í Björn
á heimasíðu sinni og segir óhætt að
svara spurningu Björns játandi.
„Ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að ríkið eigi ekki að reka fjölmiðil,“ segir Sigurður og kveðst
hlynntur því að Ríkisútvarpið verði
selt þótt hann hafi verið einn þeirra
sem börðust fyrir því að koma
hlutafélagavæðingu þess í gegn.
Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður Samfylkingarinnar, segir
að ummæli ráðherra og formanns
menntamálanefndar komi sér ekki
á óvart. „Þessar raddir hafa heyrst
áður í Sjálfstæðisflokknum en ég
er þeim gjörsamlega ósammála.
Samfylkingin hefur alltaf staðið
vörð um Ríkisútvarpið sem ríkisfjölmiðil og það er ekkert í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar
sem gerir ráð fyrir sölu þess,“
segir Ágúst. THORGUNNUR FRETTABLADIDIS
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N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

N1 VERSLANIR

N1 BÍLAÞJÓNUSTA

N1 FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

Meira í leiðinni

GOTT MERKI
Á FERÐINNI

Á ferð um þjóðvegi landsins eru þjónustustöðvar og verslanir N1 aldrei langt
SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

undan. N1 sér bílnum og þér fyrir helstu nauðsynjum og ljúffengum veitingum
til að seðja hungrið á leiðinni eða bæta í nestisboxið. N1 – Meira í leiðinni
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 &JÎLDI GESTA ¹ BYGGÈASÎFN LANDSINS

Þriðja stærsta flugfélag í Evrópu




(VERNIG KOMST SAMR¹ÈIÈ UPP




"RESKA FLUGFÁLAGIÈ "RITISH !IRWAYS HEFUR VERIÈ SEKTAÈ UM ALLS 
MILLJARÈA ÅSLENSKRA KRËNA FYRIR AÈ HAFA HAFT ËLÎGLEGT SAMR¹È VIÈ
HELSTA KEPPINAUT SINN 6IRGIN !TLANTIC UM ELDSNEYTISGJALD Å LANGFLUGI





3AMR¹ÈIÈ N¹ÈI TIL FJÎGURRA FLUGFÁ
LAGA "RITISH !IRWAYS 6IRGIN !TLANTIC
,UFTHANSA OG +OREAN !IRLINES 5PP
KOMST UM SAMR¹ÈIÈ ÖEGAR 6IRGIN
!TLANTIC TILKYNNTI UM AÈ STARFSMENN
FÁLAGSINS HEFÈU TEKIÈ Ö¹TT Å ÖVÅ 6EGNA ÖESS
HVERSU SAMVINNUFÒSIR FORSVARSMENN 6IRGIN
VORU SLAPP FÁLAGIÈ VIÈ SEKT ¶AÈ SAMA GILTI UM
,UFTHANSA EN +OREAN !IRLINES ÖARF EINNIG AÈ GREIÈA FYRIR
SINN Ö¹TT Å SAMR¹ÈINU

4ENGIST M¹LIÈ ¥SLANDI

(VER ER SAGA FÁLAGSINS

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
-!..%+,!  ,%)+3+«,5-

Launin helsta
ástæðan

"RITISH !IRWAYS ER ÖRIÈJA ST¾RSTA FLUGFÁLAG Å %VRËPU ¹ EFTIR !IR &RANCE
OG ,UFTHANSA &ÁLAGIÈ VARÈ TIL ¹RIÈ  Å KJÎLFAR SAMEININGAR SM¾RRI

3AMR¹ÈIÈ VAR UM ELDSNEYTISVERÈ Å LANGFLUGI
OG ÖVÅ TENGIST M¹LIÈ EKKI ¥SLANDI NEMA AÈ ÖVÅ LEYTI AÈ FÁLAGIÈ FLÕGUR
TIL OG FR¹ LANDINU "RITISH !IRWAYS HËF ¹¾TLUNARFLUG TIL OG FR¹ ¥SLANDI
Å MARS Å FYRRA &LOGIÈ ER TIL OG FR¹ 'ATWICK FLUGVELLI SUNNAN ,ONDON
ÖËTT FÁLAGIÈ FLJÒGI EINNIG TIL OG FR¹ (EATHROW FLUGVELLI &LOGIÈ ER FIMM
SINNUM Å VIKU

Þrautalending Ratsjárstofnunar
15. ágúst næstkomandi
mun íslenska ríkið taka
við rekstri Ratsjárstofnunar. Utanríkisráðherra
segir tilfærsluna ekki fara
fram eins og best hefði
verið á kosið. Reksturinn
kostar í kringum milljarð
króna á ári og hægara
er sagt en gert að aðlaga
áður bandarískt rekna
starfsemi að íslenskri
stjórnsýslu.
Ratsjárstofnun telst stofnun
undir yfirstjórn utanríkisráðuneytisins þrátt fyrir að allur
rekstur hennar hafi verið fjármagnaður af bandarískum yfirvöldum.
Samkvæmt varnaráætlun við
Bandaríkin, sem samþykkt var í
september í fyrra, verður starfsemi stofnunarinnar flutt undir
íslenska ríkið 15. ágúst.
Kostnaður við stofnunina var
1.200 milljónir árið 2005, en
ráðuneytið telur sig geta lækkað hann verulega við yfirtökuna. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra nefndi
töluna 800 milljónir í júní þegar
hún fundaði með aðstoðarutanríkisráðherra
Bandaríkjanna, Nicholas Burns.

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

!UGLÕST HEFUR
VERIÈ EFTIR ¹ ANNAÈ
HUNDRAÈ STARFSFËLKI
¹ LEIKSKËLUM 2EYKJA
VÅKURBORGAR ,EIK
SKËLASTJËRAR SEGJA
ERFITT AÈ F¹ MENNTAÈ
FËLK TIL STARFA "JÎRG
"JARNADËTTIR ER
"*®2'
FORMAÈUR FÁLAGS
"*!2.!$«44)2
LEIKSKËLAKENNARA
&ORMAÈUR &ÁLAGS
!F HVERJU GENGUR
LEIKSKËLAKENNARA
ILLA AÈ MANNA
STÎÈUR ST¾ÈURNAR ERU MARGAR EN
HELSTAR Ö¾R AÈ ÖAÈ VANTAR FLEIRI MENNT
AÈA LEIKSKËLAKENNARA AUK ÖESS SEM
LAUNIN ERU ALLT OF L¹G
+EMUR ÖAÈ NIÈUR ¹ BÎRNUNUM EF ÖAÈ
ERU F¹IR FAGL¾RÈIR STARFSMENN *¹ ¶AÈ
SKIPTIR M¹LI AÈ FAGÖEKKINGIN SÁ FYRIR
HENDI Å SKIPULAGNINGU LEIKSKËLASTARFS
INS ®RAR MANNABREYTINGAR KOMA EINNIG
NIÈUR ¹ STARFINU
(VERS VEGNA ER SKORTUR ¹ MENNTUÈUM
LEIKSKËLAKENNURUM ST¾ÈURNAR ERU
MARGAR  ¹RUM ¹ÈUR VORU LANGIR BIÈLIST
AR Å &ËSTURSKËLANN EN AÈSËKN MINNKAÈI
ÖEGAR N¹MIÈ KOMST ¹ H¹SKËLASTIG 6ERÈ
M¾TAMAT ¹ STÎRFUM AUK ÖENSLUNNAR Å
SAMFÁLAGINU HEFUR ¹HRIF ¹ VAL NEMENDA
¶AÈ ER SVO MARGT Å BOÈI OG ÖESSI
L¹GLAUNASTÎRF SEM ÖË KREFJAST H¹SKËLA
MENNTUNAR GJALDA FYRIR ÖAÈ

FÁLAGA ¶AÈ VAR ÖJËÈNÕTT ¹RIÈ  OG MYNDAÈI ¹SAMT ÎÈRU FÁLAGI
"RITISH /VERSEAS !IRWAYS #ORPORATION ¶AÈ HÁLT SÅÈAN ¹FRAM AÈ
ST¾KKA MEÈ TÅÈUM SKIPULAGSBREYTINGUM FRAM TIL ¹RSINS  ÖEGAR
FÁLAGIÈ VARÈ FORMLEGA TIL Å NÒVERANDI MYND ¶AÈ VAR EINKAV¾TT ¹RIÈ

&LUGFLOTI FÁLAGSINS TELUR NÒ
 VÁLAR AF ELLEFU TEGUNDUM 
UNDANFÎRNUM TÅU ¹RUM HEFUR
FÁLAGIÈ FLOGIÈ MEÈ ¹ BILINU
 TIL  FARÖEGA
¹RLEGA

11.
HVER
R!
VINNU

HEIMSFRUMSÝND MEÐ

ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ

SENDU SMS JA SMF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐ,A
LEIKIR
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVU
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!
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(ER¾FINGAR
"ANDARÅKJAHERS
 SINNI ¹ ¹RI

(ER¾FINGAR
RÅKJA .!4/
 SINNUM ¹ ¹RI

5-2¨!36¨) ¥3,%.3+! 2!43*23+%2&)3).3 2AUÈA LÅNAN SÕNIR HVERT UMR¾ÈASV¾ÈI ÅSLENSKA RATSJ¹RSKERFISINS N¾R FR¹ FJËRUM

RATSJ¹RSTÎÈVUM ¹ "OLAFJALLI 'UNNËLFSVÅKURFALLI -IÈNESHEIÈI OG 3TOKKSNESI 2ATSJ¹RSTÎÈVARNAR ERU NAUÈSYNLEGAR FYRIR HER¾FINGAR EN
FIMM ÖEIRRA ERU ¹¾TLAÈAR ¹ ¹RI

6ANDKV¾ÈI VIÈ TILF¾RSLUNA
Rekstrarumgjörð Ratsjárstofnunar hefur hingað til mótast af
því að Bandaríkin hafa staðið
straum af öllum rekstarkostnaði.
Laun þeirra starfsmanna sem
ráðnir eru utan íslenskra kjarasamninga hafa því verið talsvert
hærri en þekkist á Íslandi.
Utanríkisráðuneytið
hefur
ákveðið að gildandi ráðningar- og
kjarasamningar verði virtir við
yfirtökuna. Þar með verður fjöldi
starfsmanna Ratsjárstofnunar á
háum launum sem samræmast
engan veginn launum ríkisstarfsmanna. Yfirmenn stofnunarinnar hafa verið ófáanlegir að gefa
upp hvað stofnunin hefur greitt
þeim í laun. Allir starfsmenn
stofnunarinnar eru íslenskir.
Engar heimildir eru í lögum
fyrir fjárveitingum til stofnunarinnar. Í apríl samþykkti þáverandi ríkisstjórn að veita 241
milljón króna í reksturinn í fjáraukalögum sem samþykkt verða
á haustþingi. Jafnframt var lofað
að 824 milljónir yrðu heimilaðar
á fjárlögum fyrir árið 2008.
Hvorugt hefur verið staðfest
með lögum, en ný ríkisstjórn
hefur það á stefnuskránni.
2EKSTRARFORMIÈ TIL SKOÈUNAR
Starfshópur á vegum utanríkisráðuneytisins vinnur nú að
greiðri tilfærslu reksturs Ratsjárstofnunar til ríkisins. Ýmsar
leiðir verða skoðaðar til að auka
hagræðingu í rekstrinum og sjá
til þess að kostnaður ríkisins
verði sem minnstur. Jafnvel gæti
svo farið að rekstrarformi stofnunarinnar verði breytt.
Hópinn skipa sérfræðingar á
vegum ráðuneytisins. Hópurinn
mun leggja niðurstöður sínar
fyrir ráðherra á haustmánuðum,
en ríkið tekur yfir rekstur stofn-

unarinnar 15. ágúst. Því verða
engar breytingar á fyrirkomulagi rekstursins á fyrstu mánuðunum.
Ráðherra hefur sagt að standa
hefði mátt öðruvísi að tilfærslunni. Nú sé hins vegar aðeins ein
leið út og mikilvægt að hún gangi
snurðulaust fyrir sig.

¥SLENSKA RÅKIÈ FJ¹RMAGNAR
Stofnunin var sett á laggirnar í
maí árið 1987. Hlutverk hennar
hefur verið að afla upplýsinga
um flugumferð yfir Íslandi og
umhverfis landið með rekstri
ratsjárstöðva. Upplýsingarnar
voru svo nýttar af varnarliðinu
og Flugmálastjórn Íslands. Eftir
að tilkynnt var um brottför varnarliðsins 15. mars á síðasta ári
var óvíst um hvers hlutverk það
væri að halda úti ratsjárstöðvunum.
Tilkynnt var í september að
ratsjárkerfið yrði fært undir
íslenska ríkið, en ríkisstjórnin
var vongóð um að fjármunir
fengjust frá Atlantshafsbandalaginu til að reka það, að minnsta
kosti að hluta. Sú von er ekki
lengur til staðar og ljóst er að
Íslendingar verða að fjármagna
það að öllu leyti.
(ERNAÈUR OG ALMENN UMFERÈ
Ratsjárkerfinu hefur verið lofað
til árlegra heræfinga á vegum
Bandaríkjahers og orrustuþota
frá NATO, sem munu halda heræfingar fjórum sinnum á ári.
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, segir einu
réttlætinguna fyrir rekstri kerfisins vera almenna borgaralega
umferð í þágu flugumferðarstjórnar. Ekki fékkst uppgefið
hverjar tekjur stofnunarinnar
eru af þjónustu við almenna flugumferð.

2!43*234/&.5.
2ATSJ¹RSTOFNUN HËF STARFSEMI Å
MAÅ  OG HEYRIR UNDIR UTAN
RÅKISR¹ÈUNEYTIÈ (LUTVERK HENNAR
VAR AÈ AFLA UPPLÕSINGA UM FLUG
UMFERÈ FYRIR
VARNARLIÈIÈ
SEM &LUG
M¹LASTJËRN
¥SLANDS NÕTTI
EINNIG
3TOFNUNIN
REKUR FJËRAR
RATSJ¹RSTÎÈV
AR SEM STAÈ
«,!&52 ®2.
SETTAR ERU ¹
(!2!,$33/.
-IÈNESHEIÈI
"OLAFJALLI 3TOKKSNESI OG 'UNN
ËLFSVÅKURFJALLI -ANNVIRKJASJËÈUR
!TLANTSHAFSBANDALAGSINS GREIDDI
ALLAN BYGGINGAKOSTNAÈ VIÈ MANN
VIRKI OG BÒNAÈ ÅSLENSKA LOFTVARNA
KERFISINS OG GREIDDI BANDARÅSKI
FLUGHERINN FYRIR REKSTUR ÖESS
«LAFUR ®RN (ARALDSSON ER FOR
STJËRI 2ATSJ¹RSTOFNUNAR OG 'UÈRÒN
%RLINGSDËTTIR ER AÈSTOÈARFORSTJËRI
(VORUGT ÖEIRRA VILDI SVARA NOKKRU
UM 2ATSJ¹RSTOFNUN VIÈ SKRIF
FRÁTTARINNAR

Í næstu viku mun utanríkismálanefnd Alþingis funda og
ræða meðal annars framtíð ratsjárkerfisins og hvaða fjárheimildir verði nýttar til að standa
straum af heræfingum.

&2¡44!3+µ2).'
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STEINDOR FRETTABLADIDIS
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3KATTAUMR¾ÈAN

Grósku vísir

B
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irting skattskrárinnar á þessum árstíma er jafnan
nokkur viðburður. Einatt er hún kveikja að umræðum
um þennan mikilvæga þátt efnahagsstarfseminnar.
Skattarnir snerta eldhúshagfræði hvers einstaklings
og hverrar fjölskyldu og hafa aukheldur veruleg áhrif
á rekstur fyrirtækja.
Að þessu sinni koma skattskrárnar í kjölfar nokkurrar umræðu
sem spunnist hefur frá áhugaverðri ráðstefnu sem haldin var á
vegum Háskóla Íslands að frumkvæði Hannesar H. Gissurarsonar. Þangað mættu nokkrir fremstu sérfræðingar heims á
þessu sviði. Það eitt er saga til næsta bæjar.
Boðskapur þeirra var sá að lækkun skatta hefði örvandi áhrif á
efnahagsstarfsemina. Þar af leiddi bættan efnahag. Skattalækkanir væru því verðugt pólitískt markmið í almannaþágu.
Í skattskránni að þessu sinni má sjá ýmis merki sem styrkja
þessi sjónarmið. Skýrasta dæmið er lækkun skatta á fyrirtæki.
Það er meðal annars vegna hennar að fyrirtæki skila stórauknum
fjármunum til samneyslunnar. Hófstilltur fjármagnstekjuskattur stendur einnig undir æ stærri hluta opinberra útgjalda.
Skattskráin bendir einnig til að lækkun á tekjuskatti einstaklinga hafi haft svipuð áhrif. Hitt verður jafnframt að hafa í huga í
þessu samhengi að ýmsar aðrar efnahagslegar umbætur undangenginna ára hafa orkað á þróun mála í þessa veru. Skatttekjur
verða einfaldlega ekki slitnar úr samhengi við aðra þætti efnahagsstarfseminnar.
Mesta lækkun skatta á einstaklinga sem um getur var lögfest
fyrir tuttugu árum. Hún fól jafnframt í sér mestu kerfisbreytingu sem átt hefur sér stað bæði vegna kerfiseinföldunar og staðgreiðslu í stað eftirágreiddra skatta. Sú mikla breyting var unnin
í þríhliða samningum fjármálaráðuneytisins, vinnuveitenda og
Alþýðusambandsins.
Þær skattalækkanir sem ákveðnar hafa verið á síðustu árum
hafa í raun fært skatthlutfallið niður á svipað stig og það var við
upphaf staðgreiðslunnar. Einhverjir kunna því að segja að þær
hafi fyrst og fremst verið leiðrétting. Í því sambandi er þó mikilvægt að hafa í huga að þessi síðari lækkun hefur hins vegar
tekist mun betur.
Þar kemur tvennt til. Annars vegar kom hún til framkvæmda í
áföngum. Hins vegar átti hún sér stað við betri efnahagsleg skilyrði og opnari fjármagnsmarkað. Þessi samanburður sýnir því
hversu mikilvægt er að huga að þjóðarbúskapnum í heild sinni
þegar lagt er á ráðin um aðgerðir í skattamálum.
Skattskrárbirtingin nú hefur kallað á kröfur frá sveitarfélögum um hlut í fjármagnstekjuskattinum. Eins og sakir standa sýnast það vera rökrétt viðbrögð af hálfu fjármálaráðherra að víkja
þeirri kröfu til hliðar. Ríkisstjórnin hefur sett afnám stimpilgjalda í forgang. Ógæfulegt væri að hringla með þá stefnumörkun.
Við ríkjandi aðstæður gæti á hinn veginn verið rétt að beina
hugmyndum um frekari skattalækkanir að athugunum á nýrri
kerfisbreytingu á tekjuöflun ríkis og sveitarfélaga með flötum
tekjuskatti. Slíkar hugmyndir hafa verið reifaðar bæði á vettvangi opinberra starfsmanna og Viðskiptaráðs.
Kerfisbreyting af því tagi er hreint ekki einföld. En hún er
áhugavert skoðunarefni. Umræðan ein gæti orðið vísir að grósku
nýrra hugmynda.
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Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts sykurs!

Án viðbætts salts!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum

barnamatur.is

3AMRUNINN AUGLÕSTUR

 EÈA EIN MILLJËN (REIÈARS

VAXTABËNDINN &RIÈBJÎRN

¶AÈ ÖURFTI EKKI AÈ KOMA MÎRGUM ¹
ËVART AÈ $6 OG ÒTG¹FUFÁLAGIÈ "IRTÅNGUR
SKYLDU GANGA Å EINA S¾NG %F EITTHVAÈ ER
VEKUR ÖAÈ FURÈU HVERSU SEINT VAR TILKYNNT
UM SAMRUNANN SÁRSTAKLEGA EF HORFT
ER TIL ÖESS AÈ ÖAÈ ER NOKKUÈ UM LIÈIÈ
FR¹ ÖVÅ AÈ AUGLÕSING FR¹ "IRTÅNGI BIRTIST Å
DAGBLÎÈUM ÖAR SEM LÕST VAR EFTIR BLAÈA
MÎNNUM ¹ VEFINN $6IS %NGUM SÎGUM
HEFUR FARIÈ AF ÖVÅ HVERNIG GENGUR
AÈ R¹ÈA Ö¹ BLAÈAMENN %ITT ER
ÖË VÅST AÈ LÅTIÈ BËLAR ENN ¹
HINUM ÎFLUGA NETMIÈLI SEM
'UÈMUNDUR -AGNÒSSON
HYGGST RITSTÕRA

.Ò EIGA ¥SLENDINGAR KOST ¹ AÈ HNÕSAST
Å KJÎR SAMLANDA SINNA Å FLEIRI EN EINUM
MIÈLI EFTIR AÈ -ANNLÅF GAF ÒT TEKJUBLAÈ Å
FYRSTA SINN -ERKILEGT NOKK ER HINS VEGAR
EKKI SAMA HVORT BLAÈIÈ MENN SKOÈA ÖAR
SEM UPPLÕSINGUM UM LAUNAKJÎR BER ALLS
EKKI SAMAN ¶ANNIG MUNAR ANSI MIKLU
¹ SKATTAKËNGI ¥SLANDS (REIÈARI -¹ 3IG
URÈSSYNI Å BLÎÈUNUM TVEIMUR (J¹ &RJ¹LSRI
VERSLUN ER HANN MEÈ T¾PLEGA 
MILLJËNIR Å M¹NAÈARLAUN EN Å BLAÈI
-ANNLÅFS ER HANN SAGÈUR MEÈ
T¾PA MILLJËN ¶AÈ MUNAR
UM MINNA "¹ÈIR FULLYRÈA AÈ
ÒTREIKNINGAR SÅNIR SÁU RÁTTIR 6IÈ
BLASIR AÈ ÖAÈ GETUR EKKI STAÈIST
¶AÈ ER SPENNANDI AÈ SJ¹ HVERJIR
ÖURFA AÈ SKAMMAST SÅN
ÖEGAR UPP ER STAÈIÈ

¶AÈ HEFUR LÅTIÈ FARIÈ FYRIR &RIÈBIRNI /RRA
+ETILSSYNI FORMANNI FRJ¹LSHYGGJUFÁLAGSINS
¹ BLOGGI HANS EFTIR AÈ F¾RSLA UM BRESKU
STÒLKUNA -ADELEINE -C#ANN VAKTI MIKIL
VIÈBRÎGÈ 5MR¾ÈAN UM SKATTAM¹L
SÅÈUSTU DAGA HEFUR HELDUR BETUR LÅFGAÈ
HANN VIÈ (ANN HEFUR NÒ SKRIFAÈ FIMM
F¾RSLUR UM M¹LIÈ OG VIRÈIST AFAR HRIFINN
AF LANDBÒNAÈARTENGDU MYNDM¹LI !LLAR
F¾RSLURNAR FJALLA ¹ EINN EÈA ANNAN
H¹TT UM EPLI OG APPELSÅNUR
FR¾ OG S¹NINGAR OG B¾NDUR
"LUNDAR BËNDI Å FRJ¹LSHYGGJU
MANNINUM
STIGUR FRETTABLADIDIS

Ökum af öryggi um helgina
U

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

-ANNLEGI Ö¹TTURINN MIKILV¾GASTUR
Reynsla undanfarinna ára sýnir
að flest alvarleg umferðarslys
verða í júlí og ágúst. Á síðasta ári
færðu Íslendingar miklar fórnir í
umferðinni en þá fórst 31
einstaklingur í 28 banaslysum,
eða tólf fleiri en árið á undan. Í
helmingi tilvika eða fjórtán var
ofsaakstur, áfengi og fíkniefni
meginorsök umræddra banaslysa.
Í tveimur slysum til viðbótar fóru
ölvaðir einstaklingar í veg fyrir
umferð. Vert er að minna á að
margir þeirra ökumanna, sem
verða valdir að banaslysum með
áhættuhegðun, eru með fjölda
brota á ökuferilskrá, aðallega
hraðakstursbrot.
Það er löngu sannað að
mannlegi þátturinn skiptir mestu
máli í umferðinni. Ef ökumaðurinn er ekki í lagi, stóraukast líkur
á slysi með hörmulegum afleiðingum. Aðeins tekst að fækka
slysum með samhentu átaki allra
vegfarenda. Besta ráðið til þess
er að aka ekki of hratt og aldrei
undir áhrifum áfengis og annarra
vímuefna.
Þrátt fyrir að mannlegi
þátturinn skipti mestu máli skal
ekki dregið úr því að umhverfi

+*!24!. -!'.²33/.

