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Skellir oft í kúff

Ásta Árnadóttir knattspyrnu-stelpa þess albúin að hella sér í baksturinn.

LÚXUS Í FELLIHÝSIMatur sem búinn er til á ferðalagi með fellihýsi þarf ekki að vera síðri en sá sem gerður er heima, en fellihýsin bjóða upp á íburðarmeiri matargerð en tjöldin gera.
MATUR 2

DISKÓ Á HÚSAVÍKDiskóbandið The Hefners var stofnað sérstaklega fyrir Mærudaga á Húsavík árið 2005 og er orðinn árlegur viðburðir að hljómsveitin spili fyrir bæjarbúa og gesti.HELGIN 3

FRÉTTAB
LAÐ

IÐ
/STEFÁN

6.490 kr.

4ra rétta tilboðog nýr A la Carte
· Léttreiktur lax með granateplum og wasabi sósu ·

· Humarsúpa, rjómalöguð með grilluðum humarhölum ·
· Lambahryggur með lambaskanka og rósmarínsósu ·· Banana- og súkkulaðifrauð með vanillusósu ·

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!

Hægt er að panta 4ra rétta seðilinn með sérvöldu víni með hverjum rétti:  9.990 kr.

Côte Rôtie „La Mouline“ 2003 | Rhône, FrakklandOpus One 1995 | Napa Valley, Bandaríkin

NÝTT!

Glas af eðalvíni
Nú hefur veitingahúsið Perlan bætt við möguleikanum að velja 
sér glas af 19 eðalvínum með mat. Verð frá 890-8.900 kr.

Sjá

VEÐRIÐ Í DAG

ÁSTA ÁRNADÓTTIR

Skellir í skúffuköku ef 
gesti ber að garði
• matur • helgin

          Í MIÐJU BLAÐSINS
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MIKIL HLÝINDI   Í dag verða aust-
an eða norðaustan 5-10 m/s en 
allt að 15 m/s við suðurströndina. 
Bjartviðri nyrðra en dálítil rigning 
syðra einkum þegar líður á daginn. 
Hiti 13-22 stig, hlýjast til landsins.

VEÐUR 4

ENGILBERT JENSEN

Dýrari en Bó

Kippir sér ekki upp við að verða afi

FÓLK 38

Sögulegar kartöflur
Halldóra Hafsteinsdóttir 
heldur kartöflusúpudag-
inn hátíðlega í Þykkva-
bænum. Í ár er 
ár kartöflunnar 
samkvæmt SÞ.

TÍMAMÓT 24

VIRKJANIR Ólafur F. Magnússon 
borgarstjóri segir alveg ljóst að 
Bitruvirkjun hafi verið slegin af. 
Þetta stangast á við orð Kjartans 
Magnússonar, stjórnarformanns 
Orkuveitu Reykjavíkur, í Frétta-
blaðinu í gær, en þá sagði hann: 
„Ekki hefur verið hætt við Bitru-
virkjun heldur undirbúningi hætt 
meðan málið er skoðað betur.“ 

Ólafur F. segir vangaveltur um 
annað en að virkjunin hafi verið 
slegin af óþarfar á meðan F-listi og 
Sjálfstæðisflokkur séu við völd. 

„Ákvörðunin er í samræmi við 
þær grænu áherslur sem kveðið er 
á um í málefnasamningi meirihlut-
ans,“ segir Ólafur F. Hönnu Birnu 

Kristjánsdóttur, oddvita Sjálfstæð-
isflokksins, finnst orð Kjartans ekki 
þarfnast sérstakrar útskýringar.

„Afstaða allra í stjórn Orkuveitu 
Reykjavíkur, meirihluta og minni-
hluta liggur fyrir,“ segir Hanna 
Birna. „Miðað við afstöðu núver-
andi borgarstjórnar er ólíklegt að 
sú afstaða breytist á þessu kjör-
tímabili. Það útilokar hins vegar 
auðvitað ekki, eins og Kjartan segir, 
að sá virkjanakostur verði skoðað-
ur síðar.“

Kjartan segist hafa rætt við borg-
arstjóra eftir að ummæli hans birt-
ust á forsíðu Fréttablaðsins.

„Að sjálfsögðu virði ég skoðun 
borgarstjóra í þessu máli en enginn 

þarf að velkjast í vafa um skoðanir 
hans í umhverfismálum og að hann 
hefur ætíð verið samkvæmur sjálf-
um sér í þeim efnum,“ segir Kjart-
an.

Í maí ákvað stjórn OR að hætta 
undirbúningsvinnu vegna Bitru-
virkjunar. „Þrátt fyrir þessa ákvörð-
un er umræddur virkjunarkostur 
fyrir hendi,“ segir Kjartan. „Ekki 
er útilokað að það verði skoðað öðru 
hverju hvort hann sé raunhæfur 
eða ekki ásamt ýmsum öðrum kost-
um þótt það verði ekki á kjörtíma-
bilinu.“ Fulltrúar minnihlutans í 
borgarstjórn gagnrýna málflutning 
meirihlutans harðlega.

   - ht/vsp / sjá síðu 4

Ólafur F. segir víst 
hætt við Bitruvirkjun
Borgarstjóri segir ljóst að Bitruvirkjun hafi verið slegin af. Stjórnarformaður 
Orkuveitunnar ræddi við borgarstjóra í gær og segist virða hans skoðun.

FÓLK Undanfarna daga hafa farið 
fram tökur á auglýsingu fyrir Den 
Tyne-tyggigúmmí hér á landi. 
Íslenskir atvinnu- og áhugaleikar-
ar hafa látið ljós sitt skína vítt og 
breitt um landið. Þeirra á meðal 
eru Stefán Hallur Stefánsson, Þor-
valdur Davíð Kristjánsson og 
Friðrik Friðriksson. 

Tökur hófust á miðvikudags-
kvöldið og héldu áfram í gær. Í 
dag mun hópur fólks halda til 
Víkur í Mýrdal þar sem tekið 
verður upp í fjörunni en einnig er 
stefnt að því að fara upp á jökul 
og taka upp. Auglýsingarnar 
verða sýndar í Púertó Ríkó, 
Kanada og í Bandaríkjunum. 

 -shs/ sjá síðu 38

Auglýsing tekin upp á Íslandi:

Íslendingar aug-
lýsa tyggjó

BLÁSIÐ TIL KNATTSPYRNUVEISLU Alþjóðlega knattspyrnuhátíðin Rey Cup hófst í sjöunda sinn í gær með skrúðgöngu, og stendur 
alla helgina. Alls taka 77 lið frá sex löndum þátt, þar á meðal Charlton Athletics og Hansa Rostock.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Kraftmeiri en Nylon
Fimmtán ára stúlkur spila 

popprokk í 
hljómsveit-
inni Kára?.

FÓLK 30

LANDBÚNAÐUR Rúmlega eitt og 
hálft ár er nú síðan Guðmundur 
Ólafsson á Hrólfsstöðum varð eini 
refabóndinn á Íslandi. Loðdýrabú 
á Íslandi urðu flest um tvö hund-
ruð og fjörutíu talsins í lok níunda 
áratugarins og var meirihluti 
þeirra refabú. Síðan hefur fækkað 
mjög í hópi refabænda.

Engu að síður er gott hljóð í 

Guðmundi. „Þetta leggst vel í 
mig,“ segir hann. „[Horfurnar] 
eru nokkuð góðar. Það varð verð-
fall á mörkuðum en það er að lag-
ast. Gengið hjálpar okkur líka.“

Guðmundur rekur fyrirtækið 
Bláfeld ehf. og er með bú á Hrólfs-
stöðum í Fljótsdalshéraði. Hann 
er með um fjögur hundruð refi. 
Skinnin selur Guðmundur til Finn-

lands þar sem þau fara á uppboð 
og eru seld í fatnað. 

Guðmundur gerir ráð fyrir að 
starfa áfram og telur ekki að refa-
búskap á Íslandi sé við það að 
ljúka. „Ætli okkur fari ekki að 
fjölga?“ spyr hann og bætir við að 
líklegast sé rangnefni að kalla 
hann „síðasta“ refabóndann. 

 - gh

Guðmundur Ólafsson, eini refabóndi Íslands, segir stöðu greinarinnar batnandi:

Síðasti refabóndinn bjartsýnn

KATRÍN CÝRUSDÓTTIR

„Upphaflega ætlaði ég 
í hjáveituaðgerð“

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Stórkostlegur sigur
Það eru allir farnir að 
halda með stelpunum 

í 20 ára landsliði 
Íslands í handbolta 
á HM.

ÍÞRÓTTIR 34

Enn rembist Framsókn
„Framsóknarflokkurinn er afskap-
lega einn og einmana í gagnrýni á 
tímabundna ráðningu Trygga Þórs 
Herbertssonar í starf efnahagsráð-
gjafa í forsætisráðuneytið.“ 

UMRÆÐAN 20

MATUR Á ferðum með fellihýsi er 
möguleiki á mun íburðarmeiri 
matargerð en í tjaldferðalögum. 
Auðunn Sólberg Valsson mat-
reiðslumeistari ferðast mikið með 
fellihýsi fjölskyldunnar og segir 
útilegumatinn engu síðri en þann 
sem gerður er heima.

Auðunn segist reyna að 
undirbúa sem mest áður en lagt 
er af stað. „Þá þurfum við ekki að 
standa í mikilli eldamennsku í 
sjálfri ferðinni og spörum pláss í 
fellihýsinu. Ég reyni alltaf að 
vera búinn að marinera kjötið, 
skera það niður og setja í góð box. 
Ég elda líka oft einhvern rétt 
áður en við förum af stað og tek 
hann kaldan með.“ - eö / sjá allt

Lúxusmatargerð í fellihýsi:

Útilegumatur 
ekkert síðri

GRILLAÐUR LAX Hægt er að undirbúa 
matargerðina áður en lagt er af stað til 
að flýta fyrir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Aðalheiður, eruð þið naskar á 
hlutabréfamarkaðnum?

„Fyrsta ákvörðun um áhættufjár-
festingu var DeCode. Það var nösk 
ákvörðun.“

Eignarhaldsfélagið Naskar samanstendur 
af nítján athafnakonum sem fjárfesta 
saman á hlutabréfamarkaði. Aðalheið-
ur Karlsdóttir er einn af stofnendum 
félagsins.

Meistara-
 flokkssúpur

Masterklass

Nýjung

Girnileg nýjung – 2 í pakka.
Tilvalið í ferðalagið.

REYKJAVÍK Megn óánægja er á 
meðal leiðbeinenda Vinnuskóla 
Reykjavíkur með kjör sín. Undir-
skriftum 130 þeirra, þar sem 
úrbóta er krafist, hefur verið skil-
að til stjórnenda. Um 170 leiðbein-
endur starfa hjá Vinnuskólanum.
Markús Bjarnason leiðbeinandi 
segir menn mjög ósátta. „Ekki við 
launin ein og sér, heldur við það að 
við erum á mun lægri launum en 
fólk í sambærilegri stöðu,“ segir 
Markús.

Grunnlaun leiðbeinenda á aldr-
inum 20 til 25 eru tæplega 149 þús-
und. Starfsmenn ÍTR, sem starfa 
oftar en ekki við hlið Vinnuskóla-
fólksins, eru í launaflokki 139, þar 

sem grunnlaun sama aldurshóps 
eru tæplega 178 þúsund. Leiðbein-

endur eru afar ósáttir og benda á 
að atvinnuleysisbætur séu um 136 
þúsund krónur á mánuði.

Guðrún Þórsdóttir, skólastjóri 
Vinnuskólans, segist hafa fundað 
með leiðbeinendum og skilji vel 
gremju þeirra. „Þessi launamunur 
skýrist af því að starfsfólk ÍTR er 
í heilsárstörfum. Starfsmat þarf 
að fara fram til að laun séu endur-
metin hjá Reykjavíkurborg. For-
senda þess er sex mánaða samfellt 
starf,“ segir Guðrún.

„Við ætlum að mæta niður í Ráð-
hús klukkan 14 á mánudag og 
afhenda undirskriftarlistana aftur. 
Vonandi verður borgarstjóri þar,“ 
segir Markús. - kóp

Leiðbeinendur við Vinnuskóla Reykjavíkur óánægðir með kjör sín:

Leiðbeinendur í vinnustöðvun

VINNUSTÖÐVUN Leiðbeinendur munu 
stöðva vinnu sína klukkan 14 á mánu-
dag og mótmæla í Ráðhúsinu.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SERBÍA, AP Hópur rannsóknarmanna í Serbíu leitar nú 
upplýsinga um það hverjir hafi aðstoðað Radovan 
Karadzic, fyrrverandi leiðtoga Bosníu-Serba, á 
flóttanum síðustu tólf ár.

Bruno Vekaric, talsmaður stríðsglæpasaksóknara 
Serbíu, segir að haft verði upp á þessu fólki og það sótt 
til saka. 

Ýmsar sögur eru upp um hver hinn raunverulegi 
Dragan Dabic hafi verið, en Karadzic hefur notað 
þetta nafn á flóttanum. 