¥ $!' \ 5MFERÈARÎRYGGI
vega hefur einnig mikil áhrif á
umferðaröryggi. Á undanförnum
árum hefur verið gert stórátak í
vegamálum hérlendis og umferðaröryggi aukið verulega við
hönnun vega. Enn eru þó margir
vegir og vegarkaflar fulltrúar
gamla tímans í vegagerð, lagðir
við aðrar aðstæður og eftir öðrum
stöðlum en nú tíðkast. Þannig
geta skipst á misgamlir vegarkaflar þar sem töluverður munur
er á breidd og halla vegar. Þá geta
beygjur verið miskrappar. Erfitt
getur reynst að átta sig á slíkum
breytingum á aðstæðum þegar
brunað er á nálega 100 kílómetra
hraða eftir þjóðveginum. Við
slíkar aðstæður er mikilvægt að
ökumaðurinn haldi vel einbeitingu og hafi alla athygli við
aksturinn.

6ARASAMIR MALARVEGIR
Eftir því sem stærri hluti
vegakerfisins er búinn bundnu
slitlagi, fækkar þeim ökumönnum
sem hafa vanist því að aka á
malarvegum. Margir ungir
ökumenn af höfuðborgarsvæðinu
hafa litla sem enga reynslu af því
að aka á möl og eru því í meiri
hættu en ella þegar þeir halda út
á þann hluta vegakerfisins.
Margir malarvegir eru nú í
slæmu ástandi eftir langvarandi
þurrviðri í sumar, óvenju harðir
og með mikilli lausamöl. Aldrei er
nægilega brýnt fyrir
vegfarendum að sýna sérstaka

varúð þegar ekið er eftir
malarvegum, einkum þegar
komið er inn á slíka vegakafla af
malbiki. Á næstunni verður
áhersla lögð á að bæta merkingar
þar sem bundnu slitlagi sleppir
og malarkaflar taka við.
Á malarvegum er enn
mikilvægara en ella að hægt sé á
bifreiðum þegar þær mætast
vegna grjótkasts og rykmengunar. Af sömu ástæðu er mjög
mikilvægt að menn hægi verulega á sér þegar ekið er framhjá
gangandi eða hjólandi vegfarendum á malarvegum. Því miður
virðist sem töluverður hluti
ökumanna hafi ekki enn áttað sig
á þessu.
Með stórbættu vegakerfi þykir
ekki lengur tiltökumál að aka
milli landshluta og jafnvel
landshorna á einum degi. Of
langar dagleiðir geta þó stuðlað
að þreytu og einbeitingarleysi
ökumanna og aukið hættu á slysi.
Á hverju ári kemur þreyta og
svefnleysi við sögu alvarlegra
umferðarslysa. Oft getur það
verið öruggara og skemmtilegra
að leita gististaðar eftir daglangan akstur í stað þess að aka langt
fram á kvöld eða nótt til að
komast á leiðarenda.
Rannsóknarnefnd umferðarslysa telur líklegt að á árunum
2000-2006 hefðu 40 ökumenn og
farþegar komist lífs af úr umferðarslysum ef þeir hefðu notað
bílbelti. Ef eingöngu er litið til
síðasta árs er líklegt að sex
einstaklingar hefðu lifað slysin af
ef þeir hefðu notað beltin. Þessar
tölur sýna að heilbrigð skynsemi
mælir með notkun bílbelta allra
sem í bílnum eru, líka farþega í
aftursæti.
Umferðarráð óskar öllum
vegfarendum góðrar ferðar og
ánægjulegrar helgar.
Höfundur er formaður
Umferðarráðs.

Verslunarmannahelgin og útihátíðir
verði þeim vinsamlegar.
Umræðan um aldurstakmark á skipulagðar útihátíðir er ekki ný af nálinni.
Fyrrverandi
félagsmálaú fer í hönd sú helgi
ráðherra tjáði sig um málið
sem lengst af hefur
á sínum tíma og sagði m.a.
verið mesta fylliríishelgi
að börn yngri en 18 ára ættu
unglinga. Hvernig erum
ekkert erindi án foreldra
við í stakk búin til að mæta
sinna eða nákominna fullhenni?
orðinna á útihátíðir. Í fyrirÍ
ár
mun
fjöldi
spurn sem undirrituð lagði
ungmenna, allt niður í 13 +/,"2².
ára, hópast á útihátíðir án "!,$523$«44)2 fyrir hann á Alþingi í fyrra
fylgdar fullorðinna. Fleiri mótskom einnig fram í skriflegu svari
hans að hann hefði mikinn áhuga á
haldarar leggja nú áherslu á að um
að skoða aldurstakmörk á þessum
fjölskylduhátíð sé að ræða og gefa
hátíðum. Nú er málið í höndum nýs
með því í skyn hver æskilegur
félagsmálaráðherra og mun tíminn
markhópur er. Fæstar hátíðanna
leiða í ljós hver hennar afstaða er
hafa þó ákveðin aldurstakmörk.
til þessara mála.
Með því að setja reglur um
Mótshaldarar hljóta að bera
aldurstakmark er foreldrum gert
ábyrgð á því sem fram fer á útiháauðveldara fyrir að setja börnum
tíðinni. Foreldrar eru ábyrgir fyrir
sínum mörk. Dæmi eru nefnilega
veittu fararleyfi. Fjöldi sjálfboðaum að börn hafi knúið fram
liða og grasrótarsamtaka eru ekki
fararleyfi með því að bregðast við
ábyrgðaraðilar. Þrotlaust og óeigbanni foreldra sinna á ógnandi
ingjarnt starf þeirra er seint þakkhátt. Aðrir foreldrar treysta barni
að og oft ekki virt sem skyldi.
sínu og vonast til að aðstæður
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Dæmi eru um að forvarnahópum
sé gert að greiða aðgangseyri inn á
svæðið enda þótt erindi þeirra sé
einvörðungu að sinna hjálparstarfi.
Nú er öldin önnur. Lengi vel var
það bara áfengi sem fólki stóð ógn
af á þessum útihátíðum. Nú eru
það eiturlyf af ýmsu tagi sem ógna
ekki síður. Með neyslu þeirra aukast líkur á ofbeldi. Því skal ekki
undra að margur sé hugsi yfir útihátíðum á borð við þær sem nú
fara víða um helgina.
Ef horft er til fyrri ára hefur
fréttaflutningur í kjölfar verslunarmannahelgar verið allsérstakur.
Þrátt fyrir að nauðganir, ofbeldistilvik og fíkniefnamál hafi komið
upp hafa mótshaldarar keppst um
að sannfæra almenning um hvað
hátíðin hafi farið vel fram, betur
en menn þorðu að vona o.s.frv. Viðmiðin virðast greinilega ekki vera
þau sömu fyrir og eftir þessa einstæðu helgi.
Höfundur er sálfræðingur.

!USTURLAMB EHF ER NÕTT
HLUTAFÁLAG B¾NDA ¹ (ÁRAÈI SEM SELJA
KJÎT SITT BEINT TIL NEYTENDA GEGNUM
PÎNTUNARÖJËNUSTU
HERSLAN ER LÎGÈ ¹
G¾ÈIN 5PPLÕSINGAR
ERU ¹ WWW
AUSTURLAMBIS
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6IÈEY ER RÁTT VIÈ B¾JARDYR 2EYKVÅK
INGA 3AMT ERU EKKI ALLIR SEM VITA AÈ Å
6IÈEYJARSTOFU ERU FJÎLBREYTTAR VEITING
AR Å BOÈI ALLA DAGA MILLI  OG 
3ÒPA SALAT SAMLOKUR
OG KAFFI MEÈ ÖJËÈ
LEGU BAKKELSI
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-IELE
ÖVOTTAVÁLAR
ERU NÒ SELDAR MEÈ
ÖRJ¹TÅU PRËSENTA
AFSL¾TTI HJ¹ %IRVÅK ¹
3UÈURLANDSBRAUT OG
"ALDURSNESI !KUREYRI
¶¾R HAFA STËR HURÈAOP
OG ÅSLENSKT STJËRNBORÈ
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Eyfirskt góðmeti
Matvara af eyfirskum uppruna verður meðal söluvara á
markaðinum í gamla bænum
að Laufási í Eyjafirði 6. ágúst
milli kl. 13.30 og 16.
„Við verðum með alls konar
brauð, bæði fjölþjóðleg og
séríslensk, svo sem franskbrauð,
fjallagrasabrauð, sveitabrauð og
rúgbrauð.
Öll
eru
þau
heimabökuð,“ er það fyrsta sem
Ingibjörg
Sigurlaugsdóttir,
staðarhaldari í Laufási, nefnir
þegar hún er beðin að lýsa
matvörunum á Laufásmarkaðinum á mánudaginn. Fleira telur
hún upp. „Við erum með
rabarbarasultu,
rabarbarasaft,
berjasultu og rabarbarahlaup.
Svo höfum við bakað rabarbarapæ.
Þetta flokkast allt undir mat úr
héraði. Við erum líka að selja

(EIMAGERÈ SULTA VERÈUR ¹ BOÈSTËLUM
Å ,AUF¹SI

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

3IGURÈUR 3IGURÈSSON KOKKUR REKSTRARSTJËRARNIR «LI (JÎRTUR «LAFSSON OG !NNA "R¹ "JARNADËTTIR ¹SAMT GAGNKYNHNEIGÈA KOKKINUM FR¹
+ANADA !LAN "ARTLET

„Straight friendly“ matseðill
&YRSTA )NTERSPORT VERSLUNIN ¹ ¥SLANDI VAR OPNUÈ  APRÅL  AÈ "ÅLDSHÎFÈA  Å
2EYKJAVÅK 3Ò VERSLUN VAR Ö¹ JAFNFRAMT SÒ FIMMTA ST¾RSTA ¹ .ORÈURLÎNDUNUM

Risa útsölumarkaður Intersport
Búið er að setja upp markaðstjald þar sem afslátturinn er
allt að 70 prósent.
Dagana 30. júlí til 12. ágúst er
sumarútsala í Intersport. Afslátturinn er 20 til 40 prósent af ýmsum
íþróttavörum í verslunum í
Húsgagnahöllinni og Smáralind.

Búið er að setja upp markaðstjald
fyrir utan verslunina í Húsgagnahöllinni. Þar er afslátturinn allt að
70 prósent.
Opið er 10-19 mánudaga til
laugardaga í Húsgagnahöllinni en í
Smáralindinni er opnað klukkutíma
síðar. Opið er á sunnudögum kl. 1218 í Húsgagnahöllinni en 13-18 í
Smáralind.
TG

Q-bar opnar eldhúsið fyrir hommum, lesbíum og
öllum hinum.
Við Ingólfsstræti í Reykjavík var fyrir nokkrum
mánuðum opnaður skemmtistaðurinn Q-bar. Þar
koma samkynhneigðir saman ásamt gagnkynhneigðum vinum sínum, en staðurinn er það sem kallast „Straight-Friendly“ – öllum opinn án tillits til kynhneigðar þó að samkynhneigðir séu þó í meirihluta.
Fram til þessa hefur staðurinn verið rekinn sem
bar og skemmtistaður á kvöldin og um helgar, en nú
hafa Óli Hjörtur Ólafsson og Anna Brá Bjarnadóttir
rekstrarstjórar einnig opnað eldhús með fjölbreyttum og öðruvísi matseðli.
„Við opnuðum eldhús einfaldlega af því okkur langaði bara til þess,“ útskýrir Óli Hjörtur. „Ákváðum að
fara ekki þessa hefðbundnu leið sem flest kaffihúsin
og barirnir eru með, sem sagt að bjóða upp á
hamborgara og pasta, heldur bjóðum við upp á margs
konar létta rétti,“ segir hann en á matseðlinum er
meðal annars að finna tapas-rétti, graflax og falafel.
„Þetta er hugsað þannig að maturinn eigi að vera
góður og fallega framreiddur en samt sem áður fljót-

ur að koma á borðið og fólk kann vel að meta það.
Fyrsta daginn var mjög gott að gera hjá okkur miðað
við það að við auglýstum ekki neitt og allir voru mjög
ánægðir,“ segir Óli.
Fyrir framan Q-bar er rúmgóður pallur þar sem
gestir geta setið úti ef vel viðrar og hægt er að yfirskyggja pallinn ef tilefni er til. Opnunartími staðarins hefur verið lengdur eftir að eldhúsið opnaði, en
eldhúsið er opið frá klukkan 11.30 fyrir hádegi til
klukkan níu á kvöldin, alla daga vikunnar.
„Annar kokkurinn okkar kemur frá Kanada og er
öllu vanur þegar það kemur að eldamennsku. Hann
hefur unnið í eldhúsum víða um heim og hafði því
skemmtilegar hugmyndir. Hinn er Íslendingur sem
er líka vel vanur og útkoman af þessu samstarfi er
mjög góð,“ segir Óli og spurður að því hvort
kokkarnir séu samkynhneigðir segir hann svo ekki
vera.
„Nei, nei... þeir eru báðir gagnkynhneigðir og Anna
Brá sem er rekstrarstjóri á móti mér er líka gagnkynhneigð. Þetta er því ekki neinn sérstakur hommamatur... hvernig sem hann nú er,“ segir hann og skellir upp úr.
MHG FRETTABLADIDIS

SÝN 2 BYRJAR

4. ÁGÚST
ÓDÝRARA Á NETINU
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Gakktu frá áskrift á Netinu og fáðu
30% afslátt af fyrsta mánuðinum.
STÓRLEIKIR Í ÁGÚST
5. ágúst

Chelsea – Manchester United

19. ágúst

Liverpool – Chelsea

19. ágúst

Manchester City – Manchester United

512 5100

SYN.IS VERSLANIR VODAFONE
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"ISTRO !TLANTIC ER NÕR VEITINGASTAÈUR ¹ BROTTFARAR
SV¾ÈI &LUGSTÎÈVAR ,EIFS %IRÅKSSONAR Å +EFLAVÅK %INNIG
HEFUR VERIÈ OPNAÈUR NÕR BAR Å FLUGSTÎÈINNI SEM HEITIR
0ANORAMA BAR

(REFNA 3¾TRAN MATREIÈSLUMEISTARI KANN AÈ META ÅSLENSKA GR¾NMETIÈ
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Grænt, rautt, gott, ferskt
Nú er íslenska grænmetið upp
á sitt besta. Því ekki úr vegi að
birta nokkrar girnilegar uppskriftir þar sem það er í aðalhlutverki. Þær eru eftir Hrefnu
Sætran kokkalandsliðskonu.
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... góð með öllu
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... góðir með steikinni
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... holl og góð
 TËMATAR
 LAUKAR
 RIF HVÅTLAUKUR
 ML TËMATSAFI
 ML VATN
3ALT OG PIPAR
3ÕRÈUR RJËMI

Skerið tómatana, laukinn og hvítlaukinn niður og setjið í pott ásamt
tómatsafanum og vatninu. Sjóðið í
ca 20 mín. og maukið með töfrasprota. Kryddið með salti og pipar.
Setjið smá sýrðan rjóma út í
súpuna þegar hún er komin í skálina.

 STK TËMATAR
 PK GR¹ÈAOSTUR
 STK SHALLOTTULAUKUR
 RIF HVÅTLAUKUR
 BRÁF BASIL
3ALT OG PIPAR
LPAPPÅR

Skerið toppinn af tómötunum og
takið kjarnann úr þeim. Blandið
kjarnanum við gráðaostinn, saxaðan shallottulaukinn og hvítlaukinn. Rífið basilblöðin niður, bætið
þeim út í og kryddið með salti og
pipar. Fyllið tómatana með fyllingunni og vefjið í álpappír. Grillið
eða ofnbakið í ca 20 mín.

 TËMATAR
 LAUKAR
 MSK SINNEP
 MSK 7ORCESTERSHIRE SËSA
 ML HRÅSGRJËNAEDIK
 ML VATN
 ML SOJASËSA
 ML HUNANG
 ML HR¹SYKUR
3ALT OG PIPAR

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

'2!4¥.%25¨ 0!02)+! -%¨
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... gott með fiskinum
 LITLAR KARTÎFLUR MEÈ HÕÈINU
 STK RAUÈ PAPRIKA
 MSK %XTRA 6IRGIN ËLÅFUOLÅA
NOKKUR BASILLAUF
3ALT OG PIPAR

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

 STK PAPRIKA
 HAUS SPERGILK¹L
 KRUKKA ËLÅFUR AÈ EIGIN VALI
 RAUÈLAUKUR
 MSK ËLÅFUOLÅA TIL STEIKINGAR
SALT OG PIPAR
 G RIFINN OSTUR

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

;

²TSÎLURNAR ERU AÈ RENNA SITT SKEIÈ OG ÖVÅ TILVALIÈ AÈ NOTA
T¾KIF¾RIÈ OG KAUPA B¾ÈI SKËLADËT OG FATNAÈ FYRIR HAUSTIÈ

Lífsstíll Maiu
á útsölu
Lífsstílsverslunin Maia er með
afslátt af útsöluvörum.
Útsölurnar eru á lokasprettinum á
Laugaveginum. Lífsstílsverslunin
Maia er þar engin undantekning
og er með sextíu prósenta afslátt
af öllum útsöluvörum.
Maia er með góða blöndu af
fallegum varningi; kvenfatnað,
húsbúnað, tónlist, bækur, barnaföt, fylgihluti og undirföt. Verslunin er á Laugavegi 86-94.
Allar nánari upplýsingar um
Maiu er að finna á www.maia.is
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Skröltir áfram sama hvað gerist
Ingólfur Þórarinsson söngvari er ánægður með kaupin á
bílnum sínum, en hefði viljað
spara sér peninginn sem fór í
magavöðvatæki.
„Bíllinn er Volvo-skutbíll, frá
árinu 1993. Það er alveg sama
hverju hann lendir í, alltaf skröltir
bíllinn áfram,“ segir Ingólfur Þórarinsson, betur þekktur sem Ingó
úr Idol-inu. Bílinn keypti Ingó af
foreldrum sínum, en þeir fengu
hann hjá heldri frú, sem hafði
farið silkimjúkum höndum um
bílinn.
Til marks um þolgæði bílsins
segir Ingó að hann sé ekki enn orðinn rafmagnslaus þrátt fyrir að
ljósin í mælaborðinu séu búin að

loga í heilan mánuð vegna bilunar.
„Hinir og þessir hafa sagt mér að
fara með hann í skoðun í Brimborg. Ég hugsa að ég sleppi því
bara úr þessu.“
Ingó segist hafa gert önnur og
ekki síður góð kaup þegar hann
keypti í fyrsta sinn pylsu í pylsuvagninum á Selfossi. „Þær eru
alveg sérstaklega góðar. Skemmtilega mjúkar og maður endar alltaf
með því að kaupa tvær, þótt ætlunin sé að kaupa bara eina. Ég hef
legið í þeim síðan ég smakkaði þá
fyrstu.“
Það er síðan eins með verstu
kaupin og þau bestu, Ingó segist
ekki geta gert upp á milli tveggja
hluta: vinnubókar í dönsku úr
framhaldsskóla og Slendertonemagavöðvatækis. „Vinnubókin í

dönsku 203 í framhaldsskóla er
ein mín verstu kaup. Það lá mikið
á að redda henni, en svo var hún
bara tóm eftir sumarið,“ segir
hann hlæjandi og bætir við að
danskan sé engu að síður mjög fín
og sömuleiðis sænskan.
Magavöðvatækið var hins vegar
nýtt til hins ýtrasta, eða alveg
þrisvar sinnum þar til það þoldi
ekki meir. „Rafhlaðan var strax
búin,“ segir Ingó. „Svo voru púðarnir orðnir hálfónýtir og þetta
hefur verið ónýtt síðan. Tækið
liggur nú uppi í skáp.“
Blaðamaður stenst þá ekki
mátið og spyr hvort ekki geti hugsast að tækið hafi einfaldlega
brennt úr sér. „Það getur bara vel
verið,“ segir Ingó og hlær.
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Girnilegt góðmeti
í Fjarðarkaupum
Piparsteik úr kjötborði og
ferskir ávextir eru meðal
þess sem fæst á tilboði í
Fjarðarkaupum.
Jarðarber í 200 gramma öskjum
á 99 krónur í stað 219 áður,
gular melónur á 99 krónur kílóið í stað 149 og mangó á 199

sem áður var á 243. Svona
hljóða tilboð frá Fjarðarkaupum
í Hafnarfirði fyrir þessa helgi.
Fleira gott er á boðstólum þar á
bæ. Nauta-piparsteik kostar nú
2.498 krónur kílóið og lækkar um 500 krónur og lambaribeye sem áður kostaði
2.798 fæst nú á 2.398 krónur kílóið.
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N Silvía syngur fyrir samkynhneigða Svía N Björgólfur og bílarnir N Elma Lísa og Reynir Lyngdal selja íbúðina

30 álitsgjafar velja næsta forsetaefni

SNIÐIN FYRIR
BESSASTAÐI

Líﬁð er ferðalag
Njóttu hverrar stundar af ferðinni. Yamaha vespa er
ferðafélaginn þinn. Flott útlit og frábærir aksturseiginleikar.
Komdu að skoða vespuna þína í MotorMax.

MotorMax Reykjavík - Kletthálsi 13 - Sími 5 63-44 00
MotorMax Egilsstöðum - Sími 470-5 0 8 0 / 470-5 070
Tækjasport og dekk Akureyri - Sími 4 6 0-43 5 0
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Þú færð hjálm í kaupbæti í ágúst.

BLS. 2 | sirkus | 3. ÁGÚST 2007

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

BÍLAR FYRIR

N Heyrst hefur

60

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

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

HEIMREIÐINNI
B

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

BENTLEYINN Algjört augnayndi sem stendur í heimreiðinni við Vesturbrún 22.

sirkus
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm.
Ritstjórn Kristján Hjálmarsson,
kristjan@frettabladid.is,
Indíana Ása Hreinsdóttir,
indiana@frettabladid.is
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir,
kristina@frettabladid.is,
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24
105 Rvk, sími 512 5000
Sölustjóri Bergur Hjaltested
512 5466 bergurh@365.is

MILLJÓNIR Í

BENZINN Þóra keypti þennan Benz-jeppa fyrir skömmu.

jörgólfur Guðmundsson og Þóra Hallgrímsson eru bara tvö í heimili að
Vesturbrún 22. Samt eiga þau marga
bíla. Í heimreiðinni hjá þeim hjónum má
finna í það minnsta þrjá bíla og það af bestu
gerð. Samkvæmt heimildum Sirkuss kosta
bílarnir þrír á milli 50 og 60 milljónir króna.
Og þá er ekki víst að allir bílarnir þeirra séu
upptaldir.
Þóra Hallgrímsson keypti sér nýlega glænýjan silfurlitaðan Mercedes Benz ML 500 –
þýskt stál af bestu gerð. Þóra skipti út gylltum
Nissan Murano fyrir Benzinn.
Þá á eiginmaður hennar, Björgólfur Guðmundsson, einnig jeppa. Sá er dökkgrár
tveggja ára gamall
Range
Rover
Charger sem kostar
um fimmtán milljónir króna.
Rúsínan í pylsuendanum er þó
Bentleyinn
sem
Björgólfur fékk í
sextugsafmælisgjöf
frá Björgólfi Thor,
syni þeirra Þóru,
fyrir sex árum.
Bentleyinn var
smíðaður árið 1995
af Rolls Royce-bílaframleiðandanum. Hann er sannkallað
augnayndi – fagurgrænn með drapplituðu
leðri. Erfitt er að skjóta á hvað svona gæðagripur – sem næstum er orðinn antík – kostar. Heimildarmenn Sirkuss skjóta þó á 30
milljónir hið minnsta.
Björgólfur notar Bentleyinn sjaldan. Fer þó
stundum í sunnudagsbíltúr til að viðra fjölskylduna og bílinn. Í góðviðrinu sem ríkt
hefur síðustu vikur hefur Bentleyinn hans
Björgólfs staðið í heimreiðinni, bílaáhugamönnum sem öðrum til mikillar gleði. Þar
glitrar á grænt lakkið. Og þótt jeppar þeirra
hjóna séu flottir blikna þeir í samanburði við
Bentleyinn.

Í GÓÐUM
FÉLAGSSKAP

Hér eru Þóra
og Hallgrímur í góðum
félagsskap.

Of lítil fyrir
verðlaunin
elga Dýrfinna Magnúsdóttir, fegurðardrottning
með meiru, lenti í fimmta sæti í netkosningu í Miss
H
Tourism-keppninni sem fram fór í Kína. Keppt var í
ýmsum flokkum auk aðaltitilsins, þar á meðal besta
bikinímódelið og ungfrú diskó, en Helga Dýrfinna náði
því miður ekki að landa neinum verðlaunum.
„Þetta gekk allt rosalega vel og dómararnir sögðu að
ég hefði staðið mig vel,“ sagði Helga Dýrfinna í samtali
við Sirkus í gær en þá var hún nývöknuð eftir lokakeppnina sem fram fór á miðvikudag. „Dómararnir
sögðu að ég væri aðeins of lágvaxin,“ bætir Helga Dýrfinna við en hún er rétt tæpir 1,70 m. Þær stúlkur sem
hrepptu efstu sætin í keppninni voru hins vegar allar í
kringum 1,75.
Helga Dýrfinna sagðist sátt við sinn hlut í keppninni,
ekki síst að hún skyldi ná fimmta sætinu í netkosningu
sem opin var öllum. „Það er gott að vita að ég hafi fengið
hjálp að heiman en ég fékk rúmlega tíu þúsund atkvæði,“
segir Helga Dýrfinna, sem er þakklát fyrir stuðninginn.
„Ég vil þakka Íslendingum fyrir stuðninginn.“

HELGA DÝRFINNA Stóð sig
frábærlega í keppninni í Kína en
þótti of lágvaxin.
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ELMA LÍSA OG REYNIR LYNGDAL HAFA SETT ÍBÚÐINA SÍNA VIÐ
HRINGBRAUT Á SÖLU OG KEYPT NÝJA Á KVISTHAGA.

Kveður Hringbrautina
með söknuði

VINSÆLASTA TÓNLISTIN
Megas og Senuþ.
Ýmsir
KK og Maggi Eiríks
Ýmsir
Ýmsir
Ljótu Hálfvitarnir
Ýmsir
Mika
Hvanndalsbræður
Gus Gus
Amy Winehouse
Garðar T. Cortes
Ýmsir
Laddi
Jógvan
Ýmsir
Lay Low
Lada Sport
Tríó B. Thor og A. Gyl

Ýmsir

A Aftur á lista N Nýtt á lista

N
N

N

A

A

Frágangur
Íslandslög 7
Langferðalög
Í brekkunni: Eyjalögin
100 Íslensk 80’s lög
Ljótu Hálfvitarnir
Íslandslög 1-6
Life in Cartoon Motion
Skást of
Forever
Back To Black
Cortes 2007
Number 1
Hver er sinnar kæfu smiður
Jógvan
Gleðilegt sumar
Please Don’t Hate Me
Time And Time Again
Vorvísur
Heimilistónar

Lækka frá síðustu viku

Hækkar frá síðustu viku

Stendur í stað

Megas og Senuþjófair
Langmest seldi diskur ársins. Mest seldi
diskur á einni viku á þessu ári. Megas með
möglega plötu ársins.

E

Listinn gildir vikuna 2. ágúst- 9. ágúst 2007
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Íslandslög 7
Frábær safnplata sem vert er að skoða.
Tryggðu þér eintak.

KVEÐUR
ÍBÚÐINA
MEÐ
SÖKNUÐI

Elma Lísa á
eftir að
sakna
íbúðarinnar
við
Hringbraut.

Nældu þér í eintak

lma Lísa Gunnarsdóttir leikkona og
Reynir Lyngdal leikstjóri hafa sett stórglæsilega íbúð sína við Hringbraut 32 á
sölu. Ástæðan? Þau ætla að flytja lengra inn í
Vesturbæinn. „Við ætluðum eiginlega ekki að
selja en svo gerðist þetta bara einhvern veginn,“ segir Elma Lísa en þau hjónakornin hafa
keypt sér íbúð við Kvisthaga. „Vinafólk okkar
var nýflutt í sömu götu og við ákváðum eiginlega að elta þau,“ bætir leikkonan við.
Elma Lísa og Reynir hafa búið við Hringbrautina í ein sex ár og það hefur farið einstaklega vel um þau. „Þegar við komum að
skoða íbúðina í fyrsta sinn urðum við svo
heilluð að við ákváðum strax að kaupa hana.
Það er svo góður andi í henni og okkur hefur
liðið rosalega vel hérna,“ segir Elma Lísa.
Íbúðin við Hringbraut er með eindæmum
glæsileg. Í raun svo glæsileg að eftir er tekið.
Blaðagreinar hafa verið skrifaðar um hana í
erlendum sem innlendum hönnunartímaritum. Hátt er til lofts í íbúðinni og stórir bogadregnir gluggar, sem einkenna húsið, fylla
íbúðina birtu. Samkvæmt upplýsingum frá
fasteignasölunni prýða upprunalegar rósettur
og listar alla íbúðina, sem og upprunalegt
veggfóður. Íbúðin er tæpir hundrað fermetrar,
með tveimur svefnherbergjum, stofu og borðstofu.
Húsið stendur sem fyrr segir við Hringbraut.
Þaðan er gengið inn í húsið sem og frá Tjarnargötu. Íbúðin hentar barnafjölskyldum vel.
Dóttir Reynis á sitt eigið herbergi á Hringbrautinni en fær nýtt á Kvisthaganum. „Sú
litla segist nú ekki vilja flytja og við hefðum
alveg getað verið með fleiri börn hérna ef slíkt
hefði verið á dagskrá,“ segir Elma Lísa, sem nú
kveður Hringbrautina með söknuði.

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

ÓTRÚLEGA FLOTT ÍBÚÐ

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

EYJAN CAPRI Flottur staður sem gott er að dveljast á.

Í brúðkaupsferðalagi á Capri
CAPRI KATARÍNA

MARIKÓ MARGRÉT OG ÁRNI ÞÓR

in nýgiftu hjón Maríkó Margrét Ragnarsdóttir og Árni Þór Vigfússon eru
H
nú stödd á eyjunni Capri í hálfs mánaðar
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brúðkaupsferðalagi. Eyjan Capri hefur
löngum verið eftirsóttur staður hjá þotuliðinu í Hollywood.
Það var faðir brúðgumans, Vigfús Þór,
sem gaf hjónin saman við hátíðlega athöfn
í Grafarvogskirkju hinn 21. júlí síðastliðinn. Í glæsilegri brúðkaupsveislu þeirra
hjóna sem var haldin í Valhöll á Þingvöllum mætti sjálfur Raggi Bjarna til að trylla
lýðinn. Voru menn og konur sammála um
að þar hafi Raggi enn og aftur sýnt sig og
sannað sem einn öflugasti skemmtikraftur
landsins. Hann lagði brúðhjónunum línurnar og bað þau að minnast þess í brúðkaupsferðinni hvernig Capri-stúlkan Katarína blés skáldinu frá Fagraskógi, Davíð
Stefánssyni, það hressilegum anda í brjóst
að hann orti kvæðið „Capri Katarína“ af
munni fram. Nú er það án efa músan
Maríkó sem skreytir sig capri-blómum til
að dansa Tarantellu og teyga lífsins guðavín með hinum nýbakaða eiginmanni.
Ærið tilefni fyrir sírenurnar á sundinu bláa
til að endurvekja söng sinn um íslensk
ástarævintýr.

Komið allir Caprisveinar.
Komið sláið um mig hring,
á meðan ég mitt kveðjukvæði
um Katarínu litlu syng.
Látið hlæja og gráta af gleði
gítara og mandó lín.
Katarína, Katarína,
Katarína er stúlkan mín.
Í fiskikofa á klettaeyju
Katarína litla býr.
Sírenur á sundi bláu
syngja um okkar ævintýr.
Á vígða skál í skuggum trjánna
skenkti hún mér sitt capri vín.
Katarína, Katarína,
Katarína stúlkan mín.
Með kórónu úr capriblómum
krýndi hún mig hinn fyrsta dag.
Af hæst tindi hamingjunnar
horfðum við um sólarlag.
Þar dönsuðum við Tarantella
og teyguðum lífsind guðavín.
Katarína, Katarína,
Katarína er stúlkan mín.
En nú verð ég að kveðja Capri
og Katarínu litlu í dag.
Horfa mun ég út til eyjar
einn um næsta sólarlag.
Grátið með mér, gullnu strengir,
gítara og mandólín.
Katarína, Katarína,
Katarína stúlkan mín.
Katarína stúlkan mín.
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ÁGÚSTA EVA ERLENDSDÓTTIR HEFUR VERIÐ Í PARÍS Í SUMAR ÞAR SEM HÚN STUNDAÐI NÁM Í TRÚÐASKÓLA. HÚN ER HVERGI NÆRRI HÆTT AÐ LEIKA SILVÍU NÓTT, SEM NÚ HYGGUR Á FREKARI LANDVINNINGA.

ÁGÚSTA EVA
ERLENDSDÓTTIR

Hefur verið á flakki
um Evrópu til að
sinna listagyðjunni.

Syngur fyrir tuttugu þúsund
samkynhneigða Svía
H

æfileikabúntið Ágústa Eva
Erlendsdóttir hefur ekki setið
auðum höndum að undanförnu og þýtur nú á milli evrópskra
stórborga til að sinna listagyðjunni.
Leikkonan og skemmtikrafturinn er
stödd í Svíþjóð um þessar mundir til
að vekja athygli á Silvíu Nótt og
skemmta Svíum á Hinsegin dögum
þar í landi. Drjúgum hluta af júlímánuði eyddi Ágústa svo í Frakklandi í
Moulin Rouge-stemningu við ostaát
með hvíta silkihanska í háborginni
París.

SILVÍA NÓTT Hún nýtur gríðarlegra

vinsælda í Svíþjóð sem og annars staðar
í Evrópu.

Eins og dúkkuborg
„Að koma til Parísar fannst mér svolítið eins og að labba inn í lítið dúkkuhús. Það er allt svo smágert og sætt í
þessari borg,“ segir Ágústa Eva, sem fór
til Parísar í þeim erindagjörðum að
sinna leiklistinni. „Ég fór til að taka
þátt í trúðanámskeiði við leiklistarskóla Philippe Gaulier í París,“ segir

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

Heilluð af París
Spurð hvort hún hafi fundið trúðinn

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

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

Hlakkar til að
spila á Íslandi
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ið erum búin að spila á útihátíðum í Englandi í sumar
og þá skiptir veðrið öllu máli. Glastonbury var einn stór
V
drullupollur en svo spiluðum við í
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í sjálfri sér í París og hvort hann hefði
verið langt frá hliðarsjálfinu, hinni
athyglissjúku Silvíu Nótt, segist Ágústa
Eva ekki vera dómbær á það. „Þetta
var rosalega skemmtilegt námskeið en
við vorum aðallega í alls kyns spunaleikjum. Ég ætlaði að vera í París í
mánuð en þurfti að fara heim eftir
tvær vikur og gat því miður ekki klárað
námskeiðið,“ segir Ágústa, sem heillaðist alveg af höfuðborg Frakklands.
„Ég fer bókað einhvern tímann aftur til
Parísar og vonast til að geta eytt enn
lengri tíma þar,“ segir hún en framtíðin
verður að leiða í ljós hvort Ágústa
stefnir í meira leiklistarnám hjá
Gaulier.
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glampandi sól á minni hátíð um
síðustu helgi sem kallast „Secret
Garden Party“ og þar voru allir í
góðu skapi,“ segir tónlistarkonan
Hafdís Huld, sem baðar sig í sólinni á Englandi áður en hún heldur heim til Íslands til að halda tónleika næsta fimmtudagskvöld.
„Þetta
verða
heimilislegir
útgáfutónleikar þar sem ég spila
lög af Dirty Paper Cup. Ég hef
aldrei spilað með hljómsveitinni
minni á Íslandi sem er skrýtið því
við erum búin að spila á 80 tónleikum víðs vegar um Evrópu og
því löngu kominn tími til.“
Óhætt er að segja að velgengni
fyrstu sólóplötu Hafdísar Huldar
hafi farið fram úr björtustu vonum
en síðan fyrsta sólóplata hennar
kom út hefur hún meira og minna
verið á tónleikaferðalagi og meðal
annars hitað upp fyrir tónlistarmanninn Paolo Nutini í stærstu
tónleikasölum Bretlands. „Það
hefur komið skemmtilega á óvart
þegar við mætum til landa sem við höfum aldrei komið til
áður og fólk er að syngja með lögunum mínum,“ segir Hafdís, sem hlakkar til að koma heim og skemmta Íslendingum
með lögum eins og Diamonds on My Belly og Ski Jumper.
Miðasala á tónleika Hafdísar Huldar, sem haldnir verða í
Salnum í Kópavogi næsta fimmtudagskvöld, er á Miði.is og
Salurinn.is.

HAFDÍS HULD

Sló í gegn á
Hultsfredfestivalinu í Svíþjóð
fyrir skömmu.
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SIRKUS FÉKK 30 ÁLITSGJAFA TIL AÐ NEFNA ÞÁ
SEM ÞEIR VILDU SJÁ SEM NÆSTA FORSETA.
MARGIR VORU NEFNDIR TIL SÖGUNNAR EN
KONUR VIRÐAST ÞÓ OFARLEGA Á ÓSKALISTANUM.

Gáfuð

góð

&

virt

Berglind Ásgeirsdóttir sendiherra
„Skarpgreind og glæsileg kona sem hefur náð
mjög langt í starfi sínu. Hikar ekki við að taka
að sér erfið störf og skilar þeim öllum með
miklum sóma. Hefur gegnt hinum ýmsu trúnaðarstörfum fyrir íslenska ríkið og eftir henni
er tekið hvarvetna. Vona að hún gefi kost á sér
þegar Ólafur Ragnar hverfur frá störfum.“
„Hefur fjölþætta reynslu úr stjórnsýslu auk
þess sem hún hefur gegnt mikilvægum forystustörfum á alþjóðavettangi, sem einn af
framkvæmdastjórum OECD og sem framkvæmdastjóri Norðurlandaráðs. Vel menntuð, vel máli farin, hefur gott vald á erlendum
málum og er vel heima í menningu og sögu
þjóðarinnar.“
Sigríður Snævarr sendiherra
„Hún hefur sannað það oftar en einu sinni að
hún fer ekki troðnar slóðir. Vel menntuð, góður
fulltrúi Íslands.“
„Víðförul, talar mörg tungumál og mjög svo
mannblendin. Klár kona.“
Þórólfur Árnason, fyrrverandi borgarstjóri
„Þórólfur Árnason fyrrverandi borgarstjóri
hefur alla eiginleika og styð ég hann heilshugar
til að bjóða sig fram í þetta ábyrgðarmikla embætti sem fyrst og fremst á að hlúa að landinu og
fólki þess.“
„Kemur sterklega til greina. Finnst það hins
vegar frekar illa gert gagnvart honum að stinga
upp á þessu því það virkar svolítið eins og
maður sé að kippa honum úr umferð með því.
Hann á nóg eftir.“
Ólafur Jóhann Ólafsson rithöfundur
„Myndi sóma sér vel sem næsti forseti. Vel
menntaður, víðsýnn og er bæði maður menningar og viðskipta. Kemur vel fyrir og er heimsborgari og alþýðlegur í senn.“
„Menningarlegur heimsborgari og mikill Íslendingur í sér þótt hann hafi starfað lengi erlendis.
Myndi sóma sér vel í embættinu, glæsilegur, vel
menntaður og afar vel máli farinn.“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra
„Mannvinur, reynslubolti í þjóðfélagsmálum, opin og jákvæð
fyrir gagnrýni og vill alltaf bæta sig, greind, réttsýn og gullfalleg – utan sem innan.“

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

Ásdís Halla Bragadóttir, forstjóri Byko
„Hefur flotta útgeislun, er með góða menntun,
þekkir lífið frá ýmsum hliðum, kann að tala til
mannfjöldans og hefur þor.“
„Býr yfir mikilli og góðri reynslu úr viðskiptalífi og sveitarstjórnarmálum. Hefur mjög öflugt
tengslanet, hefur áhuga á velferð þjóðarinnar.
Tilbúin að láta gott af sér leiða, falleg og fáguð í
fasi. Virkilega verðugur kandídat til forseta
Íslands.“
Guðrún Helgadóttir, fyrrverandi þingmaður og rithöfundur
„Flott kona sem hefur látið að sér kveða á
ýmsum sviðum. Bækurnar hennar hafa skemmt
mörgum í gegnum tíðina og ég held að hún yrði
áberandi forseti sem myndi setja skemmtilegan svip á þjóðlífið.“
„Guðrún myndi sóma sér vel sem forseti
okkar, hún hefur ávallt verið til fyrirmyndar,
er virðuleg og af henni stafar ákveðinn þokki
sem þjóðhöfðingjar þurfa að hafa. Þá er hún
persóna sem myndi standa fyrir allar kynslóðir, tilheyrir þeirri eldri en getur verið fulltrúi
þeirrar yngri.“
Kristinn Sigmundsson óperusöngvari
„Vel menntaður á sviði raunvísinda og frábær
listamaður, heimsmaður, heiðarlegur, háttvís
og hvers manns hugljúfi. Makinn einnig tilvalin
forsetafrú.“
Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður
„Hefur tekist að nútímavæða Þjóðminjasafnið.“
Páll Hersteinsson náttúrufræðingur
„Ákaflega heilsteyptur persónuleiki, vandaður
fræðimaður og þekkir lífríki Íslands betur en
flestir aðrir.“
Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri
„Ég held að klár leikkona með mikla útgeislun
eins og hún væri tilvalin í embættið. Hún er vel
lesin, vel menntuð og hefur mikið fram að færa.
Hún er með sterkar skoðanir, en þó sanngjörn
og með mikið innsæi.“

„Hefur allt til að bera sem góður forseti þarf að hafa.“
„Þorgerði Katrínu á Bessastaði. Ég þarf ekkert að skýra
það neitt frekar, það segir sig sjálft.“
„Það væri nú gaman að fá konu aftur í þetta embætti og yrði nú ekki slæmt að sjá konu á borð við
Þorgerði Katrínu seinna meir taka við Bessastöðum. Held bara að hún sé samt of mikill stuðbolti
og eigi sér það mikla framtíð sem ráðherra en hennar tími mun koma.“
„Frábær fulltrúi okkar. Vil bara ekki missa hana úr
pólitíkinni.“

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

Þórunn Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Listahátíðar
„Hefur stýrt Listahátíð á undanförnum árum.
Þar fer kona með reynslu, góða menntun og
fallega framkomu. Hún og Stefán Baldursson
væru fín á Bessastöðum.“
Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleikhússtjóri
„Næsti forseti ætti að vera kona.“
Sigrún Hjálmtýsdóttir, Diddú, söngkona
Næsti forseti verður að vera kona.“
Margrét Frímannsdóttur, fyrrverandi
alþingiskona
„Sönn íslensk alþýðuhetja sem er í góðum
tengslum við þjóðina og hefur mikla reynslu
af alþjóðasamskiptum. Er skemmtileg og
mælsk og yrði flottur forseti. Augljóslega
sterkur kostur.“
Friðrik Sophusson, forstjóri Landsvirkjunar
„Hann og kona hans, Sigríður Dúna, eru kjörin
í þetta hlutverk. Eru mjög forsetahjónaleg enda
er Sigríður Dúna fædd „first lady“. Með þeim
fengi íslenska þjóðin tvo fyrir einn.“
Guðmundur Ólafsson hagfræðingur
„Er maður almennrar skynsemi sem talar
mannamál. Hann er sögufróður maður og
hann gæti einn örfárra manna gert nýársávarp
forsetans bærilegt áheyrnar.“
Halla Gunnarsdóttir femínisti
„Þjóðin þekkir Höllu fyrst og fremst fyrir framboð hennar til forseta KSÍ. Í það skipti hafði
hún ekki erindi sem erfiði, en það gengur bara
betur næst. Halla ber af öðrum konum fyrir

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

Svandís Svavarsdóttir borgarfulltrúi
„Hefur þennan íslenska myndugleik, sem
einkennt hefur íslensku kvenþjóðina gegnum aldirnar. Hefur ríka tilfinningu fyrir liðsanda. Afar snjöll að koma fyrir sig orði,
hefur einstaklega skemmtilegan húmor.“
Hjörtur Magni Jóhannsson fríkirkjuprestur
„Vinsæll og vel virtur sóknarprestur, duglegur
við að fara ótroðnar slóðir, dyggur baráttumaður fyrir réttindum minnihlutahópa. Óragur við
að berjast við ríkjandi viðhorf innan kirkjunnar og lætur engan kúga sig til undirgefni. Orðsins maður, ræðumaður góður, ósérhlífinn og er
afar vel lesinn í sögu lands og þjóðar. Góður
fulltrúi menningar- og trúarlífs en um leið
maður almennings.“
Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi
ráðherra
„Hann er virtur bæði hérlendis og erlendis,
flottur, klár og ógurlega skemmtilegur maður
sem ber af sér mikinn þokka, síðan á hann
konu sem yrði klárlega betri helmingurinn af
honum í þessu embætti og ætti hún jafnvel sjálf
möguleika að vinna slíkar kosningar.“
Davíð Oddsson seðlabankastjóri
„Davíð væri góður í þetta embætti. Víðförull,
vel gefinn, vel upplýstur og klár maður en ekki
svo mannblendinn lengur.“
Páll Skúlason, fyrrverandi rektor
Háskóla Íslands
„Það myndi nú ekki gusta af honum í embættinu en rólegt og yfirvegað fas hans er á margan
hátt heillandi. Ég held að hann yrði traustur
forseti sem nokkur sátt gæti skapast um.“
Ómar Ragnarsson athafnamaður
„Hann getur sameinað þjóðina um þau verð-

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir

Kristín Ingólfsdóttir

sendiherra

háskólarektor

„Sigríður Dúna kemur til greina en að mínu mati ætti næsti forseti að vera
kona.“
„Vel gefin og víðförul kona. Myndi sóma sér ágætlega í hlutverki
forseta landsins. Hefur þá reynslu úr stjórnmálum og þekkingu
sem til þarf. Hún og Hillary Clinton yrðu þar fyrir utan góðar
saman á fyrirmennafundunum. Þær eru kunnugar eftir að Sigríður Dúna fékk Hillary til að taka þátt í kvennaráðstefnu sem
haldin var hér á landi fyrir nokkrum árum.“
„Friðrik og hún yrðu bæði flott á Bessastöðum. Hafa allt sem til
þarf í þetta embætti.“
„Hún er með mikla og góða reynslu og menntun sem myndi nýtast
henni vel í þessu starfi. Auk þess fylgir henni mikil reisn og fágun.“
„Sigríður er einstaklega frambærilegur persónuleiki. Afspyrnugreind, jarðtengd og víðsýn. Hún yrði glæsilegur fulltrúi
Íslands og myndi með atorku sinni og útgeislun ná góðum
árangri sem forseti Íslands. Og ekki spillir fyrir að hún á
Friðrik Sophusson sem maka, sem myndi bara vera plús
fyrir okkur Íslendinga.“

„Hefur staðið sig vel í embætti Háskólarektors. Henni hefur tekist
að sneiða hjá pólitískum átökum og því verðugur sáttasemjari auk
þess að vera stétt sinni til sóma.“
„Vel menntuð, mikils metinn vísindamaður, háttvís, farsæl, heiðarleg og örugglega frábær forseti. Maðurinn hennar yrði líka góð
„forsetafrú“.“
„Fyrsta konan sem gegnt hefur starfi rektors Háskóla Íslands,
hefur getið sér gott orð í starfi sínu. Hefur tekist að ná víðtækri samstöðu um að koma HÍ í röð fremstu háskóla heims og fengið stjórnvöld á sitt band í því efni. Afbragðs fræðimaður á sínu sviði og er þaulvön að koma fram og eiga samskipti innanlands sem erlendis.“
„Hún yrði góður forseti. Bráðgreind kona sem kemur vel
fyrir og er vel að máli farin.“
„Þú horfir á hana heillaður og sérð strax forseta
Íslands sem býr svo sannarlega í henni, virðuleg,
glæsileg og eldklár. Og kostir hennar eru ekki taldir
upp í þessari röð.“