Karadzic fékk pappíra með þessu nafni í bænum 
Ruma, skammt norður af Belgrad, meðan Slobodan 
Milosevic var enn við völd í landinu. Serbneskir 
fjölmiðlar segja að Dabic hafi verið Serbi sem barðist 
í Bosníustríðinu og féll í bardaga. Embættismenn í 
Serbíu segja að Dabic hafi látist í Sarajevo árið 1993.

Vekaric segir að sjö manns hafi borið þetta nafn í 
Sarajevo fyrir tólf árum þegar Karadzic tók sér þetta 
nafn. Sumir þeirra eru látnir.

Karadzic var, að sögn stjórnvalda, handtekinn í 
Belgrad á mánudagskvöld. Hann bíður nú framsals til 
Júgóslavíudómstólsins í Haag, þar sem hann þarf að 
svara til saka fyrir alvarlega stríðsglæpi á tímum 
Bosníustríðsins.

Lögmenn Karadzic héldu því fram í gær að Kar-
adzic hefði verið handtekinn á föstudaginn í strætis-
vagni í einu úthverfa Belgrad. Þaðan  hafi hann verið 
fluttur, með bundið fyrir augu, á óþekktan stað þar 
sem hann var hafður í þrjá daga. Lögð verði fram 
kæra gegn hinum meintu mannræningjum, og segist 
Karadzic hafa þrjú vitni að þessum atburði. - gb

Aðstoðarfólk Karadzic verður sótt til saka í Serbíu:

Notaði nafn látins manns

ÆTTINGJAR Í HEIMSÓKN Luka Karadzic og Ivanka Djurdjevac, 
systkini Radovans Karadzic, í fylgd fangavarðar á leið úr heim-
sókn til bróður síns í fangelsinsu.  NORDICPHOTOS/AFP

NÁTTÚRUVERND „Að meginstefnu til 
höfum við verið mjög varkár við að 
setja upp varúðarskilti vegna þess 
að við myndum þá varla vita hvar 
við ættum að hætta,“ segir Kristín 
Linda Árnadóttir, forstjóri 
Umhverfisstofnunar, um uppsetn-
ingu á varúðarskilti í fjörunni við 
Dyrhólaey þar sem þýsk hjón voru 
hætt komin á þriðjudag. 

„Það eru ansi margir staðir á 
Íslandi hættulegir.“ Kristín segir 
einnig varhugavert að setja upp 
skilti því þá gæti fólk líka dregið 
ályktanir þar sem ekki væru skilti. 
„Eru þeir staðir þá í lagi og ekki 
hættulegir? Það er eitthvað sem 
við getum ekki sett fram.“ - þeb

Fjaran við Dyrhólaey:

Varúðarskilti 
varhugaverð

VIÐSKIPTI Mikill samdráttur í sölu 
ökutækja fylgdi gengishruni 
krónunnar í mars síðastliðnum.

Fram að 17. mars var 26,1 
prósents aukning í nýskráningu 
bifreiða frá því í fyrra. Frá þeim 
degi til 18. júlí fækkaði nýskrán-
ingum hins vegar um 34,5 
prósent.

17. mars féll krónan um 8,12 
prósent. Í marsmánuði öllum féll 
hún um tæp tuttugu prósent.  - gh

Gengishrun í mars:

Samdráttur í 
sölu ökutækja

BÍLAR TIL SÖLU Hægst hefur á sölu öku-
tækja síðustu mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

BANDARÍKIN Bandaríska leyniþjón-
ustan yrði ekki kærð fyrir 
pyntingar ef starfsmenn hennar 
væru í „góðri trú“ um að það væri 
leiðin til að knýja fram játningu. 
Þetta kemur fram í minnisblaði 
frá dómsmálaráðuneyti Banda-
ríkjanna sem opinberað var á 
þriðjudaginn. 

Í minnisblaðinu, sem er skrifað 
árið 2002, er blessun lögð yfir 
allar pyntingaraðferðir leyniþjón-
ustunnar. Þar á meðal ákveðna 
drukknunaraðferð, „waterboard-
ing“, sem var bönnuð árið 2006 af 
yfirmanni leyniþjónustunnar. - vsp

Minnisblað opinberað:

Blessun lögð 
yfir pyntingar

VIÐSKIPTI Veltan í Kauphöllinni í 
gær var sú minnsta á þessu ári og 
sú fjórða minnsta frá byrjun árs 
2006. 

Félög Kauphallar skila nú hvert 
af öðru uppgjöri fyrir annan 
ársfjórðung. Það er álit flestra 
greinenda á markaði að lítil 
kauptækifæri verði á hlutabréfa-
markaði það sem eftir lifi árs. 

Markaðurinn muni ekki taka við 
sér fyrr en í fyrsta lagi í byrjun 
árs 2009. Þar ráði horfur á 
alþjóðlegum mörkuðum og 
olíuverð miklu. Uppgjör annars 
ársfjórðungs ættu líka að gefa 
einhverjar vísbendingar um hvert 
horfir á markaði.  -as/ Sjá síðu 24

Lítil velta og fá kauptækifæri:

Veltuminnsti  
dagurinn í ár

VIÐSKIPTI Olíuverð á heimsmark-
aði hefur fallið síðustu daga og 
hefur nú ekki verið lægra síðan í 
byrjun sumars. Tunnan er nú á 
125 Bandaríkjadali og hefur 
verðið ekki verið lægra síðan 4. 
júní. Hæst fór olíuverð í 145 dali 
3. júlí, en þá var þess talið 
skammt að bíða að verðið færi 
yfir 150 dala markið.

Ástæður lækkunarinnar nú eru 
hækkandi gengi dalsins og minni 
eftirspurn í Bandaríkjunum, en 
hækkandi verð hefur dregið úr 
bensíneyðslu þar. Snemmsumars 
var hún 2,4 prósentum minni en á 
sama tíma í fyrra.   
 - msh

Tunnan kostar nú 125 dali:

Lægsta olíuverð 
frá sumarbyrjun

Hitti fyrrum forseta Slóvakíu
Rudolf Schuster, fyrrverandi forseti 
Slóvakíu, var staddur á Ísafirði á 
dögunum. Vefurinn bb.is hefur það 
eftir bardömu í Edinborgarhúsinu á 
Ísafirði. Hún sagði Schuster hafa sagst 
vera ástfanginn af landi og þjóð og 
vinni nú að bók um landið. 

ÍSAFJÖRÐUR

LÖGREGLUMÁL Ekkert hafði spurst í 
gærkvöldi til mannsins sem sást 
ganga Esjuna fata- og skólaus um 
hádegisbilið í gær. 

Tvær konur sem gengu á fjallið 
sáu til mannsins í um það bil 600 
metra hæð og gerðu lögreglu strax 
viðvart. Föt mannsins fundust við 
Þverfellshorn sem er í um það bil 
200 metra hæð. Bifreið hans stóð á 
bílastæðinu fyrir neðan fjallið. 
Skilríki mannsins og sími fundust 
í bílnum en hann er Pólverji sem 
hefur starfað um skeið á Íslandi.

Þegar leitin hófst í hádeginu í 
gær voru 70 til 80 manns við leit í 
svarta þoku mjög slæmu skyggni 
uppi á Esju. 

Í gærkvöldi hafði létt til og voru 
þá um 120 manns að kemba fjallið 
ásamt átta hundum og tveimur 
þyrlum. Kallað var til liðsauka frá 
Suðurnesjum og Vesturlandi. 

Geir Jón Þórisson, yfirlögreglu-
þjónn, sagði í samtali við Frétta-
blaðið að leitað yrði á fjallinu öllu 
og að svo yrði staðan endurmetin. 
Enn var bætt við leitarmenn seint 
í gærkvöldi.

„Við erum auðvitað mjög hrædd-
ir um að manninn, hann er þarna 
einn og áreiðanlega orðinn mjög 
kaldur,“ segir Geir Jón. Hann 
bætir því við að málið sé mjög sér-
stakt. 

„Enginn sem þekkir til hans 
kannast við neitt óvenjulegt. Við 
skiljum ekkert í þessu.“ Maður-
inn er á þrítugsaldri og á enga 
ættingja á Íslandi en hann hefur 
búið hér í tæplega ár. Geir bætir 
því við að allir sem við manninn 
kannast bera honum góða sög-
una. 

„Hann er að sögn kunnugra 
ljúfur drengur og hörkuduglegur 
til vinnu.“ 

Haft hefur verið samband við 
ættingja mannsins í Póllandi.  Að 

sögn varðstjóra í Reykjavík hafa 
þeir ekkert nema gott um mann-
inn að segja og eru jafn hissa og 
fólk er hér. 

 helgath@frettabladid.is

Víðtæk leit gerð að 
manni á Esjunni
Ungur maður sást ganga nakinn á Esjuna um hádegisbilið í gær og var enn 
ófundinn seint í gærkvöldi. Geir Jón Þórisson segir lögregluna ekkert vita hvað 
manninum gekk til en sími hans og skilríki fundust á bílastæði Esjunnar. 

BJÖRGUNARFÓLK LEITAR AÐ MANNINUM ESJUNNI 120 manns voru við leið að 
týnda manninum í gærkvöldi. Einnig tóku átta hundar þátt og voru tvær þyrlur á 
vettvangi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMENN MEÐ FÖT MANNSINS 
Bíll mannsins fannst á bílastæði við 

Esjuna, í honum voru föt hans og 
sími.

SPURNING DAGSINS
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VIRKJANIR Óskar Bergsson, borgarfulltrúi 
Framsóknarflokksins, segir augljóst að það sé 
klofningur í  meirihlutanum vegna Bitruvirkj-
unar. Borgarfulltrúar Vinstri grænna og 
Samfylkingarinnar gagnrýna meirihlutann.

Óskar vísar til ummæla Kjartans Magnús-
sonar, stjórnarformanns Orkuveitu Reykjavík-
ur, í Fréttablaðinu í gær  þar sem hann sagði að 
ekki hefði verið hætt við Bitruvirkjun þó að 
stjórnin hefði ákveðið fyrir tveimur mánuðum 
að hætta undirbúningi og fresta frekari 
framkvæmdum á svæðinu. Eftir þessi ummæli 
Kjartans steig Ólafur F. Magnússon borgar-
stjóri fram og sagði alveg ljóst að Bitruvirkjun 
hefði verið slegin af.

„Það er sjálfsögð og eðlileg krafa að 
borgarbúar og almenningur í landinu viti hvað 
meirihlutinn ætlar sér með málefni Orkuveit-
unnar,“ segir Óskar. „Ég lýsti strax yfir 
efasemdum og áhyggjum af skyndiákvörðun 
um að hætta við framkvæmdir við Bitru.“ 

Óskar lagði til á fundi borgarráðs þann 30. 
maí að tilmælum um að endurskoða ákvörðun-
ina um að hætta undirbúningi og fresta 
framkvæmdum við Bitru yrði beint til stjórnar 
Orkuveitunnar. Tillagan var felld. 

„Ég met það svo að stjórnarformaður Orku-
veitunnar sé í raun að viðurkenna mistök sín 
frá því í júní,“ segir Óskar.

„Eina ferðina enn sjáum við togstreitu og 
átök innan meirihlutans í borginni,“ segir 
Svandís Svavarsdóttir, fulltrúi Vinstri grænna í 
stjórn Orkuveitunnar. „Sjálfstæðismenn vita 
ekki í hvorn fótinn þeir eiga að stíga í þessu 
samstarfi.“ 

Svandís segir óþolandi fyrir stærsta fyrir-
tæki borgarinnar að búa við svo óstöðuga 
stýringu. „Að sagt sé eitt í dag og annað á morg-
un hefur áhrif á allt það starfsfólk sem vinnur 

við kjarnaþjónustu í Orkuveitunni, um sex 
hundruð talsins.“

Sigrún Elsa Smáradóttir, fulltrúi Samfylking-
ar í stjórn Orkuveitunnar, telur ljóst að ekki 
verði unnið frekar að undirbúningi Bitruvirkjun-
ar á þessu kjörtímabili. 

„Þegar er unnið að miklum framkvæmdum á 
Hellisheiði og í Hverahlíð. Við þurfum fyrst að 
sjá hvaða áhrif þær hafa á jarðvarmakerfið á 
Hengilssvæðinu,“ segir Sigrún Elsa. „Álit 
Skipulagsstofnunar gegn virkjuninni var alveg 
skýrt og samrýmist ekki umhverfisstefnu 
Orkuveitunnar að fara gegn því.“ helgat@frettabladid.is

Telur meirihlutann í borg-
inni klofinn vegna Bitru
Borgarfulltrúi Framsóknar segir meirihlutann í Reykjavík augljóslega klofinn vegna átaka um Bitru-
virkjun. Fulltrúi Vinstri grænna í stjórn segir málið endurspegla togstreitu og átök innan meirihlutans. 

UMHVERFI BITRU Horft frá Ölkelduhálsi í átt að svæðinu þar sem Bitruvirkjun myndi rísa en þar má sjá reykjarstróka liðast til himins. Borgarstjóri og stjórnarformaður Orku-
veitu Reykjavíkur eru ekki sammála um hvort hætt hafi verið við virkjunina.

VIRKJANIR „Í mínum huga er alveg 
ljóst að Bitruvirkjun hefur ekki 
verið slegin út af borðinu,“ segir 

Hjörleifur B. 
Kvaran, 
forstjóri 
Orkuveitunnar. 

„Fram-
kvæmdir eru 
aftur á móti í 
biðstöðu og 
ekkert verður 
aðhafst þar til 
eigendur 
Orkuveitunnar 

hafa skoðað málið.“
Kjartan Magnússon segir í 

Fréttablaðinu í gær að ekki hafi 
verið hætt við framkvæmdir við 
Bitru sem slegnar höfðu verið af 
fyrir tveimur mánuðum.  - ht

Forstjóri Orkuveitunnar:

Bitra í biðstöðu 

HJÖRLEIFUR 
KVARAN

VIRKJANIR „Ég er ekki hissa á að 
menn vilji skoða þennan virkjun-
arkost betur,“ segir Ólafur Áki 
Ragnarsson, sveitarstjóri í Ölfusi, 
um Bitruvirkjun. „Virkjunin var 
hönnuð til að hafa sem minnst 
skaðleg áhrif á umhverfið og er 
því spennandi valkostur.“

Úrvinnslu um þúsund athuga-
semda sem bárust sveitarfélaginu 
vegna Bitruvirkjunar er ekki 
lokið en vonast ætti að klárast í 
haust. Kostnaður sveitarfélagsins 
við undirbúning virkjunarinnar 
hleypur á milljónum.  

„Við bindum miklar vonir við 
að orka frá virkjuninni gæti nýst 
til atvinnuuppbyggingar hér.“  - ht

Sveitarstjóri í Ölfusi um Bitru:

Vonir bundnar 
við virkjunina

KJARTAN 
MAGNÚSSON

ÓSKAR BERGSSON SIGRÚN ELSA 
SMÁRADÓTTIR

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

ÓLAFUR F. 
MAGNÚSSON

JARÐSKJÁLFTI Nokkurra jarð-
skjálfta varð vart í gær um 14 til 
16 kílómetra austan við Grímsey. 
Teljast þeir til eftirskjálfta 
nokkuð stórrar jarðskjálftahrinu 
sem hófst um hádegi á miðviku-
dag þar sem stærstu skjálftarnir 
mældust 4,7 og 4,8 á Richter.
Fundust skjálftarnir í gær ekki í 
Grímsey, ólíkt skjálftunum á 
miðvikudaginn sem vel varð vart 
í eynni.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Veðurstofu Íslands dregur 
nokkuð úr virkni á svæðinu en 
laust fyrir hádegi í gær höfðu 
yfir 900 skjálftar verið staðsettir 
sjálfvirkt á svæðinu.   - ovd 

Yfir 900 jarðskjálftar skráðir:

Jörð skelfur enn 
við Grímsey

Í fréttaskýringu um bráðnun jökla 
í Fréttablaðinu í gær misritaðist að 
renna undir jökli við Jökulsárlón næði 
þrjú hundruð kílómetra undir sjávar-
mál. Hið rétta er að rennan nær þrjú 
hundruð metra niður.  

LEIÐRÉTTING

®

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

Helsinki

Eindhoven

Amsterdam

London
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Frankfurt

Friedrichshafen

París

Basel

Barcelona
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Algarve

Tenerife

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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Á MORGUN 
3-8 m/s

SUNNUDAGUR
3-8 m/s en 8-13 

sunnan til

15

19

14
16

FÍNUSTU 
ÚTILEGUHORFUR  
Þá er helgin að 
renna upp og 
væntanlega margir 
að tygja sig í útilegu. 
Fínasta veðri er spáð 
um allt land og 
mega Norðlendingar 
una sérstaklega vel 
við sitt. Í dag verður 
einhver væta sunn-
an til en um helgina 
er helst að sjá að 
dropi á suðaust-
an- og austanverðu 
landinu. 

15 20

22

1616

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

DÓMSMÁL Karlmaður var dæmdur 
í átta mánaða fangelsi í Héraðs-
dómi Reykjaness á miðvikudag 
fyrir fjórar líkamsárásir á sam-
býliskonu sína og tvö börn henn-
ar. 

Í febrúar árið 2007 réðst maður-
inn á son þáverandi sambýliskonu 
sinnar á heimili þeirra og sneri 
upp á fingur hans með þeim afleið-
ingum að hann brotnaði. Í apríl 
sama ár réðst hann á sambýliskon-
una og sneri upp á hönd hennar 
svo hún fingurbrotnaði. Tveimur 
mánuðum síðar réðst maðurinn á 
konuna í bifreið hennar, tók hana 
hálstaki, herti að og hristi höfuð 
hennar til. Þá var sambandi þeirra 

lokið. Í lok júlí árið 2007 réðst 
hann aftur á konuna, reif í hár 
hennar, sló hana hnefahöggi í and-
lit og sneri hana niður í jörðina. 

Hann sneri svo dóttur konunnar 
niður þegar hún reyndi að koma 
móður sinni til hjálpar. 

Í dómi kemur fram að konan 
segi manninn hafa beitt sig og 
börnin andlegu og líkamlegu 
ofbeldi á þriggja ára sambúðar-
tíma þeirra. 

Maðurinn var dæmdur í átta 
mánaða fangelsi, þar af eru sex 
mánuðir skilorðsbundnir. Þá er 
honum gert að greiða konunni 300 
þúsund krónur í skaðabætur, syni 
hennar 120 þúsund krónur og dótt-
ur hennar 75 þúsund krónur. Þá 
var hann dæmdur til að greiða 
allan sakarkostnað málsins, rúm-
lega 900 þúsund krónur.  - þeb

Maður dæmdur í átta mánaða fangelsi fyrir fjórar líkamsárásir: 

Réðst á sambýliskonu og börn

HÉRAÐSDÓMUR REYKJANESS Mað-
urinn var dæmdur fyrir líkamsárásir á 
fyrrverandi sambýliskonu sinni og börn 
hennar. 

GENGIÐ 24.07.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

161,5202
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 80,19  80,57

159,28  160,06

125,69  126,39

16,842  16,940

15,530  15,622

13,271  13,349

0,7439  0,7483

130,23  131,01

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Gildir til 27. júlí eða á meðan birgðir endast.

2.365kr/kg

Verð áður 3.379.-

Ungnautaentecote
– á gullspjaldi

Ferskar kjúklingabringur
–  Piri piri krydd fylgir með

Íslenskar svínalundir
– úr kjötborði

Lambahryggur
– úr kjötborði

2.365kr/kg

Merkt verð 3.379.-

1.857kr/kg

Merkt verð 2.795.-

1.480kr/kg

Merkt verð 2.598.-

1148kr/kg

Verð áður 1.640.-

Ungnautaribeye á gullspjaldi

afsláttur
   við kassa

40%
        afsláttur

   

25%
        afsláttur

   við kassa

35%
        

afsláttur
    við kassa

30%
        

afsláttur
   við kassa

30%
        

Betri salöt í Hagkaupum!

Grillum saman
glæsilegt úrval af fersku kjöti

Gevalia Cappuccino Daim Sól appelsínusafi
– 1 l

Cadbury súkkulaði
– 200 gr
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Grill og 
ostur
– ljúffengur
kostur!

Sendið umboðsmanni neytenda ábendingar eða sparnaðarráð á neytendur@frettabladid.is

DR. GUNNI neytendur@frettabladid.is

Hallveig Rúnarsdóttir skrifar: Ég var að koma 
frá Vestfjörðum og fullyrði að mýtan um að allt 
sé dýrara úti á landi sé dauð. Borðuðum til 
dæmis á flottasta fiskistað landsins, Tjöruhús-
inu á Ísafirði, þegar ég átti afmæli. Fengum þar 
tvíréttað með tveimur glösum af víni á mann, 
gosi fyrir krakkann og afmæliskökusneið og 
kaffi á eftir fyrir 7.400 krónur! Rétt er að taka 
fram að forrétturinn var útibú frá plokkfiski 
barnsins, hún gat fengið alla þá ábót sem hún 

vildi, seinni vínglösin voru gefin þar eð við 
vorum búin að bíða í heilan hálftíma eftir 
matnum og afmælistertan var frí. Það 
besta var þó að maturinn var ekkert 

annað en ÓLÝSANLEGA góður! Fyrir 

sama rétta- og drykkjafjölda á einhverjum lásí 
millidýrum pastastað í Reykjavík hefðum við 
aldrei sloppið undir 15 þúsund kallinum. Til 
samanburðar má taka „fisk dagsins“ á Thor-
valdsen, sem hefur á tveimur árum farið úr 1.290 
krónum með súpunni innifaldri í 2.190 krónur án 
súpu. Fiskurinn er svo yfirleitt einstaklega 
naumt skammtaður þar en fiskipönnurnar á 
Tjöruhúsinu voru troðfullar..

Hallveig heldur áfram og nefnir tvö önnur 
dæmi af sanngjörnu verðlagi á Ísafirði: Risa 
paninibrauð með fullt af kjúklingi, beikoni og 
fíneríi með frönskum á Langa Manga kostaði 
850 kall. Í Gamla bakaríinu keypti ég svo brauð 
á 350 krónur, en sambærilegt brauð hjá Bakara-
meistaranum er á 475 krónur.

Óskar Pétur Einarsson er með dæmi frá 
Stykkishólmi: Á veitingahúsinu Fimm fiskar var 
fyrir skömmu hægt að fá súpu, splúnkunýjan 
fisk og kaffi á 1.200 kall á mann. Toppstaður!

Það er ekki alls kostar rétt að allt sé dýrara á landsbyggðinni

Sjónum beint að sanngjörnu verði og þjónstu

HRÁEFNI Á LEIÐ Á DISKA Ódýrt fiskmeti má fá í Tjöru-
húsinu á Ísafirði og hjá Fimm fiskum á Stykkishólmi. 

Þykir þér eðlilegt að forseti 
Íslands verði viðstaddur Ólymp-
íuleikana í Kína?

Já   54,2%
Nei  45,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnst þér að Sigurður G. Guð-
jónsson ætti að mega verja Jón 
Ólafsson?

Segðu skoðun þína á visir.is

Ók undir áhrifum fíkniefna
Einn var tekinn fyrir fíkniefnaakstur í 
gærmorgun í umdæmi lögreglunnar 
á Suðurnesjum. Hann reyndist hafa 
neytt amfetamíns, metamfetamíns og 
kókaíns.

Tíu teknir fyrir hraðakstur
Tíu voru teknir fyrir hraðakstur í 
Borgarnesi í gær. Hraðast mældist bíll 
á um 120 kílómetra hraða á klukku-
stund. Þrír voru teknir á Akureryri 
Sá sem hraðast ók mældist á 133 
kílómetra hraða á klukkustund.

LÖGREGLUFRÉTTIR

McCain hittir Dalai Lama
John McCain, forsetaframbjóðandi 
Repúblikanaflokksins í Bandaríkjun-
um, hittir Dalai Lama, andlegan leið-
toga Tíbeta, í Aspen í Colorado-ríki í 
dag. Dalai Lama heldur þar fyrirlestur 
um málefni Tíbeta. Tíbetar hafa lengi 
leitað eftir aukinni sjálfsstjórn frá 
Kínverjum.

BANDARÍKIN

FLUG Fyrsta ágúst næstkomandi 
verður tekið í notkun nýtt 
rafrænt forskráningarkerfi á 
netinu fyrir þá sem ferðast til 
Bandaríkjanna. Kerfinu er ætlað 
að auka ferðaöryggi, og einnig að 
minnka umstangið við flugið.

Þeir sem ferðast hafa til 
Bandaríkjanna kannast við grænu 
eyðublöðin sem fylla þarf út í 
flugvélinni á leiðinni. Þau munu 
heyra sögunni til 12. janúar á 
næsta ári, þegar ferðalöngum 
verður gert skylt að skrá sig í 
gegnum nýja kerfið. Endanleg 
ákvörðun um hvort viðkomandi 
komist inn í landið eður ei verður 
þó sem fyrr tekin af viðeigandi 
aðilum á áfangastað. 

Nánari upplýsingar er að finna 
á vefslóðinni www.cbp.gov.

 - kg

Ferðalög til Bandaríkjanna:

Nýtt skráning-
ar kerfi á netinu

KJÖRKASSINN

REYKJAVÍK Ólafur F. Magnússon borgarstjóri segir 
núverandi meirihluta hafa unnið kappsamlegar að 
öryggismálum borgarinnar en nokkurn annan.

 Hann segist funda einu sinni til tvisvar í viku 
með fjölmörgum aðilum um þessi mál. Auk þess 
hafi hann haft frumkvæði að fundum með dóms-
málaráðherra og óskað eftir að ríkisvaldið komi til 
móts við borgaryfirvöld sem hafi sýnt mikið 
frumkvæði í þessum málum; bæði með aðgerðum, 
tækjakaupum og því að leggja til mannafla.