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

Auður Eir Vilhjálmsdóttir prestur
„Kona með mikla sögu. Vel lesin og víðsýn og
ruddi hverju karlavíginu á fætur öðru úr vegi.
Hún hefur fallega og einlæga trú, hvað sem má
segja um trúarkreddur fortíðarinnar. Gæti siðmenntað íslensku þjóðina dálítið.“
Herdís Þorgeirsdóttir prófessor
„Glæsileg kona með bein í nefinu. Kvenréttindakona og lærdómskona. Skapmikill aristókrat en
með hjartað á réttum stað.“
Vala Matt sjónvarpskona
„Ekki spurning – flottur forseti – og ég meina
það í fúlustu alvöru.“
Sævar Karl athafnamaður
„Flottur karl sem kann sig – með listræna taug
og mikill heimsmaður.“
Þorgerður Einarsdóttir lektor
„Afar fagleg og djúpt hugsandi fræðikona á sviði
jafnréttis- og kvenfrelsismála, mjög góður fyrirlesari og hefur framkomu sem hæfir forsetaembættinu sérdeilis vel.“
Anna Katrín Guðmundsdóttir femínisti
„Frábær femínisti og gegnheil baráttukona,
fylgin sér og fagleg á alla kanta.“
Þorsteinn Ingi Sigfússon forstjóri
„Hefur mikla og góða reynslu af alþjóðlegu samstarfi. Óvígður sendiherra vetnisins á alþjóðavísu. Tók nýlega við Alheimsorkuverðlaunum úr
hendi Pútíns Rússlandsforseta fyrir störf sín.
Hann er þeim hæfileikum gæddur að geta talað
við hvern sem er hvenær sem er um hvað sem er.“
Pétur Gunnarsson rithöfundur
„Er veraldarvanur, gáfaður og fágaður, myndi
vafalaust halda góð boð, gefa embættinu menningarlegan blæ og jafnvel taka upp á því að hafa
sjálfstæðar skoðanir.“
Þorvaldur Þorsteinsson, myndlistarmaður
og rithöfundur
„Frumlegur hugsuður sem myndi gera eitthvað
nýtt við embættið og vafalaust hleypa aðeins
upp hefðbundinni mynd manna af forsetanum.“

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

Ingibjörg Pálmadóttir, fyrrverandi
ráðherra
„Afar hlý, skemmtileg og kraftmikil manneskja
sem laðar fólk að sér. Hefur góða reynslu og
myndi verða glæsilegur fulltrúi fólksins. Ingibjörg hefur undanfarið starfað að velferðarmálum barna og hefur einlægan áhuga á hugsjónarog mannúðarmálum.“
Bryndís Schram
„Glæsileg, heillandi, hrífur fólk með sér og er
með áralanga reynslu í hinum diplómatíska,
opinbera geira. Þau hjónin hafa löngum sannað
dug sinn og myndu vera landinu til mikils sóma.
Það er líka kominn tími á konu í forsetaembættið, sérstaklega í ljósi þess hversu fáar konur sitja
nú í ríkisstjórn.“

Bjarni Ármannsson
fyrrverandi forstjóri Glitnis
„Verðugur fulltrúi. Ungur maður sem hefur sýnt það og sannað að hann er
eldklár og getur tekist á við hina ýmsu hluti. Þar að auki virðist hann
vera laus við hégóma og snobb. Slíkt er mikils virði fyrir forsetaframbjóðanda.“
„Hefur náð ótrúlega langt í viðskiptaheiminum þrátt fyrir ungan
aldur. Það verður erfitt fyrir hann að toppa það, nema kannski
helst ef hann haslar sér völl í stjórnmálum eða býður sig fram til
forseta Íslands. Gáfaður, góður og virtur. Sömuleiðis er hann alþýðlegur og ótrúlega sjarmerandi og skemmtilegur. Hver myndi auk
þess ekki vilja forseta sem tæki lagið með hljómsveitinni á ballinu?“
„Bjarna Ármannsson í þetta djobb! Hann er klár, hress og virðulegur
og atvinnulaus.“
„Mikill tungumálamaður, geðþekkur maður sem hefur
vítt áhugasvið og er vel tekið hvar sem kann kemur.
Hann er með yfirburðareynslu á sviði viðskipta
en hefur jafnframt mikinn áhuga á menningu,
listum og vísindum.“

Páll Magnússon útvarpsstjóri
„Maður sem kann að tala tæpitungulaust við
fólk og hrífa það með sér. Myndi án efa breyta
embættinu frá núverandi háheilagleika og inn
á alþýðlegri brautir sem samrýmdust meira
samfélagstaktinum. Svipað og hann hefur gert
með góðum árangri við embætti útvarpsstjóra.“
Svafa Grönfeldt skólameistari
„Dugnaðarforkur með mikla hugmyndaauðgi og
framsýni. Að auki er hún ópólitísk og óumdeild.“
Dorrit Moussaieff forsetafrú
„Ég er ekki alveg til í að sleppa henni frá Bessastöðum. Hún er með svo góð sambönd á erlendum grundvelli og hefur staðið sig svo vel. Mér
finnst hún jafnvel mikilvægari fyrir embættið en
Ólafur sjálfur.“
Garðar Cortes eldri
„Hann er gífurlega forsetalegur að sjá, valdsmannslegur og kröftugur. Kann hámenninguna
upp á sína tíu fingur, sem er mikilvægt í kóngapartíunum – og veraldarvanur. Aristókratinn
geislar af honum.“

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

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

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

BLS. 10 | sirkus | 3. ÁGÚST 2007

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

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

TÚSSLITAPEYSA FRÁ ISTANBÚL Dúllar sér

Í FOKDÝRUM FÁNALITUM „Þetta er

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

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

HEIÐGULIR
SUMARSKÓR “Ég

keypti
þessa skó í
Top Shop í
London.
Þeir eru
svo gulir að
fólk snýr
sig úr
hálslniðnum til að
horfa á
þá,“ en
þess má
geta að
Bjartmar á
fimm alveg
eins skópör
í mismunandi litum.

Í gulrótarbuxum
með lakkrísbindi
Æ
GJÖF FRÁ KÆRASTANUM „Þetta er svona

pönkuð afapeysa úr All Saints. Mjög
eiguleg flík en það sem heillar mig við
hana eru öll smáatriðin, til dæmis eru
engar tvær tölur eins. Það gefur
peysunni extra gildi að ég fékk hana í
gjöf frá manninum.“
SIRKUSMYND/VALLI

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

buxunum og krumpugöllum í neonlitum. Núna er þetta hátíska.“
Bjartmar hefur gaman af að kaupa
föt í hinum ýmsu stórborgum en Top
Shop á Oxford-stræti er í sérstöku
uppáhaldi. Fataskápurinn ætti því að
fá andlitslyftingu í haust því Bjartmar
stefnir á að flytja til London í september til að halda í framhaldsnám í leiklist og leikstjórn. „Top Shop á Oxfordstræti er sérstök fyrir það að þar fá

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

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

Kennsla í kossum og ﬂengingum
mora-setrið á Piccadilly, á engan sinn
líka í heiminum en þar er blandað saman
skemmtun og fræðslu um ást, kynlíf og
sambönd. Setrið, sem hóf starfsemi sína í vor,
er nú þegar orðið vinsæll áfangastaður bæði
fyrir heima- og ferðamenn sem vilja betrumbæta kynlífstækni sína. Hönnun setursins tók
þrjú ár og komu ýmsir kynlífsfræðingar, sambandsráðgjafar og læknar að þróun þess, meðal
annars metsöluhöfundurinn Tracy Cox sem
hefur sérhæft sig í skrifum um sambönd og
kynlíf.

A

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

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

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

HEITASTI FERÐAMANNASTAÐUR LUNDÚNA Amora-setrið hóf starfsemi í vor og er nú þegar orðið vinsæll

áfangastaður bæði heimamanna og ferðamanna sem vilja betrumbæta kynlífstækni sína.

FLENGINGARMÆLIR Gestir geta mælt getu sína í flengingum í sérstökum flengingarmæli.

SVART OG HVÍTT Strákarnir eiga að halda sig

HEITUR GAUR Einn flottasti leikari Norðurlanda, Mads

mest við svart, hvítt og grátt samkvæmt
hönnuðum H&M en þó má poppa hina svarthvítu
tilveru upp með flíkum í rauðu eða fjólubláu.

Mikkelsen, er módel hjá H&M þetta haustið, en hann
segist hafa gengið í fötum frá fyrirtækinu síðan hann
fæddist.

SVARTHVÍTAR
HETJUR
HLÝTT Í VETUR

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

erratískan í uppáhaldsverslun Íslendinga erlendis, H&M, er nokkuð gráleit
H
þetta haustið. Ráðandi litir eru svartur, hvítur og grár sem eru poppaðir upp með einni
og einni flík í rauðu eða fjólubláu. Sniðin eru
klassísk og prjónaflíkur eru áberandi, gjarnan með gamaldags skíðamynstri. Jakkafötin
eru einhneppt í „slim-fit“ sniði og skyrturnar

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

KLASSÍSKT

Strákar í
frökkum eru
alltaf flottir.

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

Hraðakstur borgar sig ekki - Í ALVÖRUNNI!
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Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

N Hvað á að gera

um verslunarmannahelgina?

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

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

Davíð mildast með árunum

D

avíð Oddsson er fjarki. Hann er duglegur, jarðbundinn og er með hlutina á hreinu,“ segir spákonan Sigríður Klingenberg um seðlabankastjórann Davíð Oddsson. „Davíð er að fara á tímabil
endalokanna, hann er á 9 en á henni gerir maður uppgjör
við það sem hangir við mann og lendir oft í töluverðu veseni ef maður hefur ekki alveg hreint borð. Það sem einkennir 4 oft á tíðum er þrjóska en maður lærir svo lengi
sem maður lifir. Davíð mun mildast með árunum. Hann
mun koma á óvart þegar líður nær áramótum og mun þá
vera töluvert í fréttum. Ánægjuleg tíðindi verða í kringum
fjölskyldu Davíðs og hann á eftir að vera montinn af syni
sínum. Eitthvert vesen virðist vera í aðsigi í kringum Seðla-

bankann en það verður jarðsett í
fæðingu. Almenningur gæti orðið
sérlega pirraður og óskað skýringa.
Davíð lendir í veseni út af Baugsmálinu. Jón Ásgeir verður á endanum
algjörlega sýknaður og mun velgja
ýmsum undir uggum. Davíð byrjar á
fullum krafti í nýrri orku um áramótin
og ekkert mun stoppa hann.“
DAVÍÐ ODDSSON Sigríður Klingenberg spáir
að Davíð muni lenda í veseni vegna
Baugsmálsins.

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

Hin íslenska Bridget Jones
upp og við mér blöstu þessi
stóru, fallegu, brúnu, glaðværu
augu. Það var sem einhver kæmi
mér tvær á diskinn. Namm, heitar með fjarstýringu og lækkaði niður
gylltar, glóandi kornstangir með í heiminum, hægði á tímanum og
bræddu smjöri og dálitlu salti. Það setti okkur tvö á loft. Ég týndist í
gerist ekki betra. Ég fékk mér sæti augunum hans og hann horfði
með Vikuskvísunum og gæddi mér djúpt í augun á mér og brosti. Ég
á góðgætinu. Ég snarmissti hins varð svo hamingjusöm að ég réð
vegar matarlystina þegar ég sá ekkert við varir mínar sem
draumaprinsinum bregða fyrir. Ég breiddu úr sér út að eyrum og
hélt hann væri í sumarfríi þannig snarfestust þar.
að ég átti alls ekki von á honum
Hann yppti öxlum, blikkaði mig
og benti á tennurnar í
þarna. Ég starði því ofan
í diskinn minn og vonaði
sér og sagði eitthvað
sem ég hreinlega
að hann myndi setjast á
missti af í allri
næsta borð. En nei, hann
sæluvímunni.
hlammaði sér við borðið - ein af færslum Elínar
Haaaaaa! hvíslaði ég
hjá okkur, alltaf birtast
þeir þegar maður á síst von á þeim með klaufalega sexí röddu. Hann
og þegar mánaðarlegu túrbólurnar hélt bara áfram að benda á
eru í sem mestum blóma. Ég hefði tennurnar í sér og segja eitthvað
nú haft mig eitthvað aðeins til ef ég … sflksjdfjkalæeiðaijegjseif. Ég
hefði vitað að hann myndi mæta starði á hann með frosið bros,
hann hefði allt eins getað talað
þennan dag.
kínversku fyrir mér. Rosalega er
Ég missti auðvitað málið og
hann ánægður með tennurnar í
settist á hendurnar þar sem ég
sér hugsaði ég með mér; enda
varð svo taugaóstyrk að þær
svo sem gullfallegar tennur. Hann
kipptust allar til. Ég treysti þeim
hristi höfuðið, reisti sig upp, benti
ekki af ótta við að brjóta eitthvað
enn fastar á tennurnar í sér og
eða missa matinn niður á hvíta
hækkaði róminn: ÞÚ ERT MEÐ
kjólinn minn. Hann braut hins
vegar ísinn og ávarpaði mig beint. MAÍS FASTAN Í TÖNNUNUM Á
Ég komst því ekki hjá því að líta
ÞÉR!
g slefaði þegar ég sá kornstangirnar í hlaðborðinu í
É
hádeginu í vinnunni í dag og fékk

E

lín Arnar, einn mest vaxandi bloggari landsins, hefur aðeins bloggað
um skamma hríð en samt hafa
þúsundir heimsótt síðuna hennar. Elín
bloggar af miklum móð um þau óheppilegu atvik sem hún hefur lent í, hvort sem
er í hversdagslífinu eða ástarlífinu. Og
atvikin eru ansi mörg og ansi neyðarleg.
Elín Arnar er hin íslenska Bridget Jones.
„Mér leiddist einn daginn. Hafði ekkert
að gera og var að velta því fyrir mér af
hverju fólk væri svona hrifið af þessu
bloggi,“ segir Elín um ástæðu þess að hún
byrjaði að blogga. „Ég ákvað því að opna
svona síðu og sjá hvort ég kæmi einhverju
frá mér.“
Og það hefur Elín aldeilis gert, enda
segist hún vera hrifin af bloggforminu.
„Ég skrifa svona tvær til þrjár færslur á
viku en ekki á hverjum degi eins og sumir,“
segir Elín, sem er ófeimin við að lýsa vandræðalegum augnablikum í lífi sínu. „Ég
skrifa aðallega um eigin óheppni –
skemmtileg atvik sem ég hef lent í.“
Elín, sem er ritstjóri Vikunnar, segist
ekki vera feimin að skrifa um þessi vandræðalegu augnablik. „Ég er kannski feimin og vandræðaleg meðan á atvikinu
stendur en þegar ég er búin að hlæja að
því er ég strax orðin ónæm fyrir atvikinu
og ef sagan er góð þá ber manni skylda til
að segja hana,“ segir Elín og bætir við:
„Mér er nokk sama hvort fólk hlæi að mér
eða með mér svo lengi sem ég get komið

ELÍN ARNAR Hún hefur slegið í gegn í

bloggheimum með sögum af sjálfri sér.

einhverjum til að hlæja. Það er svo hollt
að hlæja og fyrir suma er það bara alls
ekki auðvelt.“
Sögurnar hennar Elínar eru furðunálægt raunveruleikanum en höfundurinn
segist ekki ábyrgjast tímasetningar sem
koma þar fram. „Sagan gæti hafa gerst í
gær en hún gæti líka hafa gerst fyrir þremur árum og ég vil taka fram að ég færi oft
vel í stílinn.“
Elín segist ekki vera ein um það að
lenda í vandræðalegum atvikum. Sumar
vinkonur hennar hafa líka lent í ýmsu. „Ég
virðist þó vera óheppnari en þær oft á
tíðum eða bara meiri klaufi,“ segir Elín
Arnar og skellir upp úr.

ÁST Í

HÁDEGINU

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
Embla Grétarsdóttir,
fótboltastelpa úr KR.

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

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. HELGI SELJAN ER ÓSIGRAÐUR EN
KEPPIR HÉR VIÐ KÖTLU MARGRÉTI ÞORGEIRSDÓTTUR LEIKKONU.
1. Hvaða land sigraði á Evrópumóti
kvenna í knattspyrnu 19 ára og yngri
sem haldið var hér á landi fyrir
skömmu?
2. Hvað heitir nýjasta plata Megasar?
3. Hver keypti gamla borgarbókasafnið við Þingholtsstræti af Odd
Nerdrum?
4. Hvað heitir nýr fréttastjóri Stöðvar
2?
5. Hvað heitir sænski landsliðsmaðurinn í knattspyrnu sem Eggert
Magnússon keypti nýlega til West
Ham?
6. Hver talar fyrir Marge Simpson í
myndinni um Simpson-fjölskylduna?
7. Hver er Íslandsmeistari kvenna í
7 RÉTT SVÖR
N Helgi Seljan
N Katla Margrét 6 RÉTT SVÖR
höggleik í golfi?
6. Sigrún E. Björnsdóttir 1. Þýskaland
1. Þýskaland
6. Margrét Vilhjálmsdóttir
8. Hvað heitir sýslumaðurinn á
7. Nína Björk
2. Frágangur
2. Frágangur
7. Hef ekki hugmynd
Selfossi?
8. Ólafur H. Kjartansson
3. Sígríður Wernersdóttir
3. Ingunn Wernersdóttir
8. Ólafur H. Kjartansson
9. Hver greiddi hæstu opinberu gjöld- 4. Steingrímur S. Ólafsson
9. Hreiðar Már
4. Steingrímur Ólafsson
9. Veit ekki
in í umdæmi skattstjórans í Reykjavík 5. Fredrik Ljungberg
10. Guðrún
5. Ekki hugmynd
10. Veit ekki
á síðasta ári?
10. Hver er Norðurlandameistari
Helgi Seljan marði sigur á Kötlu Margréti og er óstöðvandi í spurningakeppninni. Katla Margrét skorar á sjötta Heimilistóninn Gunnar Árnason, magnaravörð og músíkant.
kvenna í skák 2007?

Rétt svör 1. Þýskaland 2. Frágangur 3. Ingunn Wernersdóttir
4. Steingrímur Sævarr Ólafsson 5. Freddie Ljungberg 6.
Margrét Vilhjálmsdóttir 7. Nína Dögg Geirsdóttir 8. Ólafur
Helgi Kjartansson 9. Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri
Kaupþings. 10. Lenka Ptácnikova

„Helgin er óráðin sem stendur. Ég er allavega að fara í partí í bænum í kvöld en
síðan veit ég ekki hvað við gerum. Ég er
ekki búin að ákveða neitt. Gæti verið
gaman að fara í útilegu ef það verður
gott veður.“
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INNRÁTTING SVEFNPL¹SS FYRIR  3KR FYRIR 
6ATNSTANKUR WC GASMIÈSTÎÈ ÅSSK¹PUR
OFL 5PPL Å S  

(,58529 356 /&& 2/!$ k EK 
LUXUS INNRÁTTING MEÈ SOUNDKERFI ÒTI
LJËSASKYNJ LOFTK¾L STÎÈULEIKAK TOPP
LJËSABÒN UPPH¾KK L¾KKDRIFHLUTFÎLL
 DRIFL¾ST AFTAN ÖAKBOGAR 'SM
 

!UÈVELD KAUP (OBBY  0RESTIGE
¹RGl 7C STURTA TV LOFTNET OG FL
'L¾SILEGT HÒS HV  ÖÒS FYRSTI
GJALDDAGI OKT &¾ST ¹ YFIRTÎKU  ÖÒS
ÒT 3  

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR BÅL EKKI ELDRI EN k 6ERÈUR AÈ
VERA SK -¹ VERA KOSTA ALLT AÈ  ÖÒS
5PPL Å S   %FTIR KL  "JÎRN
(ONDA #26 DÎKKBL¹R k EK Ö
.ÕYFIRF TOPPEINTAK ÕMSAR NËTUR FYLGJA
'L¾NÕ HEILS¹RSDEKK KÒLA OG AUKAB KR
Ö S  

4IL SÎLU 0ALAMINO #OLT ¹RG k 6EL MEÈ
FARIÈ 5PPL Å S  

4IL SÎLU 0ALOMINO #OLT ¹RGl 5PPL Å
S  

  ÖÒS

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

4IL SÎLU #HEYNNE FELLIHÕSI RG k 
LOFTPÒÈUM MEÈ  MIÈSTÎÈUM SVEFN
TJÎLDUM FORTJALD OG DÒKUR Å FORTJALDI OG
ÅSK¹PUR HEITT OG KALT VATN 5PPL Å S 
 EÈA  
0ARADÅSO FELLIHÕSI ¹RG k 6EL MEÈ FARIÈ
BREMSUR ÅSK¹PUR GASHELLUR GASHITARI
H¾GT AÈ TENGJA VIÈ V KERFI EÈA V
3TËRT FORTJALD 6 Ö S 

'ËÈUR BÅLL 2ANGE 2OVER 3% .ÕSKR
 %INN EIGANDI %K 
'OTT VIÈHALD .ÕIR LOFTPÒÈAR 6ERÈ
 3ÅMI  

-AZDA & 3PORT ¹RG k EK 
Ö  CYL  HÎ BSK 6ERÈ  3
 

+IA 3PORTAGE ¹RG k EK  Ö 6ERÈ CA
 ¹HV  3KIFTI ¹ ËDÕRUM
FËLKSBÅL 3  

3ÅÈASTA HJËLHÕSIÈ  TIL SÎLU $ELTA
%UROLINER  43& 6ERÈ AÈEINS
 KR MEÈ FR¹B¾RUM 
KR AFSL¾TTI &ORTJALD ¹ H¹LFVIRÈI !LLT
AÈ  L¹N S    
WWWVAGNASMIDJANIS

«SKA EFTIR TÎFFARA BÅL FYRIR  ¹RA GUTTA
¶ARF AÈ VERA Å MJÎG GËÈU STANDI
3KOÈAÈUR !LLT AÈ  ÖÒS 3TGR 5PPL
Å S  

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

"ENZ HÒSBÅLL  ¹RG k GAS MIÈSTÎÈ
OG ELDAVÁL ÅSSK¹PUR FERÈA 7# TVÎ
FALT KERFI UPPTEKIN VÁL VEL INNRÁTTAÈUR
SETTVERÈ  ÖÒS 3TG  Ö 3K k
5PPL Å S  

,ANDHAUS 

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

4JALDVAGNAR TIL SÎLU %IGUM NOKKRA NOT
AÈA #OMBI #AMP TJALDVAGNA TIL SÎLU
¹RGERÈIR 
 #OMBI #AMP
3MIÈJUVEGUR   +ËPAVOGUR 3ÅMI
  

4JALDVAGNAR ¹ TILBOÈI #OMANCHE ,INCE
¹RG   MANNA VAGN MEÈ FORTJALDI
4ILBOÈ  #OMANCHE -ONTANA
¹RG   MANNA VAGN MEÈ FOR
TJALDI 4ILBOÈ  2ACLET %SCAPADE
¹RG   MANNA TJALDVAGN MEÈ
FORTJALDI 4ILBOÈ  5PPLÕSINGAR
HJ¹ #OMBI #AMP 3MIÈJUVEGUR  
+ËPAVOGUR 3ÅMI   

"¥,!2 4), 3®,5

 ¹GÒST  &®345$!'52



3-!5',µ3).'!2
4IL SÎLU TRAKTORSGRAFA &ERMEC  k
EK  TÅMA %INNIG TIL SÎLU 'ALOOPER
k SEM ÖARFNAST LAGF¾RINGAR 5PPL Å S
 

4IL BYGGINGA

'ARÈYRKJA

"LËMSTRANDI GARÈAR

&ELLUM TRÁ KLIPPUM OG SINNUM ÎÈRUM
GARÈVERKUM 'ARÈSL¹TTUR OG GARÈÒÈUN
¶IÈ HRINGIÈ OG VIÈ KOMUM 'ERUM
TILBOÈ 3  
4IL SÎLU TÒNÖÎKUR TRÁ GRÒS OG FLEIRA
Å HJARTA SUMARHÒSABYGGÈAR "L¹SKËGA
&LJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA 5PPL Å S 
   

(JËLBARÈAR

%INSTAKLEGA VEL MEÈ FARINN 4RIGANO ¹RG
 TI SÎLU 6ERÈ  5PPL Å S
 

"ËKHALD
4IL SÎLU  M HÒS VINNUSKÒR MARG
NÕTILEG NOT 5PPL Å SÅMA   
 

4IL SÎLU TIMBUR

m 7ILD #OUNTRY 2ADIAL 848 MIKROSK
ORINN JEPPADEKK STR¹HEIL OG VEL MEÈ
FARINN ERU FYRIR m FELGUR 6 Ö 3
 

(EIMA ER BEZT

4ÅMARIT UM FËLKIÈ LÅFIÈ OG SÎGUNA .ÕTT
HEFTI Å VERSL (AGKAUPA OG 0ENNANS
%YMUNDSSON SKRIFTARSÅMI  
WWWHEIMAERBEZTNET

6ARAHLUTIR
4IL SÎLU 0ARADISO ¹RG k MEÈ FORTJALDI
ELDAVÁL OG VASK 6EL MEÈ FARIÈ SETT
VERÈ Ö 4ILBOÈ Ö !TH SKIPTI 3
 
4IL SÎLU COMBI #AMP FAMILY 'OTT EIN
TAK .Õ DEKK 6ERÈ  KR 5PPL Å S
 
4RIGANO /DYSSE TJALDVAGN ¹RG 
VEL MEÈ FARINN 6ERÈ  KR 3
 

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

4IL SÎLU #OMBI #AMP &AMILY ¹N FOR
TJALDS RGl 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 
(OLY #AMP ¹RGl &ORTJALD 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  
4IL SÎLU TJALDVAGN #OMBI #AMP %ASY
+OMINN VEL TIL ¹RA SINNA EN VEL MEÈ FAR
INN %R MEÈ FORTJALDI OG NÕRRI YFIRBREIÈSLU
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

6INNUVÁLAR

4IL SÎLU "YGGINGARKRANI ,IEBHERR +
¹RG   5PPL Å S    


6ERSLUN

"ÅLAPARTAR EHF
3  

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 
 'R¾NUMÕRI  -OSFELLSB¾
WWWBILAPARTARIS

(EIMASMÅÈAÈUR VAGN TJALDI FORTJALDI FR¹
4JALDBORG 3TERKUR VAGN.Õ 'RIND $EKK
4ILBOÈ 

4IL SÎLU TIMBUR 8  8  8 OG
DOKABORÈ 5PPL Å S   'UNNAR

-¹LARAR
.OKKRIR RAFMAGNSNUDDPOTTAR   X  
TIL SÎLU  NIÈURSETTU VERÈI  ÖÒS
0OTTONUM FYLGIR TRAPPA LOK SJËNVARPS
SKJ¹R OG ÒTVARP 5PPL Å S  

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

*APANSKAR 6ÁLAR
"ÅLAPARTASALA

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA OFL AUK FLESTRA GERÈA AF &IAT
OG 67 3     

KEYPT
& SELT

-INIGOLF

 HOLU MINIGOLFVÎLLUR TIL SÎLU
3KEMMTILEGT SETT 5PPLAGT FYRIR EINSTAKL
INGA FÁLAGSSAMTÎK ÒTIH¹TÅÈARSAMTÎK
EÈA ÖJËNUSTUMIÈSTÎÈVAR 6ERÈ  ÖÒS
M VSK 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
  

(LJËÈF¾RI
"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

4IL SÎLU

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

3T¹L ÅSSK M FRY  Ö ®RB OFN  Ö B
BÅLST  Ö 2IMLARÒM  Ö ,EÈURSË  Ö
¶REKH  Ö 3  

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

6ERSLUNIN &RÒ &IÈRILDI ¹ ,AUGAVEGI  ER
TIL SÎLU 5PPL Å S  

(¹ÖRÕSTID¾LUR
%IGUM NOKKRAR BENSÅNKNÒNAR
+ARCHER H¹ÖRÕSTID¾LUR ¹ FR¹
B¾RU VERÈI  BÎR  LTR HP
(ONDA MËTOR
ALLAR N¹NARI UPPL Å SÅMA 
 NETFANG MVEHF HIVEIS
OPIÈ   ALLA DAGA -6 HEILD
SALA EHF

.ÕR ËNOTAÈUR HELLUSTEINN  FM 
FM RAUÈUR  FM GR¹R 3ELST ¹ MJÎG
GËÈU VERÈI  KR FM 5PPL Å S 
   

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA BÒSLËÈAFLUTNINGA
OG AÈRA FLUTNINGA 'ËÈ ÖJËNUSTA %RUM
MEÈ BESTA VERÈIÈ 5PPL Å SÅMA 
   
$A #ABO ÖJËÈLAGAGÅTAR POKI OG STILLI
FLAUTA +R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA
 3ÅMI   WWWGITARINNIS
GITARINN GITARINNIS

(ÒSAVIÈHALD

3JËNVARP

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

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

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  
(ÒSASMÅÈAMEISTARI ËSKAR EFTIR SMIÈUM
OG VERKAMÎNNUM VIÈ NÕSMÅÈI OG VIÈ
HALD 5PPL Å S  

6ÁLAR OG VERKF¾RI
4ÎLVUR

%' 4ËNAR

(ÎFUM TIL LEIGU ALLAR GERÈIR AF SM¹
VINNUVÁLUM Å GARÈIN EÈA SUMARBÒ
STAÈINN EINNIG STAURABORAR KERRUR OFL
6)..5,9&452 EHF 3  


²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
  

6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR

$R¹TTARBÅLL BELTAGRAFA
VEGHEFILL OG MALARVAGN
3CANIA '   HP ¹RG 
EK  ÖKM -ALARVAGN FR¹
VÁLSMIÈJU 3IGURÈAR B¾ÈI Å GËÈU
¹SIGKOMULAGI 6OLVO "
BELTAGRAFA KREYÈ  KLST 
SKËLFLUR OG RIPPER 6OLVO 6(0
 VEGHEFILL ¹RG  KEYRÈUR
 KLST -EÈ 4RIMBLE '#3
'03 KERFI %INNIG MALARVAGN
¥SLANDSVAGN ¹RG 
5PPLÕSINGAR Å S  

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

'ARÈAÖJËNUSTA ¥SLANDS
4ÎKUM AÈ OKKUR ALHLIÈA GARÈ
VINNU  HREINSUN &ELLUM TRÁ
ÖÎKULEGGJUM OG FL
6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ (JÎRLEIFUR
Å S   2ËBERT Å S 


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

'ARÈHÒSGÎGN
2ÕMINGARÒTSALA

'ARÈAÖJËNUSTA ('

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


2!&-«4/2!2 4), 3®,5

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
&YRIRT¾KJA FLUTNINGS OG NÕBYGGINGAR
ÖRIF 3V¾ÈI EHF 3  

"4!2 4), 3®,5

®LL HELSTU GARÈVERK HELLULAGNIR SËLPALL
AR 5PPL Å S  
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
HELLULÎGNUM TYRFINGUM OG DRENLÎGN
UM &ÎST VERÈTILBOÈ 5PPL Å S 


3P¹DËMAR

&®345$!'52  ¹GÒST 
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RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS
WWWLEITIS SMELLIÈ ¹ 2ISTILVANDAM¹L
,ÁTTIST UM  KG ¹  VK¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2EYNSLA Å HEILSUR¹È
GJÎF +AUPAUKI FYLGIR
WWWHEILSUVALTOPDIETIS
2ANNVEIG S

%NSKIR #OCKER SPANIEL

9NDISLEGIR HVOLPAR TIL SÎLU "ËLUS ÎRM
M¾TTB (2&¥ &R¹B¾RIR FJÎLSKHUNDAR
3  
+ETTLINGAR GEFINS  FALLEGIR  VIKNA KASSA
VANIR KETTLINGAR F¹ST GEFINS ¹ GOTT HEIMILI
5PPL Å S     
 LÅTRA HORNFISKABÒR MEÈ ÎLLUM GR¾J
UM OG FISKUM  ¹RS GAMMALT 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S     

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
&ERÈAÖJËNUSTA

%NGLALJËS 3   
 
%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN
(VAÈ VILTU VITA UM FRAMTÅÈINA
!NDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR
TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹
 ¹ MORGNANA TIL  EFTIR MIÈ
N¾TTI
,¹RA SP¹MIÈILL 6ISA%URO

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 

3ÅMASP¹

-JÎG FALLEG OG NÕ INNRÁTUÈ  HERB ÅBÒÈ
 FM -IÈSV¾ÈIS I 26+ 4IL LEIGU VERÈ
 ÖÒS MEÈ ÎLLU ,AUS STRAX 5PP Å S
 
 FM  HERB ÅBÒÈ MEÈ HÒSGÎGNUM
¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU TIL LEIGU Å
3ELJAHVERFI !MK TIL  JÒNÅ k  
Ö 2EYKLAUS REGLUSEMI GËÈ UM GENGNI
SKILVÅSAR GREIÈSLUR OG TRYGGING 5PPL Å S
 
4IL LEIGU STËRGL¾SILEG  FM ÅBÒÈ ¹
BESTA STAÈ Å MIÈB¾ 2VK &R¹  SEPT 
NËV NK -ÎGULEIKI ¹ FRAMLENGINU 6ERÈ
 ÖÒS ¹ M¹N 5PPL Å S   
 

«SKA EFTIR HERBERGI TIL LEIGU HELST ¹
SV¾ÈI  EN ALLT KEMUR TIL GREINA 3
 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

¶ÕSKA SENDIR¹ÈIÈ ÖARF ¹   HERBHÒSI
ÅBÒÈ AÈ HALDA TIL LEIGU Å  ¹R  3TAÈS
HELST INNAN V   KM RADÅUS FR¹
,AUF¹SVEGI  2VK «SKAST ¹N HÒSGAGNA
OG HELST MBÅLSKÒR 5PPLMEÈ MYNDUM
OG GRUNNTEIKNINGUM SENDIST TIL INFO
REYK FREENETDE

6ILTU VERÈA STÅLISTI

.¹M Å ÒTLITSR¹ÈGJÎF 4HE !CADEMY OF
#OLOUR AND 3TYLE ÒTLITS OG FÎRÈUNAR
SKËLI 5PPL Å SÅMA  

3JËSTANGVEIÈI

HEIMILIÐ

(ANNA  

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

(ERBERGI TIL LEIGU MEÈ AÈGANGI AÈ ELD
HÒSI OG BAÈI 5PPLAGT FYRIR SKËLASTÒLKU
REYKLAUSA OG REGLUSAMA 5PPL Å S 


(ÒSN¾ÈI ËSKAST

+ENNSLA

!LSP¹  

-IÈLUN DRAUMAR R¹ÈGJÎF HEILUN FYRIR
B¾NIR .,0 3ÅMASP¹ EINKAT OG M FL
6ÅSA %URO -ASTERS /PIÈ   WWW
SPAMIDLUNCOM

&R¹B¾R RA HERBERGJA ÅBÒÈ Å  TIL LEIGU
2EGLUSEMI ¹SKILIN   STYRMIRO
GMAILCOM

!NDREA

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

3UMARBÒSTAÈIR

&YRIR VEIÈIMENN
µMISLEGT

&AST VERÈ !4( STGR /PIÈ ALLA DAGA
FR¹  

$ULSPEKISÅMINN  
  

4IL SÎLU TIL FLUTNINGS  NÕ 3UMARHÒS
 FM
 FM SVEFNLOFT &ULLBÒIN AÈ
UTAN EINANGRUÈ OG PLÎSTUÈ AÈ INNAN
4EIKNINGAR FYLGJA MEÈ 3UMARHUSCOM
3  

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

2AFVIRKJUN

3UMARBÒSTAÈARHLIÈ

"EACHCOMBER
'ËÈIR MAÈKAR

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

TIL SÎLU 3ILUNGS OG LAXA -ARGRA ¹RA
REYNSLA 3  
-AÈKAR TIL SÎLU 5PPL Å SÅMA  
OG  
,AXAMAÈKAR TIL SÎLU 5PPL Å S 


(ESTAMENNSKA
.OTUÈ HESTAKERRA TIL SÎLU  HESTA H¹S
INGA 6EL MEÈ FARIN 5PPL Å SÅMA 
 !TLI

3MÅÈUM VÎNDUÈ HLIÈ FYRIR SUMARHÒSA
LÎND OFL 6ÁLSMIÈJA )NGVARS 'UÈNA EHF
3   VIG VIGIS WWWVIGIS
(JËLHÕSI TIL SÎLU OG 3UMARHÒS TIL LEIGU Å
'RÅMSNESI5PPL Å S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
«DÕRUSTU GEYMSLU M ¹ MARKAÈNUM
Å NÕSTANDSETTU HÒSN¾ÈI  %YRARBAKKA
 M ¹  M OG  M ¹ 
M 3ÅMI  
«SKA EFTIR IÈNAÈARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU
CA  FM ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
5PPL Å SÅMA  

"ÅLSKÒR
$ÕRAHALD

HÚSNÆÐI

HEILSA
(UNDABÒR

(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

0LASTBÒR ST¹LBÒR  GRINDUR
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND 
(LÅÈARSM¹RA  +ËP
WWWDYRABAERIS

9NDISLEGIR #HIUHUHA TÅKUR TIL SÎLU
(EILSUFARSKOÈAÈAR ÎRMERKTAR OG MEÈ
¾TTBËK FR¹ ¥SHUNDUM 4ILBÒNAR TIL
AFHENDINGAR 3  

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

 FM UPPHITAÈUR BÅLSKÒR TIL LEIGU Å
'RAFARVOGI 6ERÈ  ÖÒS ¹ M¹N 5PPL
'EFUR «LAFUR Å SÅMA    


'ISTING
3TÒDÅËÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK

3KIPTAIS
%IGNIR SKIPTI 6ILTU SKIPTA ¹ EIN
HVERJU SEM ÖÒ ¹TT OG VILT EITT
HVAÈ Å STAÈINN
&ARÈU ¹ WWWSKIPTAIS OG
SKR¹ÈU ÖÅNA EIGN -IKIL HREYF
ING 'ËÈ SKIPTI ,¹TTU HLUTINA
GERAST OG FARÈU ¹ WWWSKIPTA
IS

4IL LEIGU STÒDÅËÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK FULL
BÒINN HÒSGÎGNUM 3ËLARHRINGURINN ¹
 KR 5PPL Å S  

ATVINNA
²43!,!

!TVINNA Å BOÈI

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
3TËRHÎFÈA  (LÅÈARSM¹RA
 HERB ÅBÒÈ MEÈ HÒSGÎGNUM Å 
2VK ,EIGIST FR¹    
ÖÒS ¹ M¹N MEÈ RAFM HITA HÒSSJ OG
INTERNETI 5PPL Å SÅMA  
3ÁRH¾È Å 2EYKJANESB¾ TIL LEIGU FR¹
SEPT FM JA HERBERGJA ®LL ÅBÒÈIN
NÕLEGA ENDURNÕJUÈ GËÈ STAÈSETNING
STUTT Å SKËLA   EFTIR 

«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA VAKTSTJËRA
5NNIÈ ER  VAKTIR Å M¹NUÈI
%KKI YNGRI EN  ¹RA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
  OG EINNIG INN ¹ WWW
NINGSIS
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6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
3MART STARFSFËLK
6EITINGAHÒSIÈ .INGS
«SKAR EFTIR Å BÅLSTJËRUM OG FËLKI
Å SAL KVÎLD OG HELGARVINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS

3TARFSFËLK ËSKAST ¹ SËLBAÈS
STOFUR 3MART 'RENS¹SVEGI 
3ËLVALLARGÎTU Å DAG KVÎLD OG
HELGARVINNU
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
9NGRI EN ¹RA KOMA EKKI TIL
GREINA

6ILTU VINNA Å FÁLAGSMIÈ
STÎÈ ELDRI BORGARA
&JÎLBREYTT STÎRF Å BOÈI FYRIR FËLK
¹ ÎLLUM ALDRI SEM HEFUR ¹HUGA
¹ AÈ VINNA ¹ NOTALEGUM VINNU
STAÈ (EILDAGSSTÎRF HLUTASTÎRF
VAKTAVINNA OG HELGARVINNA
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
3IGRÅÈUR Å SÅMA  

6ILTU VINNA HEIMA R¹ÈA ÖÅNUM VINNU
TÅMA %R MEÈ FR¹B¾RT T¾KIF¾RI FYRIR ÖIG
3   OLI HEIMAIS

T
NÝ T

Á

.IS
S
A
GR

TILKYNNINGAR
,AGERSTARFSMENN
6EITINGAHÒS
¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK ËSK
AST SKILEGUR ALDUR  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

6ÅFILFELL ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
STARFSMENN ¹ LAGER FYRIRT¾KISINS
Å 2EYKJAVÅK
SKILEGT AÈ UMS¾KJENDUR SÁU
MEÈ LYFTARARÁTTINDI ÖË EKKI
SKILYRÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR %IÈUR
Å SÅMA  

6ANTAR AÈSTOÈ Å MÎTUNEYTI  EÈA 
 VINNU 'ËÈ LAUN Å BOÈI 3TARFSSEMI
HEFST  ¹GÒST 5PPLÕSINGAR VEITIR SGEIR
Å SÅMA   EÈA  
+/++52
-!42¨52
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ËSKAST Å LEIKSKËLANN LFATÒN 6INNUTÅMI
  EÈA ESAMKL 5PPLÅ SÅMA 
EÈA ALFATUN KOPAVOGURIS

'¾ÈAR¾STING EHF

«SKAR EFTIR STARFSFËKLI VIÈ R¾STINGAR Å
SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI ¹ SV¾ÈI  5PPL Å
S  

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL
"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL +LEPPSVEGI 6ANTAR HRESST
OG DUGLEGT STARFSFËLK 4VÅSKIPTAR
VAKTIR %INNIG LAUS STÎRF UM
HELGAR HENTAR VEL SKËLAFËLKI
5PPL F¹ST HJ¹ ®NNU (ELENU Å
SÅMA   EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

(¹RSNYRTINEMI ËSKAST 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

5PPSL¹TTUR
3MIÈIR GETA B¾TT VIÈ SIG MËTA
UPPSL¹TTI 6ANIR MENN 4ILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA
5PPL Å S  

"ÒR EHF 6AKTSTJËRI
"ÒR EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
VAKTSTJËRA MEÈ LYFTARARÁTTINDI
6AKTAVINNA &RAMTÅÈARSTARF
%KKI YNGRI EN  ¹RA 'ËÈ
¥SLENSKUKUNN¹TTA SKILYRÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
¹ SKRIFSTOFUTÅMA 5MSËKNIR
EINNIG ¹ STAÈNUM "¾JARFLÎT 
'RAFARVOGI

4APAÈ

&UNDIÈ

4ÕNDI MYNDAVÁL #ANON )XUS  Ö 
JÒLÅ SL VIÈ (VALL¹TUR /RRI SÅMI 


4ILKYNNINGAR

3TARFSMAÈUR ËSKAST ¹ SËLBAÈSSTOFU Å FULLT
EÈA H¹LFT STARF ¶ARF AÈ GETA BYRJAÈ STRAX
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ 6ILLU Å
SÅMA  
«SKUM EFTIR VÎRUBÅLSTJËRUM TIL VINNU SEM
 VERKAMÎNNUM MEÈ VINNUVÁLARÁTTINDI
VIÈ VEGKL¾ÈNINGAR OFL ¹ 3UÈURLANDI
 EÈA .ORÈURLANDI -IKIL VINNA GËÈAR
TEKJUR UPPL Å S   
3ÎLUKONA ËSKAST Å HEILDVERSLUN 5PPL Å
S  

"IRGITTA ER BYRJUÈ AÈ VINNA ¹  3KJÎLDUR
0ËSTHÒSSTR¾TI 3ÅMI  

#ELEBRITYIS

9FIRVÁLSTJËRA VANTAR ¹ T¾PLEGA  TONNA
NETA OG DRAGNËTARB¹T GERÈUR ÒT FR¹
3UÈURNESJUM 5PPL Å S  

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

"AKARI

.ÕJAR UPPSKRIFTIR DAGLEGA ¹ FALLEGUM
UPPSKRIFTAVEF

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BAKARA TIL STARFA Å
BAKARÅ Å "REIÈHOLTI 5PPL Å S  
  
-OJO NEMI ËSKAST ¹ SAMNING ¶ARF AÈ
HAFA LOKIÈ  OG  ÎNN Å H¹RGREIÈSLU OG
GETAÈ BYRJAÈ STRAX 5PPLÕSINGAR MOJO
MOJOIS EÈA Å SÅMA   +RISTJ¹N
'UMMI

-ATSELDIS

%INKAM¹L

!TVINNA ËSKAST
6AKTSTJËRI

!FGREIÈSLUFËLK ËSKAST

+ORNIÈ REKUR  VERSLANIR OG VILL R¹ÈA
HÎRKUDUGLEGT FËLK TIL STARFA 6INNUTÅMI
SVEIGJANLEGUR 5PPL Å S   2UT

3KELJUNGUR HF ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA VAKTSTJËRA ¹ 3HELL STÎÈ
INA VIÈ +LEPPSVEG 5NNIÈ ER ¹
TVÅSKIPTUM VÎKTUM FR¹ KL 

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
2EBEKKA Å SÅMA  
EÈA ¹ RI SKELJUNGURIS
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST
¹ WWWSKELJUNGURIS

PLÒSIS

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

4),+9..).'!2

4IL SÎLU 0ALOMINO COLT FELLIHÕSI MEÈ
FORTJALDI DÒKUR GRJËTGRIND OG ISSK¹PUR
3 

%RUM AÈ OPNAÈ STOFU Å

,¾KNASETRINU
¶ÎNGLABAKKA  OG   2EYKJAVÅK

GÒSTA «LAFSDËTTIR

!46)..!

SÁRFR¾ÈINGUR Å ALMENNUM LYÚ¾KNINGUM INNKIRTLA OG
EFNASKIPTASJÒKDËMUM

¶ËRDÅS *ËNA (RAFNKELSDËTTIR
SÁRFR¾ÈINGUR Å ALMENNUM LYÚ¾KNINGUM OG HJARTASJÒKDËMUM

3TEF¹N ¶ORVALDSSON
SÁRFR¾ÈINGUR Å LUNGNASJÒKDËMUM

4ÅMAPANTANIR Å SÅMA  

!UGLÕSING UM SKIPULAG
(AFNARFJARÈARB¾R

6ÁLAVÎRÈUR ËSKAST STRAX ¹ ¶ËRSNES ))
'ERT ER ÒT FR¹ (ÒSAVÅK MEÈ LÅNUBEITNINGAVÁL
OG ÖORSKANET Å "REIÈARÙRÈI 6ERÈUR AÈ GETA
LEYST AF SEM YÙRVÁLSTJËRI 6ÁLARST¾RÈ KW
-7- 5PPL GEFUR (JALTI Å S   
'UNNLAUGUR     

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!
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+YNNINGARFUNDUR VARÈANDI TILLÎGU AÈ BREYTTU
MIÈB¾JARSKIPULAGI FYRIR LËÈINA 3TRANDGÎTU
  Å (AFNARÙRÈI VERÈUR HALDINN
ÙMMTUDAGINN  ¹GÒST  Å (AFNARBORG Å
(AFNARÙRÈI MILLI KL  
3KIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈ (AFNARFJARÈAR.

HËAR ÖAR SMALI OG REKUR ¹ BËLn
«SKUM AÈ R¹ÈA
o 'RUNNSKËLAKENNARA ¹ MIÈSTIG    STARF
5PPLÕSINGAR UM STARÙÈ GEFA 3VEINBJÎRN -ARKÒS SKËLASTJËRI OG
'UÈLAUG %RLA AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMUM  
OG 
.ETFANG SVEINBJORNNJALSSON ALFTANESSKOLIIS OG
GUDLAUGERLAGUNNARSDOTTIR ALFTANESSKOLIIS

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

5MSËKNIR SENDIST LFTANESSKËLA  LFTANESI
3J¹ EINNIG VEÙNA WWWALFTANESSKOLIIS OG WWWALFTANESIS

SKËLASTJËRI

Fréttir og Íþróttir

Leikir

Skemmtun
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     %IMSKIPAFÁLAGIÈ      %XISTA  
   &, 'ROUP      'LITNIR      )CE
LANDAIR      +AUPÖING     ,ANDSBANKINN
     -OSAIC &ASHIONS      3TRAUMUR "URÈA
R¹S      ®SSUR      4EYMI    

5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

Marel með fjórðung í Stork
Hlutur LME í Stork N.V. í Hollandi nemur 25,37 prósentum. Markaðsvirði er yfir 32,6 milljörðum króna.
Marel hefur eignast yfir fjórðungshlut í
hollenska iðnfyrirtækinu Stork og er langstærsti hluthafinn, samkvæmt tilkynningu
til AFM, hollenska fjármálaeftirlitsins.
Flöggunarskylda er við 25 prósentin, en
hlutur LME, eignarhaldsfélags Marels,
Eyris og Landsbankans, er 25,37 prósent.
Miðað við gengi bréfa Stork í gær nemur
markaðsvirði hlutarins rúmum 32,6 milljörðum króna.
„Við kynntumst Stork N.V. fyrst í gegnum gott samstarf Marel Food Systems og
Stork Food System sem hófst fyrir átta
árum,“ segir Árni Oddur Þórðarson, framkvæmdastjóri Eyris Invest og stjórnarformaður Marels. Hann segir fyrstu kaup í
Stork fyrir tveimur árum hafa verið til að
styrkja samstarf Marels við fyrirtækið.

 (,54(!&!&5.$) RNI /DDUR ¶ËRÈARSON

STJËRNARFORMAÈUR -ARELS OG FRAMKV¾MDASTJËRI
%YRIS )NVEST OG (ÎRÈUR !RNARSON FORSTJËRI -AR
ELS ¹ HLUTHAFAFUNDI Å JÒLÅBYRJUN &2¡44!",!¨)¨!.4/.