 „Dómsmálaráðherra hefur sagst vilja starfa með 
okkur til að efla löggæsluna í borginni og verða við 
kröfum okkar um aukna og sýnilegri löggæslu,“ 
segir Ólafur. „Hann ber hins vegar fyrir sig skorti á 
fjárveitingum til löggæslumála og skilningsleysi 
margra stjórnmálamanna á nauðsyn þess að 
forgangsraða öryggis- og löggæslumálum í 
samræmi við þýðingu þeirra fyrir almenning.“

Ólafur segir að auk beins þrýstings á dómsmála- 
og lögregluyfirvöld verði að þrýsta á fjárveitinga-
valdið að gegna ábyrgð sinni í þessum málum. 
Hann telur til bóta að færa löggæslumál til 
sveitarfélaga.

„Ég held að það væri almennt til bóta að færa 
þessi þýðingarmiklu mál nær vettvangi – frá ríki til 
sveitarfélaga. Ég tel að verkaskiptingin og sam-
vinnan um þessi mál þurfi að vera í stöðugri 
endurskoðun, en nærtækasta verkefnið núna er að 
tryggja eðlileg framlög til öryggismála.“ - kóp

Borgarstjóri segir dómsmálaráðherra bera skorti á fjárveitingum fyrir sig:

Þörf er á sýnilegri löggæslu

BORGARSTJÓRI Vill færa löggæsluna til sveitarfélaganna. 
Segir borgaryfirvöld hafa unnið gott starf í löggæslumálum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGGÆSLUMÁL Steinunn Valdís 
Óskarsdóttir, þingmaður Sam-
fylkingarinnar, segir lítið hafa 
breyst í löggæslumálum síðasta 
áratuginn. Hún telur að flytja 
eigi nærlöggæslu, hverfagæsl-
una, til sveitarfélaganna. Reykja-

víkurlistinn 
lagði það til 
árið 1995.

„Það er enn 
mín bjargfasta 
trú að ákveðnir 
þættir löggæsl-
unnar eigi 
heima hjá sveit-
arfélögunum. 
Nærlöggæslan 
á mun betur 
heima þar,“ 
segir Steinunn 
Valdís, en árétt-
ar að það eigi 
ekki við um lítil 
sveitarfélög. 
Hún segir 
skipulagslega 
ekkert því til 
fyrirstöðu og 
vísar í að í dag 
sé verkefnum á 

sviði löggæslu skipt á milli lög-
reglustjóraembætta og Ríkislög-
reglustjóra.

Steinunn segir að skortur sé á 
sýnilegri löggæslu og auknar 
fjárveitingar þurfi til lögregl-
unnar. „Stefán Eiríksson, lög-
reglustjóri höfuðborgarsvæðis-
ins, kom á fund fjárlaganefndar í 
vetur og lýsti yfir miklum áhyggj-
um af stöðu mála. Ég lít svo á að 
þetta hafi verið ákall til Alþingis 
um aðstoð við að auka fjárveit-
ingar til lögreglunnar,“ segir 
Steinunn.

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra er ósammála Steinunni og 
telur að ekki eigi að færa nærlög-
gæsluna til sveitarfélaganna.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá 
í gær skilaði viðræðuhópur um 
löggæslu í Reykjavík frá sér 
skýrslu í mars 2006. Björn segist 
sammála ýmsu í þeirri skýrslu og 
að árangur hópsins megi sjá í 
störfum og stefnumótun Stefáns 
Eiríkssonar sem lögreglustjóra, 
en hann leiddi hópinn.

„Ég er sammála þeirri megin-
niðurstöðu að þessi verkefni eru 
hvorki alfarið á hendi lögreglu né 
sveitarfélagsins, heldur byggjast 
á því, að þeir aðilar, sem koma að 
því að tryggja borgurunum 

öruggt umhverfi, stilli saman 
strengi sína,“ segir Björn í svari 
við fyrirspurn Fréttablaðsins.

Spurður hvort úrbóta sé þörf í 
löggæslu í miðbænum segir 
Björn: „Reynslan nú og síðustu 
ár sýnir, að meira þarf til ef 
menn vilja bæta ástandið í mið-
borginni en bæta úr löggæslu – 
sem hefur þegar verið gert. Þeir 
menn setja kíkinn fyrir blinda 
augað, sem sjá það eitt til úrbóta 
fyrir miðborgina að auka lög-
gæslu.“

Björn hefur ekkert nema gott að 
segja um samstarf Reykjavíkur-
borgar og ráðuneytisins um lög-
gæslumál í sinni ráðherratíð. 

 kolbeinn@frettabladid.is

Vill hluta lögreglu 
til sveitarfélaganna
Steinnunn Valdís Óskarsdóttir vill flytja hverfalöggæslu til sveitarfélaga. Dóms-
málaráðherra er ósammála. Segir aukna löggæslu eina og sér ekki lausnina.

BJÖRN BJARNASON

STEINUNN VALDÍS 
ÓSKARSDÓTTIR

FRÁ RÍKINU Steinunn Valdís Óskarsdóttir vill flytja hluta löggæslu til sveitarfélaganna. 
Dómsmálaráðherra er ósammála.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



149kr/pk

CAMPINO
STRAWBERRY 140gr

199 kr/pk

DVD
fylgir með

TILBOÐIN GILDA 24. - 27. JÚLÍ

 30%
afsláttur

989 kr/kg

GOÐA GRÍSAOFNSTEIK

1.649 kr

398 kr

GOÐA ALVÖRU HAMBORGARAR
2x175g

568 kr

 40%
afsláttur

469kr/kg

FERSKUR KJÚKLINGUR

782 kr/kg

25%
afsláttur

199kr/pk

X-TRA VINGUMMI, LAKKRISKONFEKT 
OG VINGUMMI&LAKKISBLAND

299 kr/pk

79kr/stk

SUNKIST ORANGE
CAN 330ml

990kr

PEPSI MAX 6X2L
OG DISKUR

199kr/stk

HUNT TÓMATSÓSA 1,3kg

249 kr/stk

999kr/kg

GOÐA LAMBALÆRI
SNEITT (FROSIÐ)

1.242 kr/kg

299kr/pk

FRESCHETTA 2 MINI
CALZONE

399 kr/kg

 40%
afsláttur

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Akureyri - Höfn - Grindavík

Betri tilboð!
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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SKULDABRÉF N1 HF. 
TEKIN TIL VIÐSKIPTA Á OMX NORDIC EXCHANGE ICELAND HF.

N1 hf. hefur birt lýsingu vegna töku skuldabréfa til viðskipta á OMX 
Nordic Exchange Iceland hf. 

Heildarnafnverð skuldabréfanna sem nú eru tekin til viðskipta er 
2.000.000.000 kr. í einum flokki. Nafnverð hverrar einingar er 
10.000.000 kr. 

Skuldabréfin eru óverðtryggð og greiðir bréfið árlega 20,30% fasta vexti af 
höfuðstól. Fyrsti vaxtadagur er 11. júlí 2008. Fyrsti vaxtagjalddagi er 13. 
júlí 2009 og annar og síðasti vaxtagjalddagi er 11. janúar 2010. Höfuðstól 
bréfanna ber að endurgreiða í einni greiðslu á  lokagjalddaga þann 11. 
janúar 2010. Auðkenni flokksins á OMX Nordic Exchange Iceland hf. er 
N1 08 1 og ISIN IS0000018315. 

OMX Nordic Exchange Iceland hf. mun taka skuldabréfin til viðskipta 
þann 25. júlí 2008.

Umsjón með sölu skuldabréfanna og töku til viðskipta á OMX Nordic Exchange Iceland hf. er 
Glitnir banki hf., Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík. Lýsinguna og önnur gögn sem vitnað er til í 
henni er hægt að nálgast hjá N1 hf, Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi og á heimasíðu N1 hf. 
www.n1.is fram til lokadags skuldabréfanna.

Reykjavík, 25. júlí 2008.

Auglýsingasími

– Mest lesið

ÞÝSKALAND, AP „Ný kynslóð, okkar 
kynslóð, verður að setja mark sitt 
á söguna,“ sagði Barack Obama, 
forsetaefni bandaríska Demó-
krataflokksins, í ræðu sem hann 
flutti við Sigursúluna í Berlín í 
gær.

Meira en tvö hundruð þúsund 
manns voru mætt til að hlýða á 
ræðu hans, þar sem hann sagði 
nauðsynlegt að rífa niður múra 
milli trúarbragða, kynþátta og 
þjóða. 

„Þegar þið, þýska þjóðin, rifuð 
niður þennan múr,“ sagði hann og 
átti þá við Berlínarmúrinn, sem 
stóð ekki langt frá ræðustað hans, 
„þá hrundu niður múrar um heim 
allan.“ Nú þurfi að halda áfram því 
starfi.

Hann kom víða við í ræðu sinni 
við Sigursúluna í Berlín í gær. 
Hann hvatti Evrópubúa og Banda-
ríkjamenn til að starfa saman að 
því að „vinna bug á hryðjuverkum 
og þurrka upp þann öfgabrunn 
sem nærir þau“.

Ljúka þurfi stríðinu í Írak, 
krefja Írana um að hætta við kjarn-
orkuáform sín og efla baráttuna 
gegn talibönum í Afganistan.

Barack Obama fetaði í fótspor 
Bandaríkjaforsetanna Johns F. 

Kennedy og Ronalds Reagan í gær 
með því að flytja ræðu undir 
berum himni í Berlín. 

Mótherji hans, John McCain, 
forsetaefni Repúblikanaflokksins, 
sagðist þó frekar vilja flytja ræðu 
þar þegar hann væri orðinn for-
seti Bandaríkjanna heldur en sem 
forsetaframbjóðandi.

„Hann er að tala til Þjóðverja, 
Berlínarbúa, en kjarninn í boð-
skapnum, hinn raunverulegi boð-
skapur, er ætlaður kjósendum 
hans í Bandaríkjunum,“ sagði Eck-
art van Klaeden, þingmaður í 
íhaldsflokki Angelu Merkel kansl-
ara.

Í mannfjöldanum í Berlín var 
ungur Bandaríkjamaður, Vernon 
Thomas frá Omaha í Nebraska, 
sem sagði ótrúlegt að sjá hve mik-
inn stuðning Obama hafi í Þýska-
landi:

„Mér finnst þetta undravert. 
Hér í Berlín er fleira fólk komið 
til að sjá hann heldur en í heima-
bæ mínum,“ sagði Thomas, sem 
tvisvar hefur hlýtt á Obama flytja 
ræðu í Omaha. 

Obama hitti fyrr um daginn 
Angelu Merkel, kanslara Þýska-
lands, og Klaus Wowereit borgar-
stjóra.  gudsteinn@frettabladid.is

Vill rífa fleiri 
múra niður
Meira en tvö hundruð þúsund manns hlýddu á ræðu 
Baracks Obama í Berlín í gær. Obama hvatti Evrópu-
menn og Bandaríkjamenn til að starfa saman.

OBAMA Í BERLÍN Forsetaefni bandaríska Demókrataflokksins var tekið eins og popp-
stjörnu í Berlín í gær, þar sem meira en tvö hundruð þúsund manns hlýddu á ræðu 
hans við Sigursúluna á 17. júní-stræti.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Verjandi Jóns Ólafsson-
ar, Ragnar Aðalsteinsson, sem og 
ákæruvaldið, fengu ekki að tjá sig 
um kröfur sínar og rök um skipan 
Sigurðar G. Guðjónssonar sem 
annars verjanda Jóns. Ragnar 
hefur sagt að málið sé réttarfars-
leg mistök.

„Þegar við mættum til þing-
halds í fyrradag las dómarinn 
úrskurðarorðin upp, án þess að 
heyra sjónarmið aðila. Það er 
grundvallarregla að við fáum að 
tjá okkur,“ segir Ragnar.

Úrskurðað var í fyrradag að 
ekki mætti skipa Sigurð sem verj-
anda Jóns því möguleiki væri á að 
hann væri vitni í málinu, en hann 

var eitt sinn forstjóri Norðurljósa. 
„Sigurður hefur aldrei verið yfir-
heyrður sem vitni í þessu máli,“ 
segir Ragnar. „Sakborningur [Jón 
Ólafsson] ætti að vera í bestu 
aðstöðunni til að meta hvort verj-
andi geti sinnt starfi sínu af trú-
mennsku.“ Jón Ólafsson, ásamt 
þremur öðrum sem störfuðu hjá 
Norðurljósum, er ákærður fyrir 
að hafa svikið 360 milljónir króna 
undan skatti. Í lögum um meðferð 
opinberra mála segir: „ekki má 
skipa eða tilnefna þann mann verj-
anda sem kann að verða kvaddur 
til að bera vitni“. Ákvörðunin 
hefur verið kærð til Hæstaréttar. 
 - vsp

Ragnar Aðalsteinsson ósáttur við úrskurð:

Fengu ekki að tjá sig



SELFOSS
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Panasonic DMCLS80
Stafræn MYNDAVÉL með 8,1 milljón punkta upplausn, 
Venus Engine III, LUMIX DC Vario linsu, 3x Optical og 
4x Digital Zoom, 5.5 - 16.5mm linsu með MEGA OIS 
hristivörn, 2.5” LCD skjá, hágæða hreyfimyndatöku 
með hljóði, rauf fyrir SD/SDHC kort ofl.