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

kaup í Stork eða mögulega yfirtökutilboð.
Með auknum hlut LME hefur að líkindum verið lokað á yfirtöku Candover á
Stork, en með henn hefðu minnkað líkur á
samruna Marels og Stork Food Systems.
LME-eignarhaldsfélag er stærsti einstaki hluthafinn í Stork. Bandarísku fjárfestingarsjóðirnir Centaurus og Paulson
fara hins vegar saman með rúman þriðjungshlut. Þeir hafa þrýst á um að Stork
verði skipt upp og frá samstæðunni seld
jaðarstarfsemi, svo sem Stork Food Systems. Stjórn Stork er á móti uppskiptingu
samstæðunnar. Miklar deilur hafa því einkennt reksturinn frá því á haustdögum í
fyrra og hefur viðskiptaréttur í Amsterdam meðal annars skipað félaginu sérstaka
tilsjónarmenn.
OLIKR FRETTABLADIDIS

Erlendir sjóðir
á Íslandsmið
Á fjórða tug erlendra verðbréfasjóða með samtals um 240 sjóðsdeildir hafa tilkynnt Fjármálaeftirlitinu (FME) um fyrirhugaða
markaðssetningu hér á landi. Fram
kemur hjá FME að sjóðirnir séu
skráðir í Austurríki, Lúxemborg,
Þýskalandi og á Írlandi.
FME hefur í fyrsta sinn birt lista
yfir þá erlendu verðbréfasjóði sem
hafa tilkynnt um fyrirhugaða markaðssetningu hér og er hann að finna
á vef eftirlitsins, www.fme.is. Birting listans er sögð liður í aukinni
upplýsingagjöf stofnunarinnar.
Samkvæmt lögum getur erlendur verðbréfasjóður með staðfestingu í öðru ríki innan EES markaðssett skírteini sín hér, „enda hafi
Fjármálaeftirlitið fengið tilkynningu um fyrirhugaða starfsemi,“
segir í tilkynningu FME.
ËK¹

Viðsnúningur
hjá TM
Hagnaður Tryggingamiðstöðvarinnar nam 2,43 milljörðum króna á
fyrstu sex mánuðum árs. Um er að
ræða mikinn viðsnúning í rekstrinum en á sama tímabili í fyrra töpuðust rúmar sex hundruð milljónir
króna. Hagnaður á öðrum ársfjórðungi var 1,54
milljarðar
króna.
Fram kemur
í tilkynningu
frá Tryggingamiðstöðinni að
hagnaður
af
vátryggingastarfsemi hafi
numið
337
«3+!2 -!'.²33/.
milljónum
króna, og að &/234*«2) 4tekjur af fjárfestingum hafi skilað ríflega
fjórum milljörðum.
Óskar Magnússon forstjóri segir
jákvæða þróun í afkomu félagsins.
Hagstætt umhverfi á verðbréfamarkaði hafi haft jákvæð áhrif á
afkomuna en einnig megi merkja
jákvæðan viðsnúning í afkomu af
vátryggingastarfsemi.
JSK

Klikkaður
í Cocoa Puffs!

DeCode Genetics tapaði 16,2
milljónum Bandaríkjadala á öðrum
ársfjórðungi þessa árs, samkvæmt
nýbirtu uppgjöri. Tapið jafngildir
rúmum milljarði króna. Á sama
tíma í fyrra tapaði félagið 18,3
milljónum dala.
Tekjur DeCode hafa heldur dregist saman milli ára, voru fyrstu sex
mánuði ársins 16,2 milljónir dala,
rúmum fjórum milljónum dala
minni en í fyrra. Í tilkynningu frá
DeCode kemur fram að minni tekjur
skýrist helst af lokum samstarfs við
svissneska lyfjafyrirtækið Roche.
Í tilkynningu DeCode er haft
eftir Kára Stefánssyni forstjóra að
rannsóknir á fyrri helmingi ársins
hafi gengið vel og kveðst hann
hlakka til að upplýsa frekar um
árangurinn á seinni helmingi þessa
árs.
ËK¹
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DeCode tapar
minna en í fyrra
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„Fái svartur maður ekki annað
tækifæri í þessu landi, á
meðan menn eins og til dæmis
Robert Downey Jr. og ríkisstjóri Kaliforníu fá annað og
jafn vel þriðja tækifærið ... þá
finnst mér það segja mikið um
kynþætti og stöðu mála í landinu.“
)SAIAH 7ASHINGTON ER ËS¹TTUR VIÈ
AÈ HAFA VERIÈ REKINN ÒR Ö¹TTUNUM
'REYS !NATOMY EFTIR AÈ HAFA L¹TIÈ
NIÈRANDI UMM¾LI FALLA Å GARÈ SAM
KYNHNEIGÈRA

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

AFMÆLISBÖRN

¶%44! '%2¨)34  '²34 
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Unforgiven frumsýnd

 %LDFJALLIÈ !SAMA GÕS Å

3TUTTU EFTIR AÈ KÒREKAR BIRTUST Å FYRSTA SINN MEÈ
BL¹SIÈ H¹R OG LÎNGU ¹ÈUR EN ÖEIR FËRU AÈ KYSSAST
GERÈI #LINT %ASTWOOD HINN STËRGËÈA VESTRA
5NFORGIVEN
5NFORGIVEN VAR FRUMSÕND Å ,OS !NGELES ¹ ÖESS
UM DEGI ¹RIÈ  !LMENNINGUR OG GAGNRÕNEND
UR HÁLDU VART VATNI YFIR MYNDINNI SEM VAR SÎGÈ
VERA ËÈUR TIL SÅGILDRA VESTRA OG EINSKONAR UPPGJÎR
LEIKSTJËRANS OG AÈALLEIKARANS #LINTS %ASTWOOD VIÈ
TÎFFARANN SEM HANN HAFÈI SVO OFT LEIKIÈ ¹ HVÅTA
TJALDINU
(VORT SEM ÖAÈ VAR VEGNA ! VINS¾LDA $ANCES
7ITH 7OLVES TVEIMUR ¹RUM ¹ÈUR " TILHNEIGINGU
AKADEMÅUNNAR SEM ER AÈ STËRUM HLUTA LEIKARAR
AÈ VERÈLAUNA LEIKARA Å LEIKSTJËRASTËL EÈA #
EINFALDLEGA G¾ÈA M¹ SEGJA AÈ 5NFORGIVEN HAFI
KOMIÈ SÁÈ OG SIGRAÈ ¹ «SKARSVERÈLAUNAH¹TÅÈINNI
¹RIÈ EFTIR &ÁKK HÒN FERN VERÈLAUN AF ÖEIM NÅU
SEM HÒN HAFÈI VERIÈ TILNEFND TIL








#LINT %ASTWOOD HEFUR LEIKIÈ Å ËTELJANDI VESTRUM

-ÎRGUM ER EFLAUST MINNISST¾TT ÖEGAR %ASTWOOD
TËK HR¾RÈUR VIÈ VERÈLAUNUM FYRIR BESTU LEIKSTJËRN
OG NOTAÈI T¾KIF¾RIÈ TIL AÈ BIÈJA MËÈUR SÅNA AF
SÎKUNAR ¹ ÖVÅ AÈ HAFA KLIPPT HANA ÒR MYNDINNI
(AFÈI HANN VERIÈ TILNEYDDUR AÈ STYTTA MYNDINA OG
EITT AF ÖVÅ FYRSTA SEM FÁKK AÈ FJÒKA VAR SÒ GAMLA




*APAN OG VELDUR DAUÈA
 MANNS
3EINNA -AËRA STRÅÈIÈ
HEFST
¶JËÈVERJAR LÕSA STRÅÈI ¹
HENDUR &RÎKKUM Å FYRRI
HEIMSSTYRJÎLDINNI
!DOLF (ITLER VERÈUR ¾ÈSTI
LEIÈTOGI ¶ÕSKALANDS MEÈ
ÖVÅ AÈ SAMEINA EMB¾TTI
FORSETA OG KANSLARA
¥TALIR GERA INNR¹S ¹ YFIR
R¹ÈASV¾ÈI "RETA Å NÒVER
ANDI 3ËMALÅU
.ÅGERÅA ÎÈLAST SJ¹LFST¾ÈI
&LUGVÁL AF GERÈINNI "OE
ING  KLESSIR ¹ FJALL Å
BORGINNI !GADIR MEÈ
ÖEIM AFLEIÈINGUM AÈ
 MANNS DEYJA
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$JÎFLAEYJAN LÅTUR DAGSINS LJËS
3¾VAR
'UNNARSSON
FORMAÈUR
3JËMANNASAM
BANDS ¥SLANDS
ER  ¹RA

*ËHANNA *ËNAS
LEIKKONA
ER  ¹RA

%YJËLFUR
3VERRISSON
LANDSLIÈSÖJ¹LFARI
Å FËTBOLTA
ER  ¹RA

4ËMAS
,EMARQUIS
LEIKARI
ER  ¹RA

70 ára afmæli
Á morgun, laugardaginn 4. ágúst,
verður

Hanne Hintze
Æsufelli 2, sjötug.

Af því tilefni tekur hún á móti
ætting jum og vinum í sumarbústað
sínum í Lyngmóum 47 í landi
Þórisstaða í Grímsnesi frá kl. 15.00.

Eiginmaður minn og faðir,

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

lést þriðjudaginn 31. júlí. Hann verður jarðsunginn frá
Háteigskirkju þiðjudaginn 7. ágúst kl. 15.00.
Erla Björnsdóttir og Björn Arnarson

Nýtt blað, Djöflaeyjan, hefur göngu sína
í dag en það er stílað inn á ungmenningu,
með áherslu á menningartengt efni í
bland við pólitíska pistla svo fátt eitt sé
nefnt. Ef marka má ritstjóra blaðsins,
Sigurð Kjartan Kristinsson, geta
lesendur átt von á hárbeittri gagnrýni.
„Þetta
er
ungmenningarblað
stílað inn á ungt fólk á mennta- og
háskólaaldrinum,“ útskýrir Sigurður.
„Þarna verður mikið fjallað um viðburði
sumarsins, listasýningar, tónleika og
þess háttar. Blaðið byggist á viðtölum
við listamenn í yngri kantinum og
innsendum pistlum frá hinum og
þessum.“
Sigurður segir að í raun geti hver
sem er sent inn greinar undir nafni og
hugsanlega fengið þær birtar. Eða svo
fremi sem innihaldið er innan ákveðinna
velsæmismarka svo leiðindi hljótist
ekki af. „Við reynum að birta flest, en
auðvitað verður ekki hægt að birta allt.
En það má búast við harðri gagnrýni.
Enda finnst okkur miðlum hætta til að
vera of hlédrægir í þessum málum.“
Viðbúið er að fyrsta tölublaðið
eigi eftir að vekja umtal, þó ekki sé
nema vegna forsíðunnar sem er af
Lúðvíki fjórða Frakklandskonungi með
brennandi musterisriddara í baksýn.
„Lúðvík fjórði gerði föstudaginn þrettánda að föstudeginum þrettánda, þar
sem hann dæmdi og lét brenna flesta
musterisriddarana,“ útskýrir Sigurður.
„Myndin er táknræn fyrir væntanlegt
hlutverk blaðsins sem hálfgerðs samfélagsvandar. Blaðs sem stendur vörð
um vissa hluti.“
Sigurður vill þó sem minnst segja
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til um ritstjórnarmeðlimi blaðsins og
væntanlega samfélagsverði, þar sem
mismunandi aðilar komi til með að halda
utan um hvert tölublað. Hann segir það
gert með það fyrir augum að efnið sé
alltaf nýstárlegt og að sem flestir geti
komið sinni sýn á framfæri.
Þannig er Djöflaeyjan að þessu
sinni óður til þriðja og fjórða áratugar
síðustu aldar, sem Sigurður segir
einfaldlega markast af ríkjandi tísku.
„Við erum einfaldlega að hoppa um

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

Ingileif Fjóla Pálsdóttir
Suðurgötu 39, Hafnarfirði,

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

Bergþóra Sigmarsdóttir
Skipasundi 57, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 1. ágúst.
Sveinn Karlsson
Ásdís Karlsdóttir
Maríus J. Lund
Sigmar Karlsson
Elke Amend
Sigríður Karlsdóttir
Pétur H. Ísleifsson
Barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir og
tengdafaðir,

Kári Steinsson
Elsku mamma okkar, tengdamamma og
amma,

Ragnhildur Jónsdóttir
Austurbrún 33, Reykjavík,

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

frá Neðra Ási, Hjaltadal, Hólavegi 23
Sauðárkróki,

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

borð í hringekju tískunnar, sem er alltaf
í gangi. Það er náttúrlega alltaf leitað til
baka með nýja hugsjón að leiðarljósi.“
Djöflaeyjan kemur til að byrja með
út í 5.000 eintökum og verður dreift á
helstu almenningsstaði borgarinnar, en
Sigurður segir að til standi að stækka
upplagið þegar fram líða stundir.
Áhugasömum er einnig bent á að hægt
er að senda ritstjórn blaðsins efni á
netfangið jelena@jelena.is
ROALD FRETTABLADIDIS

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

Steingríms Þorsteinssonar
Erluási 68, Hafnarfirði,

og fyrir að heiðra minningu hans á margvíslegan hátt.
Inga Lillý Bjarnadóttir
Jón Bjarni Þorsteinsson
Guðrún Björt Yngvadóttir
Sigurður Þorsteinsson
Ingibjörg Eiríksdóttir
Anton Pjetur Þorsteinsson
Sigríður Hauksdóttir
börn og barnabörn aðstandenda.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Halldóra Svava
Benediktsdóttir Clausen
Arahólum 2, Reykjavík,

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

Gerðu hagstæð innkaup í Nettó
Frábært
á grillið

40%

afsláttur
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1.699 kr/kg

449 kr/2 stk í pakka

Lúxusborgari m/beikoni, osti og sósu Goða ferskar íslenskar grísalundir

25%

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

31%

afsláttur

afsláttur

749 kr/pokinn

3.799 kr/askjan

Humar 1 kg

Humar 2 kg

899 kr/kg, áður 1.299
Fjörﬁsks grill-laxabitar

45%

89 kr

Hönnun: Víkurfréttir
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89 kr/ﬂ
Coke Zero 2 ltr

49 kr/kg

799 kr/10x80 g

Vatnsmelónur

Goða frosnir hamborgarar

full
búð af frábærum tilboðum
!&%#"!#"
&-'( !&'&& !
$$$!!

"% #) * %#)#+ *# ,



 ¹GÒST  &®345$!'52

345¨ -),,) 342¥¨! ¶JËÈKIRKJA

EN EKKI ALLRA

®2,9'52 (.%&),, ®2,9'33/. 3+/2!2  +)2+*5..!2 -%.. /' +/.52 !¨ &*®,-%..!  ().3%'). $!'!

/55*#)!5
#-$'$>5*#
$$!*.
9 8)*5#$$> ""8"((%$%"'*5 =$((%$

Sænski kvikmyndaleikstjórinn Ingmar Bergman lést á dögunum.
Hann lét eitt sinn hafa
eftir sér að hann vonaðist til þess að verða
aldrei svo gamall að
hann yrði trúaður. Það
er spurning hvort honum varð að ósk sinni, en hann hefði
orðið níræður á næsta ári, hefði
hann lifað.
Ég get ekki sagt að trúarbrögð
séu mér mjög hugleikin. Eins og
ﬂestir aðrir var ég skírður áður
en ég lærði að tala og staðfesti það
svo með tilheyrandi veisluhöldum
þegar ég var rétt skriðin af frumbernskuskeiði. Þetta hefur því allt
verið frekar sjálfgeﬁð hjá mér.

Ég fór hins vegar að velta trúnni
fyrir mér í kjölfar kirkjuþings
í vor. Þar var felld með miklum
meirihluta tillaga hóps presta og
guðfræðinga um að prestum yrði
heimilt að annast hjónavígslu samkynhneigðra.
Viðhorf samfélagsins til samkynhneigðar hafa breyst mikið á
undanförnum árum og skilningur
aukist. Það er því dálítið skrítið að
kirkjan sem boðar skilning og kærleik skuli vera það afturhaldsaﬂ
sem raun ber vitni og reka lestina
þegar kemur að réttindabaráttu
samkynhneigðra. Raunar rekur
kirkjan ekki bara lestina, heldur
má segja að hún standi ein eftir.
Nú hafa samkynhneigðir fengið
í gegn öll sín baráttumál, önnur en

þau að fá að giftast frammi fyrir
guði sínum, og ekki er að sjá að
það náist í gegn í bráð.
Nú berast þær fréttir frá Svíþjóð
að prestar og prófastar þar í landi
ætli að fjölmenna á Gay Pride-hátíðarhöldin sem fram fara í Stokkhólmi á morgun. Svíar hafa lengi
staðið framarlega þegar kemur að
réttindabaráttu samkynhneigðra
og eru líkur á að þar verði giftingar samkynhneigðra í kirkju leyfðar snemma á næsta ári.
Ég skora því íslenska presta,
prófasta, biskup og aðra þá sem
eru í forsvari fyrir þjóðkirkjuna
að fylgja fordæmi sænskra starfsbræðra sinna að fjölmenna í gönguna á Hinsegin dögum 11. ágúst
næstkomandi.
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Frír
Opal
Opnum nýja og glæsilega stöð á besta stað í Norðlingaholti.
Auk allrar þeirrar þjónustu sem viðskiptavinir okkar eiga
að venjast, bjóðum við nú veitingar frá Quiznos og Kaffitári
ásamt margs konar réttum af grillinu.
Frábær þjónustustöð fyrir þetta ört vaxandi hverfi og um
leið kjörinn áningarstaður fyrir fólk á leið til og frá Reykjavík.

OLÍS – við höldum með þér!

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

í Norðlingaholti
kr.
395
Einnota hraðgrill

0 kr.
0
9
.
4

Primus-ferðagasgrill

0 kr.
0
9
.
3
Coleman-tjalddýna

0 kr.
1.69

Coleman-hitabrúsi

„Upphaf og endir á góðu ferðalagi!“
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Söngkonan Lísa hefur sólóferil sinn
Söngkonan Lísa Einarsdóttir hefur sent frá
sér lögin Ferð ekki fet og Ég er að leita að
þér. Eru þau að finna á safnplötunni Gleðilegt sumar sem kom út á dögunum.
Bæði lögin hafa fengið töluverða spilun í
útvarpinu og er lagið Ég er að leita að þér
áberandi um þessar mundir. „Ég er mjög
ánægð með þessar viðtökur,“ segir Lísa, sem
var áður í hljómsveitinni Ísafold. „Ég er að
byrja með sólóferil og stefni á að gefa út
plötu fyrir jólin 2008.“
Áður en Lísa gekk til liðs við Ísafold fyrir
tveimur árum gaf hún út lagið Litir, sem er
eftir Einar Bárðarson, sem hefur verið henni
til halds og trausts varðandi sólóferilinn.
Meðfram sólóferlinum er Lísa að læra
djasssöng í FÍH hjá Kristjönu Stefánsdóttur.
Nánari upplýsingar um þessa efnilegu
söngkonu má finna á síðu hennar, myspace.
com/lisaeinars.
FB

FOLK FRETTABLADIDIS
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6ÅK 0RJËNSDËTTIR Å .EW 9ORK
Vörur hönnunarhópsins Vík
Prjónsdóttir eru nú til sölu í
New York. Fimmmenningarnir
eru með kynningarfulltrúa
til að koma sér á framfæri
vestra.

)$/, 3IMON #OWELL ¾TLAR AÈ GERA MYND BYGGÈA ¹ RAUNVERULEIKAÖ¾TTINUM VINS¾LA

Býr til Star Struck
Idol-dómarinn og sjónvarpsþáttaframleiðandinn Simon Cowell
ætlar að búa til kvikmynd um tíu
einstaklinga sem reyna að komast
áfram í hæfileikakeppni í líkingu
við Idol. Hefur myndin fengið
nafnið Star Struck.
Innblásturinn að myndinni fékk
Cowell úr dans- og söngvamyndinni Fame eftir Alan Parker sem
kom út árið 1980. „Sagan er sögð
út frá sjónarhóli þessara tíu keppenda,“ sagði Cowell, sem mun

framleiða myndina. „Við viljum að
þetta verði söngleikjaútgáfa af
Rocky. Saga um lítilmagnann sem
fær mann til að líða vel.“
Að sögn Cowells er kjörið að
nota raunveruleikaþátt eins og
Idol sem sögusvið myndarinnar.
„Fame fjallaði um ungt fólk sem
vildi slá í gegn og til að gera það
skráði það sig í söng- og leiklistarskóla. Núna, 25 árum síðar, skrá
allir sem vilja verða frægir sig í
American Idol.“

Miðasala á netinu!
www.leikhusid.is
Sýningar haustsins komnar í sölu á netinu!

Teppasería og húfur með yfirvararskegg frá íslenskum hönnuðum eru
nú til sölu í búðinni Scandinavian
Grace í New York en frá þessu er
greint á heimasíðu bandaríska Vogue,
Style.com. Það er hönnunarhópurinn
Vík Prjónsdóttir sem hannar vörurnar sem fást einnig í Kronkron á Vitastíg, í Þjóðminjasafninu og Epal.
„Þetta hefur verið í farvegi lengi. Það
hafa birst greinar um okkur í bandarískum blöðum og eftir það fór að
myndast eftirspurn eftir vörunum.
Við ákváðum svo að kynna verkefnið
á blaðamannafundi og blaðamaður
frá Style.com kom þangað. Einnig
erum við komin með PR-manneskju
sem sér um að koma okkur inn á
bandarískan markað. Viðtökur gesta
á blaðamannafundinum voru mjög
góðar og fólk sýndi teppunum mikinn
áhuga þrátt fyrir steikjandi hita úti
fyrir,“ segir Brynhildur Pálsdóttir,
ein fimmmenninganna í Vík Prjónsdóttur.
„Við erum bæði með seríu af teppum og svona skegghúfur í sölu en við
hönnum allar vörurnar saman sem
hópur. Þetta er framleitt í Vík í Mýrdal af Víkurprjóni og við sækjum
mikið innblástur í umhverfið og sögurnar sem koma þaðan. Varan er
þannig tengd uppruna sínum en það
skiptir máli í dag þar sem hlutir eru
oft fjöldaframleiddir við aðstæður
sem maður veit ekki nema séu mjög
slæmar.“
Aðspurð hvað sé fram undan hjá
hinum spennandi hönnunarhópi segir
hún: „Við munum fylgja þessu eftir
og vinna í því að koma vörunum í sölu
í fleiri búðum. Þetta tekur allt sinn
tíma. Í október höldum við svo til
Oslóar þar sem við sýnum vörurnar
okkar á sérstöku hönnunar- og arkitektasetri.“
HILDA FRETTABLADIDIS

6¥+ 02*«.3$«44)2

"RYNHILDUR 0¹LSDËTTIR
'UÈFINNA -JÎLL -AGN
ÒSDËTTIR %GILL +ALEVI
+ARLSSON ¶URÅÈUR 2ËS
3IGURÖËRSDËTTIR OG
(RAFNKELL "IRGISSON
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

6¥+ 02*«.3$«44)2
(ÎNNUNARTEYMIÈ 6ÅK 0RJËNSDËTTIR HEFUR HANN
AÈ ÕMISS KONAR PRJËNAVÎRUR SEM S¾KJA ¹HRIF Å
UMHVERFI OG GAMLAR SÎGUR FR¹ 6ÅK Å -ÕRDAL

Hannes Pétursson, hagfræðinemi og geimfari, treystir á reiknivélar og geimskip frá HP.
HP Compaq 6710b
2)!#4)-" '+%(),(/
"''*%,&"''" 
$#3)   5
)0,)"*$,)  
"*%)" ,%%.)*$)" )"
$#3*+1)"'! '+%%%+0 
+1)"$)6 ")(*( +"*+,*"'**
#3)3.)!0


Verð:
149.900 kr.
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Höfðar mál
gegn Apple
Útgáfufyrirtæki
rapparans
Eminem, Eight
Mile Style, hefur
höfðað mál gegn
tölvufyrirtækinu
Apple fyrir að
selja tónlist hans
á iTunes án leyfis.
Í málshöfðuninni kemur fram
að um sé að ræða %-).%- 2APP
ARINN %MINEM
á milli 70 til 80
HEFUR HÎFÈAÈ
lög, þar á meðal
M¹L GEGN
lög af plötunni
TÎLVUFYRIRT¾KINU
The Eminem
!PPLE
Show.
Eminem hefur
áður lent í útistöðum við Apple
því árið 2004 höfðaði hann mál
gegn fyrirtækinu. Þá hélt hann
því fram að það hefði notað lag
hans Lose Yourself í sjónvarpsauglýsingu án hans leyfis.

Ein
lda á
fjölsky m
hverju gi
de
laugar
í allt
!
sumar

10 RA‹A
LOTTÓMI‹I

ENNEMM / SÍA / NM28924

ﬁINNI
TIL KÓNGSINS
KØBEN!
Ef ﬂú kaupir 10 ra›a se›il í Lottó e›a
Víkingalottó fylgir aukami›i sem getur fært
ﬂér og fjölskyldunni sólarhringsfer› til
Kaupmannahafnar.
Innifali› er akstur út á flugvöll, flug fram og til baka,
gisting á hóteli, dagskort í Tívolí og fleira. Semsé,
fullkominn sólarhringur í Køben fyrir 10 ra›a se›il.
Ein fjölskylda er dregin út á hverjum laugardegi í sumar.

* Mi›a› er vi› fjögurra manna fjölskyldu.

GÆTI KOMI‹ ﬁÉR
OG FJÖLSKYLDU*

Sími: 553 2075
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- bara lúxus

"R¾ÈRABYLTA KEPPIR Å 3VISS
LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
PLANET TERROR
SIMPSONS enskt tal
SIMPSONS íslenskt tal
1408
SHREK 3 íslenskt tal

kl. 8 og 10.20-POWER
kl. 4, 6, 8 og 10
kl. 4 og 6
kl. 8 og 10
kl. 4 og 6

16
L
L
16
L

www.laugarasbio.is - Miðasala á

Stuttmyndin Bræðrabylta
eftir Grím Hákonarson
hefur verið valin til
þátttöku á alþjóðlegri
stuttmyndasamkeppni á
virtri kvikmyndahátíð í
Locarno í Sviss.
Alls keppa 23 stuttmyndir í
Tomorrow-flokknum og voru þær
valdar úr hópi 2.500 stuttmynda.
Er Grímur eini Íslendingurinn
sem á mynd á hátíðinni.
„Það er fín stemning hérna.
Þetta er frekar lágstemmd hátíð.
Hérna fer almenningur í bíó og
myndirnar eru sýndar í þúsund
sæta sal þar sem er alltaf fullt,“
sagði Grímur rétt fyrir Evrópufrumsýningu myndarinnar í Sviss
í gær. „Leikstjórarnir sem eru
með myndir í þessum flokki eru
flestir á mínu reki. Þeir hafa gert
stuttmyndir sem hafa áður unnið
til verðlauna og þetta eru góðar
myndir.“
Kvikmyndahátíðin í Locarno er
sú næstelsta í heimi, jafngömul
Cannes-hátíðinni, eða sextíu ára.
Er því ljóst að Grími er sýndur
mikill heiður að fá mynd sína
valda á hátíðina. „Þetta er mjög
fínt. Ef maður kemst inn í þennan
flokk á maður meiri möguleika á
að komast inn með „feature“ mynd
seinna. Það er verið að ala upp
nýja „talenta“ hérna,“ sagði hann.
Bræðrabylta, sem verður frumsýnd á alþjóðlegri kvikmyndahátíð á Íslandi í haust, fjallar
um samkynhneigða glímumenn og ástarsamband
þeirra. „Útlendingum finnst
hún voðalega framandi og
merkileg þessi íþrótt og
auðvitað hjálpar það til að
þetta er eitthvað sérstakt.
Síðan er svissnesk glíma

1ç77Ì%ÌÐ

25.000
manns á
5 dögum!

- S.V.
S.V - MBL

'2¥-52 (+/.!23/.

SÍMI 564 0000

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL
THE SIMPSONS MOVIE LÚXUS
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL
EVAN ALMIGHTY
DIE HARD 4.0

'RÅMUR (¹KONARSON
ER ¹N¾GÈUR MEÈ
STEMNINGUNA Å
3VISS

SÍMI 551 9000

PLANET TERROR
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL
DEATH PROOF
DIE HARD 4.0

kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 5 - 8 - 10.45

"2¨2!"9,4! 3TUTTMYNDIN "R¾ÈRABYLTA KEPPIR ¹ ALÖJËÈLEGRI

STUTTMYNDASAMKEPPNI Å ,OCARNO Å 3VISS

mjög svipuð nema
að þeir eru meira
með leðurbelti, svo
þeir þekkja þetta.“
Myndin
verður

16

kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl.6.30 - 8.30 - 10.30
kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 5.20 - 8 - 10.40

16
14

14

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

Anton við upptökur uppi á Íslandi

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

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL
DEATH PROOF

16

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

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6
kl. 8 - 10.40

MIÐASALA Á

www.SAMbio.is § 575 8900
ÓVÆNTASTA
STELPUMYND
ÁRSINS

!

Anton Newcombe, forsprakki
hljómsveitarinnar Brian Jonestown Massacre, er staddur hér á
landi. Hann kom hingað í
vinaheimsókn en hefur notað
tímann vel síðustu daga. Hann er
meðal annars byrjaður að skjóta
myndband við lagið Dropping a
Bomb on the White House með
Brian Jonestown Massacre. Að
sögn Arons Þórs Arnarsonar
upptökumanns ætlar hann að fara
í stúdíó í dag til að taka upp nýtt
lag.
Myndbandið er tekið af Antoni
sjálfum og íslenska kvikmyndagerðarmanninum Heimi Frey
Hlöðverssyni og til stendur að Jón

Sæmundur Auðarson vinni einhverja grafík fyrir myndbandið.
Anton er þekktur fyrir að vera
erfiður í samstarfi. Til að mynda
rekur hann hljómsveitina sína
reglulega, jafnvel uppi á sviði á
miðjum tónleikum. Þar sem hann
ræður fólkið yfirleitt aftur eftir
smá stund taka fæstir hann mjög
alvarlega. Engar sögur fara þó af
öðru en að samstarfið við
Íslendingana gengi bara vel. Brian
Jonestown Massacre lék sem
kunnugt er á tónleikum á Nasa
síðasta haust.
JAR
$5',%'52 !NTON .EWCOMBE
HÎFUÈPAUR "RIAN *ONESTOWN -ASSACRE
NÕTIR TÅMANN VEL Å ¥SLANDSHEIMSËKN SINNI

YNGSTI OG KLÁRASTI
EINKASPÆJARI HEIMS ER NÚ
MÆTT Á HVÍTA TJALDIÐ.

BYGGT Á HINUM FRÁBÆRU
NANCY DREW BÓKUM.

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

45.000 GESTIR
ÁLFABAKKA
NANCY DREW
GEORGIA RULES

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
kl. 5:30 - 8 - 10:30

7

EVAN ALMIGHTY

kl. 2 - 4 - 6

L

7

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

10

kl. 8
kl. 2 - 4 - 6

10

HARRY POTTER 5
HARRY POTTER 5

BLIND DATING
SHREK 3 M/- ÍSL TAL

kl. 2 - 5 - 8

kl. 8
kl. 10:10

L

HARRY POTTER 5

SHREK 3 M/- Ensku TAL
OCEAN´S 13

DIGITAL

10

VIP

L

NANCY DREW
GEORGIA RULES

kl. 3:50 - 6 - 8:10 - 10:20 7
kl. 8 - 10:30
7

SHREK 3 M/- ÍSL TAL
NANCY DREW

kl. 6
kl. 8 - 10

L

HARRY POTTER 5
SHREK 3 M/- ÍSL TAL

kl. 5:20 - 8 - 10:40
kl. 4 - 6

10

HARRY POTTER 5

kl. 6

10

L

GEORGIA RULES

kl. 9

7

NANCY DREW
SIMPSONS ENSKT TAL

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

VIPSALURINN

ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

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

7

AKUREYRI

KRINGLUNNI

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

7

KEFLAVÍK
7
L

Gríptu augnablikið og lifðu núna
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3JËNVARPSFËLK ¹ OFURLAUNUM Stuðmenn í beinni
Stærstu stjörnurnar í
bandarísku sjónvarpi þéna
gríðarlegar upphæðir á
hverju ári.
Oprah er hæstlaunaða sjónvarpsstjarnan í Bandaríkjunum og rakar
inn um tvö hundruð og sextíu milljónum dollara á ári. Þá eru tekin
með í reikninginn laun fyrir að

koma fram í öðrum þáttum eins og
Rachael Ray eða Dr. Phil. Þetta
lætur Simon Cowell, sem fær fjörutíu og fimm milljónir á ári, og
Judge Judy með sínar þrjátíu og
fimm líta út eins og fátæklinga.
Það sem kom mest á óvart var
hversu vel launaður Zach Braff í
Nýgræðingum er sem fær rúmar
sex milljónir á ári eða um þrjú
hundruð og fimmtíu þúsund doll-

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

Tónleikar Stuðmanna í Fjölskylduog húsdýragarðinum og brekkusöngur þjóðhátíðar í Eyjum verða
í beinni útsendingu á Rás 2 næstkomandi sunnudag. Með Stuðmönnum koma fram Shady Owens,
Laddi, Birgitta Haukdal og Valgeir Guðjónsson. Hefjast tónleikarnir klukkan 20.30 og standa yfir
til 22.00.
Jafnframt má búast við mikilli
stemningu
í
brekkusöngnum
þegar Árni Johnsen dregur fram
gítarinn og hefur upp raust sína.
Tónleikum KK og Magga Eiríks
sem voru haldnir á Hótel Borg í
gærkvöldi
verður
jafnframt
útvarpað í heild sinni í kvöld
klukkan 21.00.
Liðsmenn Rásar 2 verða á faraldsfæti um verslunarmannahelg-

%'),, «,!&33/. %GILL «LAFSSON OG
FÁLAGAR Å 3TUÈMÎNNUM SPILA Å &JÎLSKYLDU
OG HÒSDÕRAGARÈINUM ¹ SUNNUDAGSKVÎLD
KLUKKAN 

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

Stuttmyndir sýndar
á kvikmyndahátíð

3*«.6!20334*®2.52
/PRAH SITUR ¹ TOPPNUM YFIR H¾ST
LAUNUÈU SJËNVARPSSTJÎRNURNAR
7ILLIAM 0ETERSEN ER Å ANSI GËÈUM
M¹LUM MEÈ H¹LFA MILLJËN ¹ Ö¹TT OG

*ULIA ,OUIS $REYFUS ER MEÈ H¾STU
KONUNUM :ACH "RAFF KOM ÎLLUM ¹
ËVART MEÈ H¹ LAUN ENDA LÅTT ÖEKKTUR
¹ÈUR EN HANN S¹ST Å .ÕGR¾ÈINGUM

Fimm nýjar íslenskar stuttmyndir og ein erlend með íslenskum
aðalleikara hafa verið valdar til
þátttöku á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni RIFF sem verður haldin
hér í haust.
Myndirnar sem um ræðir eru
Bræðrabylta, eftir Grím Hákonarson, Monsieur Hyde, eftir Veru
Sölvadóttur, Takk fyrir hjálpið,
eftir Benedikt Erlingsson, Skröltormar, eftir Hafstein Gunnar Sigurðsson, Misty Mountain, eftir
Óskar Þór Axelsson og Borderwork, eftir Tom Wright, með Ingvar E. Sigurðsson í aðalhlutverki.
Auk frumsýninganna verður
stuttmyndin Anna eftir Helenu
Stefánsdóttur sýnd. Hún var
frumsýnd í vor og var meðal annars sýnd á kvikmyndahátíðinni í
Karlovy Vary.
Hátíðin fer fram dagana 27.
september til 7. október. Meðal
þess sem ber hæst á hátíðinni í
haust eru sýningar helstu verka
þýska
kvikmyndagerð-

&25-3µ.)2 ¥ (!534 "ENEDIKT %RLINGSSON
¹ STUTTMYND SEM FRUMSÕND VERÈUR ¹
ALÖJËÈLEGU KVIKMYNDAH¹TÅÈINNI Å HAUST

armannsins, Rainers Werners
Fassbinder, í tilefni 25 ára dánarafmælis hans.

K án t rý h át íð
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 3L¾M BYRJUN "IRGIS ,EIFS

Hefur bætt sig með vinstri en er réttfættur

!TVINNUKYLFINGURINN "IRGIR ,EIFUR
(AFÖËRSSON VAR EKKI UPP ¹ SITT BESTA
¹ FYRSTA DEGI OPNA RÒSSNESKA
MEISTARAMËTSINS Å GOLFI SEM
HËFST Å G¾R EN MËTIÈ ER LIÈUR
Å EVRËPSKU MËTARÎÈINNI
"IRGIR ,EIFUR LÁK ¹ TVEIM
UR HÎGGUM YFIR PARI
VALLARINS OG ER Å  S¾TI EFTIR
DAGINN 3VÅINN #HRISTIAN .ILSSON LÁK
BEST ALLRA KYLFINGA Å 2ÒSSLANDI Å G¾R
OG LAUK HRINGNUM ¹ SJÎ HÎGGUM
UNDIR PARI

!RNËR 3VEINN !ÈALSTEINSSON  ¹RS VINSTRI BAKVÎRÈUR
"REIÈABLIKS Å ,ANDSBANKADEILD KARLA HEFUR SLEGIÈ Å GEGN
Å SUMAR OG HEFUR VERIÈ EINN AF BETRI LEIKMÎNNUM DEILD
ARINNAR !RNËR HEFUR MEÈAL ANNARS GEFIÈ FJËRAR STOÈSEND
INGAR ÒR STÎÈU BAKVARÈAR
&RAMMISTAÈA "LIKANS UNGA HEFUR EKKI FARIÈ FRAMHJ¹
ERLENDUM ÒTSENDURUM SEM ERU SAMKV¾MT HEIMILDUM
&RÁTTABLAÈSINS FARNIR AÈ FYLGJAST MEÈ !RNËRI SEM SJ¹LFUR
HEFUR ORÈIÈ VAR VIÈ ÖETTA b¡G HEF HEYRT ÒT UNDAN MÁR AF
¹HUGA ERLENDRA LIÈA EN ÖAÈ HEFUR EKKERT KOMIÈ FR¹ "LIK
UNUM EÈA EINHVERJUM ¹KVEÈNUM LIÈUM ¶ETTA ER MJÎG
SPENNANDI OG ¹KVEÈIN VIÈURKENNING AÈ VITA AF ÖVÅ AÈ
MENN HAFI ¹HUGA m SEGIR !RNËR OG B¾TIR VIÈ b¡G ER EKKI
MEÈ NEINN UMBOÈSMANN OG ER FARINN AÈ P¾LA Å ÖVÅ
AÈ F¹ MÁR EINN SLÅKAN EN ÖAÈ VERÈUR EKKERT FYRR EN EFTIR
TÅMABILIÈ ¶AÈ ER AÈALM¹LIÈ HJ¹
MÁR AÈ KL¹RA TÅMABILIÈ MEÈ
"LIKUNUM m SEGIR !RNËR SEM
SEGIR AÈ ËSKALANDIÈ SITT SÁ

SPORT FRETTABLADIDIS

¶ÕSKALAND ÖË AÈ HANN LÅTI AÈ SJ¹LFSÎGÈU ¹ TILBOÈ FR¹ ÎLLUM
LÎNDUM
!RNËR HEFUR FARIÈ HAMFÎRUM Å STÎÈU VINSTRI BAKVARÈAR ¶AÈ
VITA HINS VEGAR F¾RRI AÈ HANN ER Å RAUN RÁTTF¾TTUR b-AÈUR
HEFUR VERIÈ AÈ B¾TA SIG MEÈ VINSTRI EFTIR AÈ MAÈUR FËR Å
VINSTRI BAKVÎRÈINN ¡G HEF SAMT VERIÈ RÁTTF¾TTUR Å GEGNUM
TÅÈINA m SEGIR !RNËR SEM ER AÈ SPILA SITT FYRSTA ALVÎRU TÅMABIL
Å SUMAR ¥ FYRRA FENGU "LIKAR .ORÈMANNINN 3TIG +ROHN
(AALAND Å HANS STÎÈU EN !RNËR FÁKK T¾KIF¾RIÈ ÖEGAR HANN
MEIDDIST FYRIR TÅMABILIÈ b¡G SPILAÈI ÖESSA STÎÈU FYRIR TVEIM
UR ¹RUM ÖEGAR VIÈ VORUM Å  DEILDINNI ¶¹ FËR ÁG Å ÖESSA
STÎÈU Å FYRSTA SKIPTIÈ OG ÖAÈ VAR AÈALLEGA VEGNA ÖESS AÈ
ÖAÈ VANTAÈI BARA VINSTRI BAKVÎRÈ 3ÅÈAN HEFUR MAÈUR BARA
EIGINLEGA VERIÈ Å ÖEIRRI STÎÈU m SEGIR !RNËR SEM KANN HVERGI
BETUR VIÈ SIG b-ÅN DRAUMASTAÈA ER VINSTRI BAKVÎRÈUR EÈA
KANNSKI H¾GRI BAKVÎRÈUR -ÁR FINNST LANGSKEMMTILEGAST AÈ
SPILA SEM BAKVÎRÈUR -AÈUR HEFUR VERIÈ AÈ SPILA ¹ MIÈJUNNI
OG ER ÖAÈ ALVEG GAMAN EN ÁG MYNDI VELJA VINSTRI BAKVÎRÈ
INN FRAM YFIR m SEGIR !RNËR

%VRËPUDRAUMURINN ÒTI EFTIR
AUGNABLIKS EINBEITINGARLEYSI
%++%24 '%&)¨ %&4)2 2ÒNAR +RIST

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

INSSON SÁST HÁR Å BAR¹TTU VIÈ EINN
LEIKMANNA (¼CKEN &2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

&«4"/,4) Mark átta mínútum fyrir

+2 INGAR VORU NIÈURLÒTIR EFTIR TAPIÈ GEGN (¼CKEN

Við héldum bara ekki út
&«4"/,4) Logi Ólafsson, þjálfari
KR, var hreinskilinn í leikslok.
„Markið kom eftir mistök af
okkar hálfu en við fengum fullt
af möguleikum til að klára leikinn. Ég viðurkenni að þetta var
erfitt í byrjun og menn voru
stressaðir. Það var greinilegt að
leikmenn vantaði trú á sjálfa
sig,“ sagði Logi sem horfir björtum augum fram á veginn.
„Eins og ég sagði við strákana
þá er þetta ekki það mót sem við
einblínum mest á þrátt fyrir að
það hefði verið gaman að fara
áfram. Nú drögum við bara það
jákvæða úr þessum leik fyrir
framhaldið og skiljum hitt eftir.
Það er liður í því að vinna að
bættu sjálfstrausti,“ sagði Logi.

Þjálfarinn virðist enn ekki hafa
fengið samið um sig lag af stuðningsmönnum KR sem sungu
aftur á móti hástöfum fyrir Teit
Þórðarson í leiknum.
Rúnar Kristinsson játti því að
herslumuninn hefði vantað hjá
KR. „Við fengum á okkur klaufalegt mark eins og gerist í boltanum. Við spiluðum eins og við
gerðum í Svíþjóð en náðum upp
meira spili. Menn voru frískari
núna og vildu láta gott af sér
leiða þrátt fyrir að spilið hafi
dottið niður inn á milli. Við þurftum að halda hreinu til að komast
áfram og við vorum ekki langt
frá þessu en héldum bara ekki út
allan leikinn,“ sagði Rúnar.
HÖH

Opna Carlsberg fer fram á Vífilsstaðavelli, á frídegi verslunarmanna,
mánudaginn 6. ágúst. Skráning á www.golf.is.

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

Nándarverðlaun á 4. 9. 11. og 17. holu.
Þátttökugjald kr. 3.500. Súpa og brauð innifalið.

leikslok dugði Häcken til að komast áfram úr fyrstu umferð UEFAkeppninnar. Logi Ólafsson tapaði
því sínum fyrsta leik með liðið en
hann gerði fimm breytingar á
byrjunarliði KR frá síðasta leik í
fyrsta Evrópuleiknum á KR-vellinum í fjórtán ár. KR dugði markalaust jafntefli til að komast áfram
og greinilegt var að dagsskipunin
var einföld, að taka engar áhættur
og reyna svo að sækja hratt á
fáum mönnum.
Leikmenn
Häcken
virkuðu
frískir með léttleikandi og
skemmtilegt lið sem gerði hvað
það gat til að brjóta vörn KR á bak
aftur. Það gekk ekki vel, vörnin
var sterk og Svíarnir fengu aðeins
hálffæri ef frá er talið skot Dioh
Williams rétt framhjá snemma
leiks. Leikmenn Häcken pressuðu
en það leystu KR-ingar vel.
KR vildi fá víti í fyrri hálfleik
en annars var sóknin fámenn þar
sem Björgólfur Takefusa barðist
nánast einn. Hann gerði vel og olli
nokkrum usla en marktækifærin
voru af skornum skammti. Skalli
Gunnlaugs Jónssonar á lokamínútu fyrri hálfleiks var varinn á
línu og staðan í hálfleik markalaus.
Häcken var meira með boltann í
síðari hálfleik og reyndi að sækja
markið sem það þurfti. Á tímum
var sóknarþunginn mikill og meðal
annars varði Stefán Logi langskot
Williams vel auk þess sem KR
bjargaði á línu. Þess á milli sóttu
leikmenn Häcken lítið og sköpuðu
engin vandræði fyrir KR.
Sóknarleikur heimamanna var
áfram fámennur en liðið lék af
mikilli skynsemi og gaf fá færi á
sér. Gestirnir voru áhugalausir en
neistinn í leikmönnum KR sást
vel, þeir ætluðu að sýna sig fyrir
nýja þjálfaranum og halda Evrópudraumnum lifandi.
Hann var þó skotinn niður átta
mínútum fyrir leikslok þegar
Paulo Oliveira skoraði með skalla
algjörlega upp úr þurru eftir að
Stefán Logi kom of langt út úr
marki sínu. Augnabliks einbeitingarleysi hjá vörn og markmanni
og KR var refsað grimmilega.
Þrátt fyrir að leggja allt í sölurn-

.)¨52,²452 ,OGI «LAFSSON ¹TTI ERFITT MEÈ AÈ LEYNA VONBRIGÈUM SÅNUM MEÈ ÒRSLITIN Å
LEIKNUM Å G¾R (ÁR GENGUR HANN NIÈURLÒTUR AF VELLI Å LEIKSLOK MEÈ AÈSTOÈARÖJ¹LFARANN
3IGURSTEIN 'ÅSLASON Å BAKSÕN
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

ar náði KR ekki að jafna. Sigmundur Kristjánsson átti gott skot sem
og Björgólfur en heppnin var ekki
með heimamönnum. Häcken vann
leikinn 1-0 og komst áfram samanlagt 2-1.
Evrópuævintýri KR er þar með
lokið í ár og Logi tapaði sínum
fyrsta leik með KR. Leikaðferð
hans var mjög nálægt því að ganga
upp en herslumuninn vantaði.
Ari Freyr Skúlason, leikmaður
Hacken, komst vel frá sínu í leiknum í gær og átti nokkra lipra
spretti. Hann var eðlilega mjög

sáttur með úrslit leiksins. „Ég er
himinlifandi með að komast áfram.
Þetta hefði getað dottið báðu
megin, KR átti mjög fín færi í
leiknum og Óskar átti sérstaklega
góða spretti. Hvort sem maður sé
að spila í Svíþjóð eða annarsstaðar
er alltaf erfitt að koma á KR-völlinn og stuðningsmenn þeirra voru
til fyrirmyndar. Við urðum að
skora eitt mark og það tókst. Þetta
var sætt,” sagði Ari Freyr Skúlason, leikmaður Häcken, og tók
fram að það væri alltaf gaman að
spila á Íslandi.“
HJALTI FRETTABLADIDIS
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+EFLAVÅK TAPAÈI NAUMLEGA FYRIR &# -IDTJYLLAND OG ER ÒR LEIK Å %VRËPUKEPPNINNI

Áttum svo innilega skilið að fara áfram
&«4"/,4) „Ég er hundfúll og sár-

  "ALDUR 3IGURÈSSON FAGNAR MARKI SÅNU

Å $ANMÎRKU Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨/,% .),3%.

svekktur því við áttum svo innilega
skilið að fara áfram. Þeir vissu
ekkert hvað þeir voru að gera en
það urðu ákveðin atriði til þess að
við töpuðum þessum leik,“ sagði
Kristján Guðmundsson, þjálfari
Keflavíkur, í samtali við Fréttablaðið eftir leik liðsins gegn FC
Midtjylland
í
Evrópukeppni
félagsliða í gær. Keflavík tapaði
leiknum 2-1 eftir að hafa unnið 3-2
sigur í fyrsta leiknum, en danska
liðið fer áfram á fleiri mörkum
skoruðum á útivelli.
Kristján var alls ekki sáttur með
dómara leiksins í gær, Keith
Trevor Glasgow frá NorðurÍrlandi, og fannst heimamenn

komast upp með nokkur fólskubrot.
Varnarmaðurinn Nicolai Jörgensen
var kýldur strax í upphafi leiks en
lék sárþjáður fram í síðari hálfleik
þar til Kristján neyddist til að taka
hann út af. „Þegar við skiptum
honum af velli riðlast varnarleikur
okkar og þeir setja á okkur mörkin
tvö,“ sagði Kristján.
Baldur Sigurðsson hafði komið
Keflavík yfir á 20. mínútu leiksins
með góðu skoti eftir fallega sókn.
Keflvíkingar voru mjög klókir í
öllum sínum aðgerðum, leyfðu
heimamönnum að vera meira með
boltann en gáfu fá færi á sér. 6.125
áhorfendur bauluðu á leikmenn
danska liðsins er þeir gengu til
búningsklefa í hálfleik.