Panasonic NVGS80
Digital TÖKUVÉL með 2,7” skjá, 1/6" upptöku-
flögu, 800.000 punkta uppl., 32x Optical og 
1000x Digital Zoom, Color Night view, Pure 
Colour Engine, MEGA O.I.S titringsdeyfi, 
Snapshot, DV útg., vefmyndavél ofl.

Panasonic DMCFS3
8,1 millj. punkta uppl., Venus Engine IV, Intelligent Auto, 
Face Detection, LEICA DC Vario Elamrit linsu, 3x Optical 
og 4x Digital Zoom, 5.5 - 16.5mm linsu með MEGA OIS 
hristivörn, 2.5” LCD skjá, hágæða hreyfimyndatöku með 
hljóði, 50MB Innra minni, rauf fyrir SD/SDHC kort ofl.

Panasonic SDRH20
Með 30GB hörðum diski, 800.000 punkta upplausn, 
32x Optical og 1000x Digital Zoom, Color Night 
view, MEGA O.I.S titringsdeyfi, kyrrmyndavél, 2.7” 
LCD breiðskjá, Dolby Digitalhljóðupptöku og USB 
2.0. 512MB SD kort fylgir.

Panasonic DMCFS5
10,1 millj. punkta uppl., Venus Engine IV, Intelligent Auto, 
Face Detection, LEICA DC Vario Elamrit linsu, 4x Optical 
og 4x Digital Zoom, 5.2 - 20.8mm linsu með MEGA OIS 
hristivörn, 2.5” LCD skjá, hágæða hreyfimyndatöku með 
hljóði, 50MB innra minni, rauf fyrir SD/SDHC kort ofl.

Panasonic SDRH250
Með 30GB hörðum diski, 3CCD 1/6” upptökuflögum með 
800.000 punkta upplausn hver, Leica Dicomar Linsu, 10x 
Optical og 700x Digital Zoom, Color Night view, MEGA 
O.I.S titringsdeyfi, kyrrmyndavél, 2.7” LCD breiðskjá, Dolby 
Digital hljóðupptöku og USB 2.0. 512MB SD kort fylgir.

Panasonic DMCFX100
12,1 milljón punkta upplausn, Venus Engine II, LEICA 
DC Elamrit linsu, 3.6x Optical og 4x Digital Zoom, 6.0 
- 21.4mm linsu með MEGA OIS hristivörn, 2.5” LCD 
skjá, hreyfimyndatöku og rauf fyrir SD/SDHC kort. 
27MB innra minni.

Panasonic HDCSD9
HÁSKERPU TÖKUVÉL með Full HD uppl. (1920 x 1080), 
MPEG4-AVC/H.264 upptaka (AVCHD samhæfð), 3CCD 1/6” 
upptökuflögum - 560.000 p. uppl. hver, Leica Dicomar Linsu, 
Viera Link, 10x Optical og 700x Digital Zoom, Color Night view, 
Advanced O.I.S titringsdeyfi, 2.7” LCD breiðskjá, Dolby Digital 
Surround 5.1 hljóðupptöku, USB 2.0. Tekur á SD/SDHC kort.

8.1
MILLJÓN 
PUNKTA

10.18.1 12.1
MILLJÓN 
PUNKTA

7.2
MILLJÓN 
PUNKTA

Panasonic DMCLS70
Stafræn MYNDAVÉL 
með 7,2 milljón punkta 
upplausn, Venus Engine 
II, LUMIX DC Vario linsu, 
3x Optical og 4x Digital 
Zoom, 5.8 - 17.4mm linsu 
með MEGA OIS hristivörn, 
2.0” LCD skjá, hágæða 
hreyfimyndatöku með 
hljóði,rauf fyrir SD/SDHC 
kort ofl.

7.2

8,1 millj. punkta uppl., Venus Engine IV, Intelligent Au
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HÁSKERPU TÖKUVÉL með Full HD uppl (1920 x 1080)

10,1 millj. punkta uppl., Venus Engine IV, Intelligent

0

Myndavélar sem 
hugsa fyrir okkur!
Intelligent Auto

Panasonic Lumix myndavélar með Intelligent 
Auto framkvæma allt það flókna og tæknilega 
á meðan þú slakar á við myndatökur! Með 
Intelligent Auto möguleikanum sameinar 
Panasonic fjórar tækninýjungar sem 
tryggir að þú gerir aldrei mistök.

ð 30GB hö ð di ki 3CCD 1/6” tök flö ð

2,7"

Með 30GB hörðum diski 800 000 punkta upplausn
P
MM

2,7"
Di it l TÖKUVÉL ð 2 7” kjá 1/6" tök

2,7"
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Volkswagen kynnir 
nýjar leiðir til að spara 
umtalsverðar fjárhæðir.

Volkswagen Passat Volkswagen Polo 
Verð áður

3.570.000 kr. 
Verð nú

3.355.000 kr.

Verð áður

1.990.000 kr.
Verð nú

1.875.000 kr. 
*Sjálfskiptur Passat Comfortline Plus 2.0 FSI 
kostar nú aðeins 44.750 kr. á mán. í 84 mán. m.v. 
100% myntkörfulán með 20% útborgun. Árleg 
hlutfallstala kostnaðar 11,5%.

*Beinskiptur Polo Comfortline 1,4 kostar nú 
aðeins 24.950 kr. á mán. í 84 mán. m.v. 100% 
myntkörfulán með 20% útborgun. Árleg 
hlutfallstala kostnaðar 11,78%.

Þú færð Passat fyrir aðeins 
44.750 kr á mánuði*

Þú færð Polo fyrir aðeins 

24.950 kr. á mánuði* 

Das Auto.

Þeir sem hafa hraðar hendur geta sparað umtalsverðar 
fjárhæðir með kaupum á nýjum Polo eða Passat. Við 
bjóðum takmarkað magn af þessum sparneytnu bílum á 
mögnuðum kjörum. Komdu núna. Við tökum vel á móti þér 
og gamla bílnum þínum líka!

80% lán í að fullu í erlendri mynt

A
ukahlutir á m

ynd: Á
lfelgur.

• Óbundinn innlánsreikningur

• Hægt að leggja inn og taka 
  út hvenær sem er

• Bundinn í 12 mánuði

• Vextir greiddir út mánaðarlega
   og eru ávallt lausir

E
Ð

A

TVÆR LEIÐIR TIL AÐ NJÓTA HÁRRA VAXTA

*skv. vaxtatöflu Glitnis 01.07.2008

Farðu inn á saveandsave.is eða talaðu við ráðgjafa
Glitnis og kynntu þér hvernig þú getur notið hárrar 
ávöxtunar um leið og þú leggur náttúrunni lið.
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15 %*
Save&Save opinn

fastir vextir í heilt árbreytilegir vextir

14,5 %
Save&Save bundinn

Glitnir leggur 0,1% mótframlag í Glitnir Globe, sjóð sem styrkir sjálfbæra þróun

*

VEGAGERÐ Landvernd og nokkrir 
landeigendur, sem land eiga að veg-
inum, leggjast gegn lagningu nýs 
Dettifossvegar um Jökulsá á Fjöll-
um. Umhverfisstofnun, Skipulags-
stofnun og tvö sveitarfélög, sem 
land eiga að veginum lögðust einnig 
gegn framkvæmdinni á sínum tíma. 
„Verið er að raska óspilltu landi,“ 
segir Bergur Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Landverndar. 

Jón Illugason, einn landeigenda 
að landi vegarins, tekur í sama 
streng. „Óraskaða landið er mjög 
nærri Jökulsánni og þarna eru 
merkar flóðaminjar eftir hamfara-
flóð í ánni. Ég tel þetta mjög mis-
ráðið,“ segir Jón. Framkvæmdin 
átti að hefjast í sumar en hefur hins 
vegar frestast vegna þess að Jón og 
einn annar landeigandi hafa neitað 
að semja við Vegagerðina.

Landvernd og þeir landeigendur 
sem mótfallnir eru nýja veginum 
vilja frekar sjá úrbætur á gamla 
fjallveginum, númer 862, eða nýjan 
veg sem væri á svipuðu vegstæði.

G. Pétur Matthíasson, upplýs-
ingafulltrúi Vegagerðarinnar, segir 
að tekið hafi verið tillit til sjónar-
miða landeigenda. „Vegurinn er 
hins vegar gerður vegna sterks 
vilja sveitarfélagana. Það verður 
alltaf að velja og hafna. Í hinni hug-
myndinni [sem merkt er A] felst 
röskun á grónu landi sem sveitar-
stjórnin og Landgræðslan gátu ekki 
hugsað sér.“

Upphafið á lagningu nýs Detti-
fossvegar var árið 2001 þegar 
starfshópur var settur á laggirnar, 
með þeim þremur sveitarfélögum 
sem land áttu að veginum til að 
meta bestu leiðina. Starfshópurinn 
mælti með vegi sem byggður væri 
vestan Jökulsár en Öxarfjarðar-
hreppur og Kelduneshreppur vildu 
byggja veg austan megin Jökulsár. 

Kelduneshreppur breytti hins 
vegar skoðun sinni seinna. Vega-
gerðin gerði þá hugmynd að vegin-
um B, sem merktur er á kortinu. 
Umhverfisstofnun og Skipulags-
stofnun lögðust gegn þeim vegi árið 
2006 og báðu Vegagerðina um að 
koma með nýja hugmynd. 

Þá var stungið upp á vegi sem 
merktur er A á kortinu. Að sögn 
Jóns Illugasonar voru allir heima-
menn mótfallnir þeim vegi því þá 
væri farið í gegnum gróið land og 
að hluta til í gegnum landgræðslu-
girðingu. Vegagerðin undirbýr nú 
að framkvæma veg B þrátt fyrir 

vilja Umhverfisstofnunar og Skipu-
lagsstofnunar. vidirp@frettabladid.is

Segja veginn fara 
gegnum óraskað land
Lagning nýs Dettifossvegar raskar óspilltu landi að mati framkvæmdastjóra 
Landverndar og landeigenda. Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun lögðust 
gegn framkvæmdinni. Sveitarstjórn Skútustaðahrepps styður framkvæmdina.

Skipulagsstofnun - „Skipulags-
stofnun telur að fyrirhuguð 
lagning 1. áfanga Dettifossvegar 
milli Hringvegar og Dettifoss 
samkvæmt veglínu B og B2, sé 
ekki ásættanleg vegna verulegra 
neikvæðra, varanlegra og óaft-
urkræfra áhrifa á jarðmyndanir, 
landslag og ásýnd svæðisins.“
Umhverfisstofnun - „Umhverfis-
stofnun leggst gegn veglínu B 
vegna umtalsverðra neikvæðra 
áhrifa á jarðsögulegar minjar, 
landslag, framtíðarútivist og frið-
lýsingu svæðis norðan Vatnajökuls 
eða friðlýsingu Jökulsár á Fjöllum.“

Kelduneshreppur árið 2003 
- „Hreppsnefnd Kelduneshrepps 
ítrekar fyrri ályktun sína um 
vegamál við Jökulsá á Fjöllum um 
að heilsársvegur meðfram Jökulsá 
liggi austan ár.“ Kelduneshreppur 
breytti síðar um skoðun.

Öxarfjarðarhreppur - „Sveitar-
stjórn vill hinsvegar enn ítreka að 
hún telur mikilvægt að uppbyggð-
ur vegur með bundnu slitlagi verði 
austan Jökulsár á Fjöllum.“

ÚR ÁLYKTUNUM

VEGURINN Hér sjást þær hugmyndir 
sem settar voru fram. Vegurinn sem 
fyrirhugað er að leggja er vegur B en 
Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun 
vildu veg A. Landeigendur vilja endur-
bætur á fjallvegi númer 862.

Dettifoss

Ásbyrgi

Jökulsá á Fjöllum

Grjótháls

1

F862

Búrfellshraun

Veglína A

Veglína B

Veglína B2

Veglína C

Veglína D

Veglína D1

AFGANISTAN, AP Hamid Karzai, for-
seti Afganistans, er sakaður um að 
torvelda baráttu gegn fíkniefna-
framleiðslu í landinu. Hann er 
sagður vernda stóra fíkniefna-
framleiðendur af pólitískum 
ástæðum.

„Karzai átti óvini í röðum tali-
bana sem græddu á fíkniefnum, 
en hann átti jafnvel enn fleiri 
stuðningsmenn sem gerðu það 
líka,“ segir Thomas Schweich, 
sem, þar til fyrir fáeinum vikum, 
var einn helsti sérfræðingur utan-
ríkisráðuneytis Bandaríkjanna í 
fíkniefnamálum Afganistans. 