Sama sagan var uppi á teningnum í síðari hálfleik og áttu Danirnir fá svör við öguðum leik Keflavíkur, allt þar til Kristján neyddist
til að gera breytingar á liði sínu.
Keflavík hefði með smá heppni
getað jafnað metin en því miður
var heppnin þeim ekki hliðholl
upp við markið.
„Strákarnir stóðu sig frábærlega og ég er virkilega stoltur.
Stemningin í klefanum var mjög
döpur því við vorum einfaldlega
betra liðið í þessu einvígi. Það á
eftir að taka tíma að jafna sig á
þessu en við munum gera það á
endanum og koma reynslunni
ríkari til baka,“ sagði Kristján.
VIG

"!2445',!¨)2 ,EIKMENN +EFLAVÅKUR

STËÈU SIG FR¹B¾RLEGA Å G¾R ÖR¹TT FYRIR
TAPIÈ (ÁR SÁST ¶ËRARINN +RISTJ¹NSSON Å
ELDLÅNUNNI Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨/,% .),3%.

$AMON *OHNSON ¹ 3P¹NI

Spilar fyrir sitt
áttunda lið
+®2&5"/,4) Damon Johnson,

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

-ANCHESTER 5NITED

Fékk undrabarn
af YouTube
&«4"/,4) Manchester United hefur

fengið til sín níu ára gamlan
strák, Rhain Davis að nafni, eftir
að afi hans sendi útsendurum
Englandsmeistaranna myndband
af honum af heimasíðunni
Youtube.com. Myndbandið hefur
farið eins og eldur í sinu um
netheimana en þar sést hann leika
skemmtilegar listir.
Talsmaður United staðfesti
kaupin í gær en gerði sitt til að
draga úr athyglinni á Davis. „Við
bætum um fjörutíu strákum á
hans aldri við okkur á hverju
ári,“ sagði talsmaðurinn.
„Ég hlakka mest til að hitta
fullt af leikmönnum, eins og
Wayne Rooney,“ sagði guttinn
svo sjálfur.
HÖH

)CELAND %XPRESS DEILD KARLA

Hamarsmenn
styrkja sig
+®2&5"/,4) Hamarsmenn eru að
styrkja sig í körfunni því þeir
hafa fengið til sín Grétar Inga
Erlendsson frá Þór úr þorlákshöfn
og eru einnig að vonast eftir því
að Hattarmaðurinn Viðar Örn
Hafsteinsson komi til liðsins en
hann hyggur á nám við Íþróttakennaraháskólann á Laugarvatni.
Miðherjinn stóri og sterki, George
Byrd, mun spila áfram með liðinu
en um skeið leit út fyrir að hann
myndi ekki koma aftur.
Grétar er 24 ára miðherji sem á
að baki 26 leiki fyrir Þór í
úrvalsdeildinni. Hann lék fjóra
leiki með liðinu síðasta vetur og
var þá með 8,3 stig og 4,5 fráköst
að meðaltali á 15 mínútum í leik
en fyrri hluta tímabilsins var
hann í skóla í Bandaríkjunum.
Viðar hefur spilað stórt
hlutverk með Hetti síðustu ár en
hann er 22 ára framherji. Viðar
var með 18 stig, 6 fráköst og 4
stoðsendingar að meðaltali í 1.
deildinni síðasta vetur auk þess
að hitta úr 46 prósentum þriggja
stiga skota sinna.
ËËJ

KÍKTU Í
KYNNUM NÝJU MOTION +100Hz TÆKNINA. BESTU LCD TÆKI SEM VÖL ER Á.
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 3TEVE /

Betri dagar framundan

3TEVE LAUK N¹MI Å TRÒÈASKËLA Å &LËRÅDA ¹RIÈ
 OG VAR Å FRAMHALDINU R¹ÈINN SEM TRÒÈUR
Å SIRKUS -EÈFRAM TRÒÈASTARFINU
SENDI HANN UPPTÎKUR AF ÕMSUM
UPP¹T¾KJUM SÅNUM TIL RITSTJËRA
TÅMARITSINS "IG "ROTHER -AGAZINE
*EFF 4REMAINE ¶AÈ LEIDDI TIL
SAMSTARFS ÖEIRRA ¹ MILLI OG AÈ
LOKUM Ö¹TTANNA *ACKASS SEM ÖEIR
GERÈU ¹SAMT FLEIRI
KUNNINGJUM RIÈ  KOM SVO
ÒT MYNDIN *ACKASS 4HE -OVIE
SEM SÕND VERÈUR Å 3JËNVARPINU
KL 

%++) -)33! !&

3*«.6!20)¨

 'ALGOPAR *ACKASS 4HE -OVIE
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4HE 4RUMAN 3HOW
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"ANDARÅSK GAMANMYND FR¹  UM NOKKRA
VINI SEM L¹TA EINS OG VITLEYSINGAR ÎÈRUM TIL
SKEMMTUNAR -EÈAL LEIKENDA ERU *OHNNY
+NOXVILLE "AM -ARGERA 3TEVE / #HRIS
0ONTIUS 2YAN $UNN *ASON !CUÉA !TRIÈI Å
MYNDINNI ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 3JËR¾NINGJAR ¹ +ARÅBAHAFI
"ÎLVUN SVÎRTU PERLUNNAR 0IRATES OF
THE #ARIBBEAN 4HE #URSE OF THE "LACK
0EARL "ANDARÅSK ¾VINTÕRAMYND FR¹ 
3JËR¾NINGINN *ACK 3PARROW REYNIR AÈ BJARGA
UNGRI KONU ÒR HÎNDUM STARFSBR¾ÈRA SINNA
Å VON UM AÈ ÖANNIG N¹I HANN AFTUR SKIPINU
SEM VAR STOLIÈ FR¹ HONUM ,EIKSTJËRI ER 'ORE
6ERBINSKI OG MEÈAL LEIKENDA ERU *OHNNY
$EPP 'EOFFREY 2USH /RLANDO "LOOM
+EIRA +NIGHTLEY *ACK $AVENPORT OG *ONATHAN
0RYCE E
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«
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 ,AW AND /RDER #RIM
INAL )NTENT 3+*2%)..

 "LUE 3KY E
 .OT 7ITHOUT -Y $AUGHTER E
 4HE 4RUMAN 3HOW
 -OON /VER 0ARADOR
 "LUE 3KY E
 .OT 7ITHOUT -Y $AUGHTER E
 4HE 4RUMAN 3HOW 4RUMAN "UR
BANK ER ÖEKKTASTA ANDLITIÈ Å SJËNVARPINU

 -OON /VER 0ARADOR E
 4ALES &ROM 4HE #RYPT $EMON
+NIGHT
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 3PEED
 &LED
 4ALES &ROM 4HE #RYPT $EMON

3+*2%)..
 3TUBBARNIR
 ,ITLU 4OMMI OG *ENNI
 +ALLI LITLI KANÅNA OG VINIR
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 (OMEFRONT
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY
 3J¹LFST¾TT FËLK
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 ,ÅFSAUGAÈ E
 "LUE #OLLAR
 +RINGLUKAST
 #UBIX
 *USTICE ,EAGUE 5NLIMITED
 "ARNEY
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈ
 &RIENDS  6IÈ FYLGJUMST MEÈ VINUN
UM FR¹ UPPHAFI

 &RIENDS 3JÎTTA Ö¹TTARÎÈIN UM VIN

INA VINS¾LU

 $ERREN "ROWN 3JËNHVERFINGAMAÈ
URINN $ERREN "ROWN HELDUR ¹FRAM AÈ VEKJA
UNDRUN OG JAFNVEL SKELFINGU EN HANN ER EINN
F¾RASTI SJËNHVERFINGAMAÈUR HEIMS 

 3PEED  #RUISE #ONTROL ¶AÈ
MUNA ALLIR EFTIR FYRRI MYNDINNI ÖAR SEM !NNIE
0ORTER LENTI Å ÖVÅ AÈ STJËRNA LANGFERÈABIFREIÈ
¹ LEIFTURHRAÈA OG LÅKLEGA HEFUR STÒLKAN TALIÈ
AÈ HÒN V¾RI BÒIN AÈ F¹ SINN SKAMMT AF LÅFS
H¹SKA !ÈALHLUTVERK 3ANDRA "ULLOCK 7ILLEM
$AFOE "ÎNNUÈ BÎRNUM

 4IMELINE (ËPUR FORNLEIFAFR¾ÈINEM
ENDA ÖARF AÈ FERÈAST AFTUR TIL FORTÅÈAR TIL ÖESS
AÈ FREISTA ÖESS AÈ BJARGA FRAMTÅÈINNI !È
ALHLUTVERK &RANCES /#ONNOR 0AUL 7ALKER
'ERARD "UTLER  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 -Y (OUSE IN 5MBRIA
 -EDIUM 
 $ERREN "ROWN
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å






)NSIDER
&RÁTTIR
¥SLAND Å DAG

4HE 7AR AT (OME  'AM
ANÖ¾TTIRNIR 4HE 7AR !T (OME HAFA SLEGIÈ
Å GEGN (JËNIN 6ICKY OG $AVE HALDA ¹FRAM
DAGLEGRI BAR¹TTU SINNI VIÈ UNGLINGANA ¹
HEIMILINU ¶AR ER ALLTAF LÅF OG FJÎR ENDA SJ¹ FOR
ELDRARNIR EKKI HLUTINA MEÈ SÎMU AUGUM OG
UNGLINGARNIR GERA 'ETA 6ICKY OG $AVE VIRKI
LEGA SKAMMAÈ KRAKKANA SÅNA FYRIR AÈ GERA
EITTHVAÈ SEM ÖAU GERÈU SJ¹LF Å ¾SKU $REP
FYNDNIR GAMANÖ¾TTIR UM HEIMILISLÅFIÈ OG
VANDAM¹LIN ÖAR ¹ B¾

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥ GEGN
UM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALL
AÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMT
ANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾G
AR STJÎRNUR

 2EN  3TIMPY 2EN ER TAUGATREKKT
UR SM¹HUNDUR CHIUAHUA OG 3TIMPY ER FEIT
LAGINN OG VITGRANNUR KÎTTUR 3AMAN LENDA FÁ
LAGARNIR Å HINUM ËTRÒLEGUSTU ¾VINTÕRUM SEM
ERU EKKI FYRIR VIÈKV¾MA
 *AKE   #ATER 7AITER
*AKE &OLEY ER BARA VENJULEGUR MAÈUR ÖAR
TIL DAG EINN ÖEGAR HANN LENDIR Å FURÈULEGU
SLYSI SEM GEFUR HONUM ËVENJULEGA KRAFTA
%R HANN NÒ STERKARI OG SNEGGRI EN NOKKUR
ANNAR OG ¹KVEÈUR LEYNIÖJËNUSTA "ANDARÅKJ
ANNA AÈ NÕTA SÁR KRAFTA HANS (ÎRKUSPENN
ANDI Ö¾TTIR
 "ONES  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 (USTLE  3VIKAHRAPPARNIR Å
(USTLE SNÒA AFTUR Å FJËRÈA SINN EN ÖEIR ERU
ENN MEÈ N¾GAR HUGMYNDIR AÈ SVIKAM
YLLUM -EÈAL ÖESS SEM ÖEIR TAKA SÁR FYRIR
HENDUR Å NÕJUSTU Ö¹TTARÎÈINNI ER AÈ SELJA
(OLLYWOOD SKILTIÈ SEM VIRÈIST ËMÎGULEGT EN
EKKERT ER (USTLE HËPNUM OFVIÈA ¶ETTA ER
H¹G¾ÈA BRESK GL¾PASAGA SEM HEFUR VERIÈ
TILNEFND TIL FJÎLDA VERÈLAUNA 

 4HE 7AR AT (OME  E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM VEÈ
URFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER END
URSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL  N¾STA
DAG
 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

+NIGHT E

SÝN 2 BYRJAR

4. ÁGÚST
ÓDÝRARA Á NETINU

Biðin er auð
vitað
það erfiðasta
.

Gakktu frá áskrift á Netinu og fáðu
30% afslátt af fyrsta mánuðinum.
STÓRLEIKIR Í ÁGÚST
5. ágúst 
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19. ágúst
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19. ágúst 

4HUJOLZ[LY*P[`¶4HUJOLZ[LY<UP[LK

512 5100

SYN.IS VERSLANIR VODAFONE

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 $R 0HIL E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 6ÎRUTORG
 'REATEST $ISHES IN THE 7ORLD E
 $R 0HIL
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 !LL OF 5S 
&JÎLMIÈLAMAÈURINN 2OBERT *AMES ER
NÕSKILINN VIÈ EIGINKONU SÅNA OG BARNSMËÈUR
.EESEE EN HANN ER STAÈR¹ÈINN Å AÈ AFSANNA
ÖJËÈSÎGUNA UM AÈ SKILNAÈUR ÒTILOKI AÈ
H¾GT SÁ AÈ L¹TA SÁR LYNDA VIÈ Ö¹ FYRRVERANDI

 #HARMED  "ANDARÅSKIR
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Talið niður að heimkomu Arons Pálma
„Naustið er nýfarið að bjóða
upp á steikt svínseyru. Þau eru
borin fram í risastórri skál, sem
er nánast eins og tunna með
svona tíu stykkjum af eyrum.
Svo er einhvers konar mokkamajónesídýfa í miðri skálinni
sem maður dýfir eyrunum í.
Þetta hljómar frekar furðulega
en er alveg ótrúlega gott.“
"IRGIR ¥SLEIFUR 'UNNARSSON TËNLISTARMAÈUR
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,«¨2¡44  EYMSL  HLJËM  FUGL 
AF  BARNINGUR  GRAS  SËDI 
ANDLITSFARÈI  KAÈALL  BOR
,!53.
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hjá móður sinni og stjúpbróður
þegar hann losnar út. Síðan er
stefnt að því að hann fljúgi til
Íslands 21. eða 22. ágúst.
Eins og Fréttablaðið hefur
greint frá hefur Aron Pálmi
numið sálfræði við háskóla
meðan hann afplánaði refsivist
sína. Hann hefur einkum lagt
stund á hegðunarsálfræði og
skyld fög, að sögn Einars.
Heim kominn vill Aron Pálmi
ólmur rifja upp móðurmál sitt og
stefnir því á nám í íslensku fyrir
erlenda stúdenta við Háskóla
Íslands.
„Það er reyndar spurning hvort
hann komist inn í skólann, við
þurfum að sjá hvað við getum
gert með það,“ segir Einar.
HDM

462 6)+52 ¥ !2/. !RON 0¹LMI

GÒSTSSON LÕKUR AFPL¹NUN SINNI Å 4EXAS
EFTIR TV¾R VIKUR &LJËTLEGA EFTIR ÖAÈ KEMUR
HANN HEIM TIL ¥SLANDS
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+OMST ¹ SPJÎLD SÎGUNNAR
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„Nú er niðurtalningin hafin, þetta
eru ekki nema 14 dagar,“ segir
Einar S. Einarsson, talsmaður
RJF-hópsins, sem stutt hefur við
bakið á Aroni Pálma Ágústssyni
sem situr í fangelsi í Texas.
Flestir Íslendingar þekkja orðið
sögu Arons Pálma sem dæmdur
var í tíu ára fangelsi árið 1997
fyrir refsiverða kynferðislega
tilburði barn að aldri. Tíu ára
afplánun Arons lýkur 17. ágúst
og fljótlega eftir það er von á
honum heim til Íslands.
„Ég heyrði í honum um helgina
og hann lét þokkalega af sér.
Hann var orðinn mjög spenntur
fyrir því að losna og komast heim
til Íslands,“ segir Einar.
Aron mun dvelja í nokkra daga

Gústaf Darrason komst á spjöld
sögunnar í júnímánuði, þegar
hann varð yngsti hjólreiðamaðurinn til að hjóla svokallaða C2C, eða
„sea to sea“, leið í Englandi. Leiðin, sem er einir 224 kílómetrar,
liggur um Norður-England; frá
Whitehaven á vesturströndinni, til
Tynemouth í austri.
Gústaf tókst ferðalagið á hendur ásamt föður sínum, Darra
Mikaelssyni, sem er mikill hjólreiðamaður sjálfur og hefur til
dæmis hjólað um Himalayafjöll.
Svo virðist sem Gústaf hafi nú
þegar smitast af hjólabakteríunni,
og eftir eftirgrennslan hjá föður
sínum tjáir hann blaðamanni að
hann hafi lært að hjóla þriggja,
fjögurra ára. Honum finnst það
líka mjög gaman, að eigin sögn.
„Það voru samt nokkrar brekkur
sem voru dálítið erfiðar. Þá var
þetta svolítið stíft. Í tveimur, þremur brekkum labbaði ég upp með
hjólið,“ sagði hann. Faðir hans segir
drenginn þó hafa staðið sig með
eindæmum vel. „Hann var oft fljótari upp en fullorðið fólk sem var að
hjóla sömu leið,“ sagði hann.
Darri hefur sem áður sagði farið
í þó nokkrar hjólaferðir. „Í fyrra
var ég að hjóla í Vatnahéraðinu í
Englandi, þar sem er mjög
skemmtilegt að hjóla. Þá sá ég
skilti af þessari leið, sem liggur
einmitt í gegnum Vatnahérað. Mér
datt í hug að þetta væri kannski
skemmtilegt fyrir Gústaf, þó þetta
sé krefjandi líka,“ útskýrði Darri.
Gústaf vakti athygli samferðalanga þeirra feðga á C2C-leiðinni,
en hana fara á milli 12 og 15 þúsund hjólreiðamenn á ári hverju.
„Það kom ókunnugt fólk upp að
okkur til að spyrja hvort þetta
væri þessi ungi Íslendingur. Það
hafði greinilega heyrt af okkur á
leiðinni,“ sagði Darri. Aðspurður
hvað hafi verið skemmtilegast við
ferðina hugsar Gústaf sig vel um.
„Mér fannst eiginlega langskemmtilegast að vera að hjóla,“

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga
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sagði hann svo. Heima við hjólar
Gústaf líka víða. „Það er kannski
ekki alveg jafn langt. En ég fer
stundum í bæinn, eins og í gær. Þá
fór ég á Borgarbókasafnið og svo í
heimsókn. Ég hjólaði líka pínu í
Landmannalaugum í fyrra,“ sagði
hann. „Við búum í Vesturbænum
og notum stíginn við Ægisíðuna
mikið, og svo förum við í Heiðmörk,“ bætti Darri við. „Í fyrra

fór ég með hópinn sem ég hjólaði
með í Tíbet í hjólreiðaferð að
Fjallabaki. Þá var Gústaf með í
bílnum og hjólaði með okkur af og
til,“ sagði hann.
Gústaf segist hiklaust vilja takast á hendur svipaða ferð að nýju.
„Það verða samt væntanlega ekki
Himalayafjöll. Þau bíða í nokkur
ár enn,“ sagði Darri og hló við.
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Telur sig hafa afhjúpað Mengellu
„Ég veit það sem ég veit,“ segir
Gísli Ásgeirsson þýðandi sem
telur sig hafa komist að því hver
bloggarinn Mengella er. Gísli
skrifar á heimasíðu sína, Malbein.
net, að Mengella, sem skrifar á
Mengella.blogspot.com, hafi verið
þekktasti nafnleysinginn á netinu.
Blogg Mengellu hefur verið mikið
lesið enda þykir það ágætlega
skrifað og efnistökin hafa líka
verið áhugaverð. Þannig hafa
árásir bloggarans á ákveðna einstaklinga, til að mynda Ágúst
Borgþór Sverrisson og Eyvind
Karlsson, leitt til líflegra umræðna
á athugasemdakerfi síðunnar.
Gísli Ásgeirsson segir að föst
IP-tala sé eins og fingrafar. Hann
hafi einfaldlega lagst í smá
rannsóknarvinnu og IP-tala Mengellu hafi verið auðfundin. Niðurstaða Gísla er sú að Mengella sé í
raun Ólafur Sindri Ólafsson.
Fréttablaðið reyndi ítrekað að ná
tali af Ólafi í gær til að bera þetta

'¥3,) 3'%)233/. 4ELUR SIG HAFA AFHJÒPAÈ BLOGGARINN -ENGELLU  SÅÈUNNI -ENGELLA
BLOGSPOTCOM ER KENNINGUM 'ÅSLA HARÈNEITAÈ

undir hann en ekki náðist í hann.
Mengella
svaraði
þessum
skrifum Gísla á síðu sinni í gær
og
hafnaði
kenningu
hans
umsvifalaust. „Ég gef ekki
fimmeyring meira fyrir þessa

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

Ævintýralega gott á grillið um
verslunarmannahelgina!
Fjölbreytt úrval af fyrsta ﬂokks kjöti og ﬁsk á grillið.
Láttu matreiðslumenn okkar aðstoða þig við valið.

Grillaðar lambalundir í BBQ sósu

Gómsæt sjóbleikja á grillið

Alvöru hamborgari á grillið

T-bone steik að hætti Gallerí Kjöts

Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.

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

www.visir.is
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Í gettóinu

Þ

egar ég var þrettán upphófst
hryðjuverkafaraldur í skólanum mínum, flugeldar voru
sprengdir í klósettum og ruslafötum. Skólastjórinn gekk í bekki
með sundurtætta ruslatunnu undir
hendinni og einkennisklæddan
lögregluþjón undir hinni, sem
sagði að allir yrðu að ,,æxla ábyrgð
á eigin gjörðum“.
kom mér loks til góða á Heathrowflugvelli um daginn. Í millilendingunni þvældist ég um flugvöllinn þveran og endilangan með
fullan poka af matarleifum í leit
að ruslafötu. Það reyndist ekki
vera ein einasta ruslafata á Heathrow. Ég lagði strax saman tvo og
tvo: það er jú hægt að setja
sprengjur í ruslatunnur. Besta
ráðið er auðvitað að fjarlægja
ruslatunnurnar.
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¶%33) reynsla af lífinu í gettóinu
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ráðið er að taka enga
sénsa með þjóðaröryggið. Sem
draup vissulega af hverju strái.
Fólki skrikaði fótur í þjóðarörygginu þar sem það gekk lúpulegt á
sokkaleistunum í gegnum vopnaleitarhliðið, enda má koma fyrir
heilu vopnabúri í góðum ítölskum
blankskóm.
Ungbarnamæður
roðnuðu af þjóðaröryggi þegar
þær sleiktu brjóstamjólk af handarbakinu undir vökulum augum
tollvarða, smá sýni úr pelanum.
Traustvekjandi útverðir þjóðaröryggisins voru glerkassar fullir
af tappatogurum, tannkremstúpum, naglaklippum, naglaskærum
og naglaþjölum – handsnyrting
utan veggja baðherbergisins er að
sjálfsögðu ógn við þjóðaröryggið.

+!..3+) er það eins og að
stökkva vatni á geit að spyrja á
Íslandi hvers vegna ekki sé gripið
til svipaðra öryggisráðstafana
þegar maður fer um borð í önnur
almenningsfarartæki, sem í öðrum
löndum eru fullt eins vænleg skotmörk. Neðanjarðarlestum er víst
ekki að dreifa og enginn myndi
græða á því að sprengja upp
íslenskan strætisvagn. (Myndi
hryðjuverkamaður einu sinni
nenna að bíða eftir næsta strætó,
eins og tímataflan er orðin? Eða
tíma að borga sig inn?)
¶!¨ er nú samt ástæða til þess að
spyrja. Af því að það eru svo fáir
sem virðast sjá nokkuð athugavert við að geta ekki stigið upp í
flugvél án þess að taka þátt í þessum sirkus til varnar þjóðarörygginu, sem virðist allur ganga út á
minnkandi öryggiskennd almennings samfara auknu raunverulegu
öryggi. Við lútum bara höfði,
förum úr skónum, látum hirða af
okkur djúsið og naglaþjölina og
eltum hælana á næsta manni í
gegnum hliðið.
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