„Karzai lék á okkur eins og 
fiðlu,“ segir Schweich í grein í 

New York Times á miðvikudag. 
„Vinir Karzais gátu auðgast á 
fíkniefnaviðskiptum; hann gat 

kennt Vesturlöndum um vandamál 
sín; og árið 2009 yrði hann kosinn 
til nýs kjörtímabils.“

Á næsta ári verða forsetakosn-
ingar haldnar í Afganistan, og 
Karzai hefur gefið til kynna að 
hann muni líklega bjóða sig fram.

Schweich gagnrýnir líka suma 
ráðamenn í bandaríska hernum 
fyrir að koma í veg fyrir að herinn 
verði notaður til að aðstoða við að 
eyða uppskeru. Bæði NATO og 
yfirmenn Bandaríkjahers hafa 
verið tregir til að blanda sér í bar-
áttuna gegn fíkniefnum, með þeim 
rökum að þá myndu bændur hrekj-
ast í faðm talibana.

 - gb

Bandarískur sérfræðingur sakar Afganistansforseta um að styðja ópíumbaróna:

Hamid Karzai lék á Vesturlönd

HAMID KARZAI Vinir hans eru sagðir 
auðgast á fíkniefnaviðskiptum.

NORDICPHOTOS/AFP
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MP-F63/G1

MP3
spilari

1GB

42PC51

42” LG plasma sjónvarp

Cambridge 
heimabíómagnarar, 
stereo magnarar og 
geislaspilarar

32LC56

32” LG LCD sjónvarp

VERÐ ÁÐUR 153.900

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 153.900

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 139.900

ÚTSALA

AF ÖLLUM HÁTÖLURUM

Aego M 
hvítir og 

svartir tölvu- 
og ipod

hátalarar

HIF-6880USMPT

Roadstar minisamstæða

9681

Þráðlaust auga

VERÐ ÁÐUR 16.900

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 4.490

ÚTSALA

HT302SD

LG heimabíó

VERÐ ÁÐUR 29.900

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 10.900

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 13.900

ÚTSALA

DVXI980HDB

Scott HDMI spilari

DLP20D3

20” LCD sjónvarp

SNÚRUR OG TENGI

37LC55

37” LG LCD sjónvarp

VERÐ ÁÐUR 29.900

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 54.900

ÚTSALA
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

„Mér finnst mjög gott að fá Lista-
háskólann á þetta svæði,“ segir Felix 
Bergsson, leikari og skemmtikraftur, 
um að Listaháskólinn muni rísa við 
Laugaveg. 

„Ég verð að viðurkenna að 
þegar maður horfir á teikninguna 
virkar hún mjög stór, þetta er mikil 
byggingarframkvæmd, en mér líst 
mjög vel á húsið. Manni bregður 
alltaf þegar maður sér svona stóran 
kassa koma á svæði sem er gamalt 
og gróið, en þetta er afskaplega 
stórt og fallegt rými og örugglega 
frábært fyrir ungt listafólk til að ná 
sér í þann innblástur sem það þarf 
og vinnuaðstöðu. 

Það er stóra málið sem menn 
gleyma oft við listamenn,  þeir þurfa 
sína vinnuaðstöðu eins og aðrir. 
Síðan er óneitanlega gott að losna 
við Vegas,“ segir Felix hlæjandi. 

„Ég á eftir að kynna mér þetta 
mál aðeins betur en ég er viss um 
að menn geta fundið þeim sjón-
armiðum sem eru í málinu góðan 
farveg og það sé hægt að vinna 
þetta saman, bæði hvað borgin vill, 
ríkið, arkitektarnir og síðan Lista-
háskólinn.

Það er aðallega bara frábært að 
fá skólann á þennan stað og á eftir 
að auka mikið lífið í miðborginni.“

SJÓNARHÓLL
LISTAHÁSKÓLINN MUN 

RÍSA VIÐ LAUGAVEG

„Heyrðu, það er bara allt frábært að frétta,“ segir 
Davíð Smári Harðarson, einkaþjálfari, söngvari og 
fyrrverandi Idol-stjarna við spurningu blaðamanns 
um hvað væri að frétta. 

„Núna er ég að spila með hljómsveitinni 
DressCode og er að fara að spila um versl-
unarmannahelgina á 800 bar á Selfossi og 
við spiluðum á Players í síðustu viku.“

Hann segir hljómsveitina DressCode spila 
skemmtilegustu „cover“-lög samtímans og 
hljómsveitin geri það best allra. „Svo erum við 
að leggja lokahönd á ógeðslega gott lag 
sem kemur út í haust,“ segir Davíð. 
Það lag hefur hins vegar hvorki 
fengið nafn né vinnuheiti. 

Davíð starfar núna sem einka-
þjálfari hjá þjalfun.is. „Það fyrir-
tæki er í sífelldri framþróun,“ segir 
Davíð. Hann útskrifaðist núna 

síðast liðið vor sem einkaþjálfari frá Íþróttaaka-
demíunni í Keflavík. „Nú má ég kalla mig einka-
þjálfara. Þessi vinna er eins og hver önnur vinna 

nema miklu skemmtilegri,“ segir Davíð Smári 
sem eitt sinn átti sjálfur við mittisvandamál 
að stríða. „Ég var einu sinni ofboðslega feit-
ur en er ekki lengur. Áhuginn á einkaþjálf-
unarnámi kviknaði einmitt þegar ég var 
búinn að grennast og fékk upp í tuttugu 
símtöl á viku um hvernig best væri að gera 

þetta.“ Davíð Smári stefnir á frekara nám 
í heilsutengdum fögum á Íslandi. „Í 

haust er ég síðan að fara af stað 
með námskeið í Sporthúsinu 
fyrir fólk sem var einu sinni 
í sömu stöðu og ég. Allar 
viðvörunarbjöllur voru byrjaðar 
að klingja hjá mér þegar ég var 
sem feitastur,“ segir Davíð.  

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA:  DAVÍÐ SMÁRI HARÐARSON, EINKAÞJÁLFARI OG SÖNGVARI

Ætlar að gefa út ógeðslega gott lag

Gott að losna 
við Vegas

FELIX BERGSSON

Þótt fólki fari fækkandi í 
Inndjúpi þá leggjast hefð-
irnar ekki af sem hreiðruðu 
um sig þegar sveitin var í 
fullum blóma. 

Frá öðrum áratug síðustu aldar 
hefur alltaf verið haldinn dans-
leikur í Ögri og verður engin 
breyting á í ár en hann verður 
haldinn næsta laugardag.

Fjölskyldan í Ögri er nefnilega 
fastheldin á hefðirnar og því 
verður boðið upp á rabarbara-

graut með 
rjóma að göml-
um sið. Einnig 
hefur myndast 
sú hefð að menn 
mæti til dans-
leiksins á bátum 
en lítil bryggja 
er skammt frá. 
„Meira að segja 
hafa ferðamenn 
á skútu undan-

farin ár haft spurnir af ballinu og 
ekki látið undir höfuð leggjast að 
mæta á svæðið. Síðan koma aðrir 
á kajökum“ segir Leifur Halldórs-
son sem er einn af umsjónar-
mönnum skemmtunarinnar. 

En þó er annað sem breytist en 
sú var tíðin að Sigurjón Samúels-
son frá Hrafnabjörgum sneri 
skífum á þessum samkomum en 
hann á eitt stærsta plötusafn 
landsins sem er í einkaeign. Á 
hann meðal annars nokkra Edison-
hólka sem voru móðins áður en 
hljómplatan ruddi sér til rúms og 
að sjálfsögðu tæki til að spila þá. 
Leifur segir að Sigurjón mæti 
venjulega á þennan dansleik þótt 
yngri menn hafi tekið við skífu-
þeytingum.

En þó fámennt sé í sveitum Inn-
djúpsins búa þar þó nokkrir sem 
eru landsmönnum kunnir. Má þar 
nefna Rögnu Aðalsteinsdóttur 

eða Rögnu á Laugabóli eins og 
flestir þekkja hana en Reynir 
Traustason blaðamaður ritaði 

sögu hennar og var hún gefin út 
fyrir tveimur árum.

Séra Baldur Vilhelmsson, sem 
nýlega rifjaði upp ummæli sín í fjöl-
miðlum um að honum þætti 
skemmtilegasta prestsverkið vera 
að jarða framsóknarmenn, er búsett-
ur í Vatnsfirði í Inndjúpi. Einnig er 
þekkt sagan af honum þegar hann 
fann svín út í vegarkanti og tilkynnti 
það lögreglunni á Ísafirði. Þegar 
hrokafullur lögregluþjónninn spurði 
hvers vegna í ósköpunum hann væri 
að hringja í lögreglu út af þessu 
smáræði sagði séra Baldur: „Það er 
nú eini sinni venja okkar presta að 
láta aðstandendur vita þegar dauðs-
föll verða.“ - jse

Ball sem byggt er á hefðum 

FRÁ ÖGURBALLI Það er venjulega glatt á hjalla á Ögurböllum enda færist fjör í fólk eftir rabarbaragraut með rjóma.

LEIFUR 
HALLDÓRSSON

SÉRA BALDUR VILHELMSSON Presturinn 
fór illa með hrokafulla lögregluþjóninn 
á árum áður.

SIGURJÓN SAMÚELSSON Hann á eitt 
stærsta plötusafn landsins í einkaeigu 
en nokkuð er síðan hann hætti að þeyta 
skífur á Ögurböllum.

Vel skipulagt 

„Þetta var greinilega vel 
skipulagt hjá þeim og ekkert 
óðagot.“ 

HEIMIR HARÐARSON, MARKAÐS-
STJÓRI NORÐUR-SIGLINGAR, UM 
HÁHYRNINGAVÖÐU SEM TÆTTI Í 
SIG HREFNU FYRIR AUGUM FERÐA-
MANNA Í HVALASKOÐUN. 

Morgunblaðið, 24. júlí. 

Vænlegra til árangurs

„Aðrar aðferðir, sem ein-
kennast fremur af fjandskap 
og gagnrýni, skila ekki jafn 
miklum árangri eins og 
dæmin sanna.“ 

ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON UM 
ÁKVÖRÐUN SÍNA AÐ VERA VIÐ-
STADDUR ÓLYMPÍULEIKANA Í KÍNA. 

Fréttablaðið, 24. júlí. 

„Ávextir á Íslandi eru mjög góðir en þeir eru svolítið 
dýrir. Auðvitað er það svo þegar svo mikið magn 
ávaxtanna er innflutt,“ segir Rachid sem er sérstaklega 
hrifinn af melónum. „Annars borða ég bara venjulegan 
íslenskan mat. Sérstaklega finnst mér íslenskt lamba-
kjöt gott sem og íslenskur fiskur.“ Hann segir lítið um 
marokkóskan mat á Íslandi. „Það er einhver veitinga-
staður í Reykjavík sem selur kebab og þess háttar mat 
sem er meira orðinn alþjóðlegur matur.“

Rachid Benguella:
Íslenskt lambakjöt í uppáhaldi

VIKA 25

DAGBÓK NÝRRA ÍSLENDINGA

„Það er nokkuð margt hér á landi sem kemur móður 
minni spánskt fyrir sjónir enda er æði margt hér frá-
brugðið því sem við eigum að venjast í Taílandi,“ segir 
Junphen. Móðir hennar er nú stödd hér á landi í stuttri 
heimsókn. „Ég er búin að sýna henni um í Reykjavík 
en einnig höfum við farið í nágrannasveitarfélögin. Það 
kom henni verulega á óvart hvernig grænmeti er ræktað 
hér á landi og svo á hún nokkuð erfitt með dagsbirtuna 
sem aldrei víkur. Ég á eftir að fara með hana á aðra 
vinsæla ferðamannastaði,“ segir Junphen sem nú er í fríi 
og hefur því nægan tíma til að sýna móður sinni um.

Junphen Sriyoha:
Mamman er hissa á mörgu

■ Kertagerð á sér sjálfstæðan upp-
runa í mörgum menningarsamfélög-
um. Talið er að Egyptar og Krítverjar 
hafi búið til kerti úr býflugnavaxi árið 
3000 fyrir Krist. Lengst af var tólg 
þó algengasta hráefnið í kerta-
gerð. Á 18. öld lærðu menn að 
búa til gæðakerti úr hvalspiki 
og var notast við það til ársins 
1830, þegar vaxið sem við 
þekkjum í dag kom til sögunn-
ar. Skömmu síðar var fótunum 
kippt undan kertagerð með 
tilkomu steinolíunnar og olíu-
lampinn leysti kertin af hólmi. 
Síðan hafa kerti aðallega verið 
notuð sem skrautmunir og við 
helgihald. 

KERTI: 
LJÓS Í MYRKRINU Í FIMM 
ÞÚSUND ÁR

Þau Algirdas Slapikas, Charlotte Ólöf Jónsdóttir Ferrier og Filipe Figueredo eru í 
sumarfríi en verða aftur á síðum blaðsins innan tíðar.

Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu er 50 ára  
Að því tilefni höldum viðhátíð að Krika við Elliðavatnsveg

laugardaginn 26. júlí kl. 14.00
Bátadagur, pylsur, hoppukastali, 

andlitsmálun og ýmis skemmtiatriði.
Geir Ólafsson syngur fyrir gesti.

Allir velkomnir



Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150
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Stillanleg rúm með okkar bestu 
IQ-CARE         heilsudýnu

Swissflex 145 Verð áður Tilboð
160x200 299.900 169.900
180x200 309.900 179.900

Proflex Verð Tilboð 
160x200 279.900 259.900
180x200 299.900 279.900

Scape Verð  Tilboð
160x200 479.900 459.900
180x200 499.900 479.900

COE leður-rúmstæði 
fyrir dýnu-stærð 160x200

Tilboð 76.930
Verð áður 109.900

BELAIR svefnsófi
með leðuráklæði
Tilboð 89.880

Verð áður 149.800

Visco-X með botni og fótum
Hjónarúm stærð 180x210

Tilboð 129.900 Verð áður 225.800

Einstaklingsrúm stærð 90x210
Tilboð 64.950 Verð áður 112.900

Sofia rúmstæði með náttborðum
fyrir dýnu-stærð 160/180x200

Tilboð 69.930 Verð áður 99.900

Fataskápur 
Tilboð 77.940 Verð áður 129.900

20% afsláttur af 
hlífðardýnum og lökum 

við dýnukaup

10.000 kr. afsláttur af 
öllum heilsurúmum

SUMARTILBOÐ

Takmarkað magn

Ný

2 stk.
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Tilkynningum til barna-
verndaryfirvalda fjölgaði 
um nær fjórðung milli 
áranna 2006 og 2007 eða 22 
prósent. Alls bárust 6.893 
tilkynningar til barna-
verndarnefnda árið 2006 en 
í fyrra voru tilkynningarn-
ar 8.410 talsins. Jafngildir 
það því að á hverjum degi 
hafi barnaverndarnefndum 
landsins borist 23 tilkynn-
ingar að jafnaði.

Steinunn Bergmann, félagsfræð-
ingur hjá Barnaverndarstofu, sem 
fer með stjórn barnaverndarmála í 
umboði félagsmálaráðuneytisins, 
segir tæp 30 prósent tilkynningana 
hafa borist vegna vanrækslu for-
eldranna. Þá hafi um ein af hverj-
um fimm tilkynningum verið 
vegna ofbeldis foreldra hvort sem 
um var að ræða tilfinningalegt, lík-
amlegt, eða kynferðislegt ofbeldi, 
um helmingur tilkynningana sé 
svo vegna áhættuhegðunar ung-
menna. 

Nálgast hættumörk
Í byrjun nóvember á síðasta ári 
var ljóst að mikil fjölgun tilkynn-
inga hafði orðið milli ára. Bragi 
Guðbrandsson, forstjóri Barna-
verndarstofu, sagði þá í viðtali við 
Fréttablaðið að alvarlegt væri að 
þótt þeim málum sem bærist á 
borð sveitarfélaga fjölgi mjög á 
fimm ára tímabili hefði starfs-
mönnum barnaverndarnefnda 
ekki fjölgað svo merkjanlegt væri. 
Álag væri nú orðið mjög mikið á 
starfsmenn. „Það sem veldur mér 
helst áhyggjum er að með auknu 
álagi á starfsmenn gefst þeim 
minni tími til að sinna alvarlegum 
málum. Ég velti fyrir mér hvort 
við séum ekki komin að hættu-
mörkum hvað þetta varðar,“ sagði 
Bragi. Hann benti þó á að fjölgun 
tilkynninga þyrfti ekki að vera 
alslæm. Mikill hluti þeirra myndi 
skýrast af breyttum starfsháttum 
lögreglu og vaxandi trausti 
almennings á barnavernd. Auk 
þess mætti einnig benda á að mörg 
þessara mála væru ekki af alvar-
legum toga en þeim yrði engu að 
síður að sinna. 

Hlutfallslega færri mál könnuð
Í skýrslunni nú birtir Barnavernd-
arstofa í fyrsta sinn tölur yfir 
fjölda þeirra mála sem nefndirnar 
ákveða að kanna samkvæmt 
ákvæðum barnaverndarlaga. 

Það sem kemur í ljós þegar rýnt 
er í þær tölur er að þótt þeim til-
kynningum sem hafa borist á borð 
barnaverndanefnda hafi fjölgað 
gríðarlega síðustu þrjú ár er ekki 
teljandi breyting á fjölda þeirra 
mála sem barnarverndarnefndir 
sinna. En eftir því sem fram kemur 
í gögnum Barnaverndastofu eru 
þetta að jafnaði mál er varða 2.100 
til 2.200 börn. Einnig kemur þar 
fram að sífellt lægra hlutfall mála 
sem tilkynnt eru til barnaverndar-
nefnda leiðir til könnunar og hugs-
anlegra afskipta af hálfu nefnd-
anna. 

Þannig var þetta hlutfall um 45 
prósent á árinu 2006 en 52,5 pró-
sent fjórum árum áður. 

Steinunn segir tvær skýringar 
kunna að liggja að baki því að 
starfsmenn barnaverndarnefnda 
sinna hlutfallslega færri málum en 
áður. Önnur sé að fjölgun hafi orðið 
á þeim málum sem álitin eru létt-
vægari þar sem þröskuldur fólks 
gagnvart misfellum á aðbúnaði 
barna sé mun lægri en áður var. 
Hin skýringin kunni þó að felast í 
því að barnaverndarnefndir kom-
ist ekki yfir fleiri mál vegna ónógs 
mannafla. 

Steinunn segist þó ekki óttast að 

stærri mál verði útundan vegna 
þessa. Þau hafi ávallt forgang í 
kerfinu. „Hins vegar óttast ég að 
þetta verði til þess að minni málum 
sé ekki sinnt í tæka tíð og hætt við 
að þau þróist til verri vegar,“ segir 
hún. 

Vandi vegna vaxandi fíkniefna-
neyslu
Mikil umræða skapaðist um 
aðstæður barna vímuefnaneytenda 
fyrr á þessu ári eftir að ættingjar 
ungrar tveggja barna móður sem 
lést frá börnum sínum vegna 
neyslu gagnrýndu aðgerðaleysi 
barnaverndar. Barnaverndarstofa 
aflaði upplýsinga á landsvísu um 
ástand þessara mála í kjölfar 
umræðunnar og gagnrýni ættingj-
anna. Athugunin leiddi í ljós að árið 
2007 og til maí á þessu ári komu 
barnaverndarnefndir að málum 
sex mæðra og eins föður sem höfðu 
haft forsjá barns og létust af völd-
um vímuefnaneyslu og geðræns 
vanda. Foreldrarnir sem létust áttu 
samtals tólf börn sem þeir höfðu 
forsjá yfir. Að auki komu fram 
upplýsingar um andlát fjögurra 
foreldra af sömu ástæðum, sem 
ekki höfðu forsjá barna sinna. Um 
er að ræða tvær mæður og tvo 
feður sem samtals áttu sjö börn 
sem ýmist lutu forsjá hins foreldr-
isins, náinna aðstandenda eða ann-
arra fósturforeldra.

Tölurnar tóku yfir íbúa alls 
landsins en flest málin voru úr 
Reykjavík. 

Þá er vert að benda á að í svörum 
barnaverndarnefnda landsins við 
fyrirspurn Barnaverndarstofu 
kom fram að fjölmargir foreldrar 
sem nefndirnar hafa nú afskipti af 
geti talist í lífshættu vegna neyslu 
á áfengi og öðrum vímuefnum. 

Steinunn bendir á að nái fólk að 
yfirstíga fíknisjúkdóminn sé það 
yfirleitt ekki verri foreldrar en 
aðrir. „Foreldrar sem eru í neyslu 
eru þó engan veginn hæfir til að 
annast börnin,“ segir hún en bend-
ir á að úrræði fyrir foreldra sem 
glími við fíkn séu mörg og fjöl-
breytt. 

Börn í fóstri
Á árunum 2004 til 2007 fjölgaði til-
kynningum um vanrækslu á 

umsjón barna og eftirliti um 657 
mál, eða úr 1.513 í 2.170 yfir allt 
landið. Fréttablaðið fjallaði um 
málið í maí og sagði Bragi veruleg-
an hluta þessara tilteknu tilkynn-
inga kominn til vegna fíkniefna-
neyslu foreldra. Samhliða fjölgun 
þessara tilkynninga hefði börnum í 
tímabundnu fóstri fjölgað en tals-
verður hluti þeirra barna sem send 
eru í fóstur eru börn vímuefna-
neytenda. 

Í fyrra voru alls 138 börn í tíma-
bundnu fóstri yfir allt landið á 
vegum barnaverndarnefnda. 
Heildarfjöldi barna í fóstri á 
vegum barnaverndaryfirvalda var 
í fyrra 357 samtals. Markmiðið 
með tímabundnu fóstri er að barn-
ið fari heim á ný og eru foreldrar 
með forsjá barnsins á meðan það 
er í fóstri. Í tölum frá Barnavernd-
arstofu kemur einnig fram að börn 
sem voru í varanlegu, tímabundnu 
eða styrktu fóstri á Íslandi voru 
samtals 308 árið 2003. Sá fjöldi var 
óbreyttur árið 2004 en árið 2005 
voru börnin orðin 326 talsins. Árið 
2006 voru þau 343 en í fyrra voru 
börn í fóstri samtals 357. 

Skýringu á þessari fjölgun segir 

Steinunn einnig geta falist í því að 
mun færri börn eru nú send á með-
ferðarheimili en áður. 

Í skýrslunni kemur einnig fram 
að í fyrra fjölgaði þeim sem vildu 
gerast fósturforeldrar. Steinun 
segir ekkert slegið af kröfum til 
þeirra sem sækja um leyfi til að 
vera fósturforeldrar þótt aukin 
þörf hafi verið á þessu úrræði. 
Ítarleg athugun fari ávallt fram 
svo hægt sé að ábyrgjast öryggi 
barnsins sem best. Gagnrýni á 
ónóga gæslu sem komið hefur upp 
vegna lögreglurannsóknar á máli 
stúlku, sem kveðst hafa verið mis-
notuð meðan hún var í fóstri, svar-
ar Steinunn þannig til að tölfræði 
sýni ekki fram á að börn hjá fóstur-
foreldrum séu í meiri hættu á mis-
notkun en önnur. Aldrei sé hægt að 
útiloka að slík mál komi upp. 

FRÉTTASKÝRING: Yfirlit yfir störf barnaverndarnefnda

Alla daga
frá10 til 22
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BRAGI GUÐBRANDSSON Forstjóri 
Barnaverndarstofu hefur bent á að 
starfsfólki barnaverndarnefnda hafi ekki 
fjölgað í hlutfalli við gríðarlega fjölgun 
tilkynninga. 

STEINUNN BERGMANN Félagsráðgjafi 
hjá Barnverndarstofu segir að stærri 
mál fái ávallt forgang. Mikil fjölgun mála 
geti þó orðið til þess að þeim málum 
sem talin eru léttvægari er ekki sinnt og 
geta þau því þróast á verri veg vegna 
aðgerðaleysis.

OFBELDI OG ÁHÆTTUHEGÐUN Tæp 30 prósent tilkynninganna bárust  vegna vanrækslu foreldra. Um ein af hverjum fimm 
tilkynningum  vegna ofbeldis foreldra, hvort sem um var að ræða tilfinningalegt, líkamlegt, eða eða kynferðislegt ofbeldi. Um 
helmingur tilkynninganna var vegna áhættuhegðunar ungmenna. 

Barnaverndaryfirvöld fá sífellt fleiri  
mál sem þau ná ekki að komast yfir

FRÉTTASKÝRING
KAREN D. KJARTANSDÓTTIR
karen@frettabladid.is



Bjóðum upp á vaxtalaust lán í allt að 12 mán.
Opið virka daga 10-18, laugardaga 11-16.
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Félög Kauphallar birta nú 
hvert af öðru uppgjör fyrir 
annan ársfjórðung.  Flestir 
greinendur segja lítil 
kauptækifæri. Markaðir 
fari ekki að glæðast fyrr en 
afskriftum ljúki og erlendir 
markaðir fari að róast. 

„Við sjáum ekki kauptækifæri 
fram til áramóta. Afkoman er að 
versna hjá flestum félögum og hún 
mun gera það áfram út árið,“ segir 
Ingólfur. Hann telur að gengis-
breytingar og verðbólga hafi þar 
mikil áhrif. „Afskriftaþörfin mun 
koma á seinni hluta ársins.“

Ingólfur segir að gengisbreyt-
ingar hafi mikil áhrif á rekstrar-
félögin. „Það eru félög sem eru að 
fjármagna sig með erlendri lán-
töku. Teymi hefur innlendar tekjur 
og kemur því illa út úr núverandi 
þrengingum. Umhverfi flugfélaga 
er erfitt um þessar mundir. Það 
bitnar á afkomu Icelandair,“ segir 
Ingólfur. Önnur félög eins og Össur 
og Marel standi hins vegar betur.

Ingólfur segir mjög erfitt að spá 
um hvenær markaðir fari að glæð-
ast.  

„Hækkun á skuldatryggingar á-
lagi bankanna gefur vísbendingar 
um að áhættufælni hefur aukist. 
Aðgangur okkar að erlendum lána-
mörkuðum hefur ekki verið að 
glæðast,“ segir hann.

Ellert Guðjónsson, sérfræðingur 
í greiningu Kaupþings, telur að 
bankarnir muni skila ágætum upp-
gjörum á öðrum ársfjórðungi. 
„Afskriftir verða samt töluvert 

hærri í samanburði við undanfarin 
ár, þó í takti við fyrsta ársfjórð-
ung,“ segir hann.

Hann segist ekki eiga von á því 
að nokkurt þeirra rekstrarfélaga 
sem skráð séu í Kauphöllinni muni 
skila áberandi góðu uppgjöri. 
Bakkavör hafi tapað á hlut sínum í 
írska matvælaframleiðandanum 
Greencore. Hið sama eigi við um 
Eimskip eftir tilkynningu um 
afskrift þeirra á hlut sínum í 
breska landflutningafyrirtækinu 
Innovate Holding.

Önnur félög eins og Össur og 
Alfesca standi þó vel. Hið sama 
eigi við um Marel. Samruninn við 
hollenska félagið Stork Food Syst-
ems eigi þó eftir að sanna sig.

Ellert segir þróunina hér heima 
ráðast af því hvenær erlendir 
markaðir fara að róast og olían 
spili þar einnig stórt hlutverk. 
„Uppgjörin sem nú koma gætu líka 

gefið einhverjar vísbendingar,“ 
segir hann.

Sandra Fairbairn, sérfræðingur 
í greiningu Landsbankans, segist 
ekki telja að uppgjör annars árs-
fjórðungs leiði til viðsnúnings á 
markaðinum. „Það mun frekar ráð-
ast af alþjóðlegu samhengi og 
hvernig lánsfjárkrísan þróast 
erlendis,“ segir hún.

Hún segir greiningu Landsbank-
ans búast við auknu útlánatapi hjá 
bönkum eftir því sem þrengi að hjá 
fyrirtækjum og heimilum og þókn-
anatekjur þeirra minnki í sam-
ræmi við það. 

„Áhrifin af því munu hins vegar 
koma betur í ljós með haustinu eða 
þegar líður á veturinn,“ segir 
Sandra. Einnig má búast við að 
samdráttur á verðbréfamörkuðum 
og minna svigrúm til fjármögnun-
ar verkefna muni draga úr þókn-
anatekjum.  annas@markadurinn.is

Fá tækifæri í Kaup-
höllinni á þessu ári

ÓVISSA RÍKIR UM MARKAÐINN Ólíklegt er að markaðurinn taki við sér fyrr en félögin 
hafa tekið til í rekstri sínum. Staðan á erlendum mörkuðum og olían spila þar einnig 
stórt hlutverk. FRÉTTABLAÐIÐ/PJÉTUR

Færeyska fjármála-
fyrirtækið Eik banki 
tapaði 250 milljón-
um  króna á fyrri 
helmingi ársins 
samanborið við 
fjögra milljarða 
hagnað á sama tímabili fyrir ári. Eik banki tapaði 
rúmlega 360 milljónum á öðrum ársfjórðungi. 

Eik banki styðst við færeyska reikningsskilastaðla 
enn um sinn en til stendur að taka upp alþjóðlegu 
reikningsskilastaðlana IFRS 1. janúar 2009. Í 
uppgjöri bankans kemur fram að ef farið hefði verið 
eftir þeim nú liti uppgjörið betur út og hefði sýnt 
rúmlega 600 milljóna króna hagnað. Munurinn felst í 
uppfærslu á skráðum eignum bankans og niðurfærir 
bankinn eignir að andvirði 2,4 milljörðum króna.

Lækkunin kemur til meðal annars vegna lækkana 
á eignarhlut í Spron og Atlantic Petroleum sem hafa 
lækkað mikið; um 63,5 prósent og 20,8 prósent á 
tímabilinu. - bþa

Kvartmilljarður í tap
UPPGJÖR EIK BANKA 
Efir ársjórðungum  
Fyrsti ársfjórðungur  +122 mkr
Annar ársfjórðungur   -362 mkr
Sex mánaða uppgjör -250 mkr 

Sættir hafa náðst í deilu 
farsímaframleiðandans Nokia 
og ör flögu fram  leið and ans 
Qual comm um 
einka leyfi. 
Fyrir tæk in 
hafa deilt í 
nærri þrjú ár 
um eignar rétt 
og greiðsl ur 
fyrir einka -
leyfi. 

Far síma -
fram leið end ur 
greiða að 
meðal tali um fimm prósent af 
verði hvers síma til Qualcomm.

Samkvæmt samningnum, sem 
er til 15 ára, munu fyrir tækin 
láta af öllum málaferlum, 
skiptast á einkaleyfum og 
leyfis gjald Nokia verður 
lækkað. Fjár mála stjóri Nokia, 
sem finnska viðskiptablaðið 
Kauppalehti ræddi við, segir 
samninginn mjög hagstæðan.

Hlutabréf í báðum félögum 
hækkuðu í kjölfar tíðindanna.

 - msh

JORMA OLLILA 
FORSTJÓRI NOKIA

Sættir hjá Nokia 
og Qualcomm

Bankastjóri Seðlabanka Nýja-Sjá-
lands, Alan Bollard, lækkaði í gær 
stýrivexti um 0,25 prósentustig úr 
8,25 í 8,0 prósent.  

Lækkunin kemur í kjölfar verri 
fregna af alþjóðlegum mörkuðum 
frá síðasta stýrivaxtaákvörðunar-
degi. Hann bendir á að erlent láns-
fjármagn sé orðið dýrara og því sé 
mikilvægt að styðja við hagkerfið 

með aðgengi að ódýrara fjár-
magni.

Í rökstuðningi með ákvörðuninni 
segir að minni virkni í efnahagslíf-
inu, leiðrétting á húsnæðisverði 
ásamt háu olíuverði muni draga úr 
neyslu. Hátt verð á útflutningi og 
þensluhvetjandi stefna ríkisvalds-
ins muni þó hjálpa við að efla hag-
kerfið á komandi ári. - bþa

Nýsjálendingar lækka stýrivexti

Dagurinn í gær var sá veltum-
innsti í Kauphöllinni á þessu ári og 
sá fjórði veltuminnsti frá ársbyrj-
un 2006. Veltan nam tæpum 783 
milljónum króna og sló þar með 
fyrra met ársins frá 4. júlí þegar 
veltan nam 1.098 milljónum 
króna.

Páll Harðarson, forstöðumaður 
rekstrarsviðs Kauphallarinnar, 
segir að þetta skýrist af því að 
deyfð sé yfir markaðinum en 
helsta skýringin sé þó líklega 
sumar frí. „Júlí er búinn að vera 
rólegur en við höfum ekki áhyggj-
ur af því að þetta sé viðvarandi 
ástand,“ segir Páll. -as

Lítil velta í Kauphöllinni
DAGSVELTA Í KAUPHÖLL
Tíu veltuminnstu dagarnir frá því í 
ársbyrjun 2006 fram til gærdagsins.
20.7.2006 376 milljónir
24.7.2006 477 milljónir
16.6.2006 732 milljónir
24.7.2008  783 milljónir
19.7.2006 812 milljónir
3.7.2006  845 milljónir
9.8.2006 871 milljónir
21.7.2006 1.066 milljónir
19.6.2006 1.078 milljónir
4.7.2008 1.099 milljónir
 Heimild: Kauphöll Íslands
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Fjórfaldur
pottur

stefnir í
20 milljónir.

Er komi›
a› flér?

Ná›u flér í Lottómi›a fyrir
 kl. 18.40 á laugardag.

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 114

4.168 0,20% Velta: 783 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,94 +0,29% ... Atorka 5,54 
+0,00% ... Bakkavör 25,45 +1,19% ... Eimskipafélagið 14,25 +0,00% 
... Exista 6,28 -0,48%  ...  Glitnir 14,98 -0,07% ... Icelandair Group 
17,05 +0,00% ... Kaupþing 730,00 -0,69% ... Landsbankinn 22,95 
-0,22% ... Marel 84,80 -0,94% ... SPRON 3,00 -3,23% ... Straumur-
Burðarás 9,31 +0,54% ... Teymi 1,55 -3,13% ... Össur 85,50 +0,00%

MESTA HÆKKUN
BAKKAVÖR    +1,19% 
KAUPÞING  +0,69%
STRAUMUR-B.ÁS  +0,54%

MESTA LÆKKUN
FÆREYJA BANKI -2,03%
SPRON -3,23%
TEYMI  -3,13%

Umsjón: nánar á visir.is 
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SPOTTIÐ

UMRÆÐAN 
Einar Kristinn Guðfinnsson svarar 
Guðna Ágústssyni

Þrátt fyrir að Guðni Ágústsson, 
formaður Framsóknarflokksins, 

rembist eins og mest hann má í grein í 
Fréttablaðinu í gær, getur hann ekki 
dregið athygli frá því sem ég vatkti 
máls  á daginn í áður í grein í sama 
blaði. Framsóknarflokkurinn er 
afskaplega einn og einmana í gagn-
rýni á tímabundna ráðningu Tryggva 
Þórs Herbertssonar í starf efnahagsráðgjafa í 
forsætisráðuneytið. Gagnrýni Framsóknar er eitt 
dæmið um þann farveg sem forysta flokksins 
hefur kosið sér. Flokkurinn heyr nú kapp við VG 
um neikvæðni og er nú orðinn alltaf-á-móti-
flokkur eins og ég nefndi í fyrradag. Öðruvísi 
mér áður brá, svo ég segi það enn.

Ég vakti líka athygli á því að gagnrýni forystu-
manna Framsóknar í þessu tiltekna máli hitti 
fyrir þann foringja flokksins sem maður bjóst 
síst við. Steingrím Hermannsson. Einfaldlega 
vegna þess að á sama tíma og hann var á tíma-
mótum eðlilega hylltur af flokki sínum, er 
ómögulegt að sjá annað en málflutningur 
forystumanna Framsóknar nú, gæti átt við sams 
konar ákvarðanir þessa fyrrum formanns 
Framsóknarflokksins 

Þetta var ofureinfaldlega það sem 
sagði í grein minni. 

Það er skiljanlegt að Guðni sneiði 
hjá þessu. Og er þetta þó í sjálfu sér 
ekki stórt mál, þó ekki hafi ég í þetta 
sinn getað stillt mig um að benda á 
þessa undarlegu þversögn, með grein 
í þessu  blaði. Þessa tvíhyggju  og þar 
með á mótsagnirnar í málflutningi 
forystumanna Framsóknarflokksins 
núna var ástæðulaust að láta liggja á 
milli hluta. 

En kjarni málsins er þá þessi. 
Almennt er því vel tekið að ráðinn sé 

til verka snjall og virtur hagfræðingur á tímum 
þegar þörf er á því að taka vel á málum, rétt eins 
og ríkisstjórnin hefur unnið að. Þótt Framsókn 
slái sinn falska tón í því máli þá hefur enginn 
áhyggjur af því. Þeir um það og það varðar mig 
að minnsta kosti litlu þótt þeir verði sér til 
skammar. Það hljóta Framsóknarmenn þá að eiga 
við sig sjálfa í öllu sínu basli.

Ríkisstjórnin hefur unnið að margs konar 
efnahagsaðgerðum, eins og kunnugt er. Það 
breytir því hins vegar ekki, að ástandið sem við 
er að glíma, er alvarlegt og af margvíslegum 
rótum runnið. Einfaldar töfralausnir fyrirfinnast 
því ekki þó sumir kjósi að láta svo. Verkefnið 
verður því viðvarandi á næstunni. Þar þarf bæði 
að taka á, á sviði ríkisfjármála, peningamála, við 
eflingu fjármálastöðugleika og síðast en ekki síst 
eflingu atvinnulífsins, einkanlega  á sviði 
gjaldeyrissköpunar, til þess að styrkja forsendur 
hagkerfisins. Það er verkefnið sem ríkisstjórnin 
gerir sér grein fyrir og vinnur að, algjörlega 
óháð sífrinu úr herbúðum Framsóknar.

Höfundur er sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra.

Enn rembist Framsókn

EINAR KRISTINN 
GUÐFINNSSON

Þótt Framsókn slái sinn falska tón í því máli 

þá hefur enginn áhyggjur af því. Þeir um það 

og það varðar mig að minnsta kosti litlu þótt 

þeir verði sér til skammar. 

Skoðunarferðir
Þrjátíu og eitthvað Samfylkingarmenn 
sem styðja verndun neðri hluta Þjórs-
ár heimsóttu íbúa á nærliggjandi jörð-
um í gærkvöldi og fengu sér meðal 
annars súpu og brauð á lífræna búinu 
Skaftholti í Gnúpverjahreppi. Þá var 
svæðið sem fer undir vatn, ef virkjun 
verður að veruleika, skoðað. Auðvitað 

er þetta hið besta mál 
enda æskilegt að fólk 
í stjórnmálum – sem 
og á öðrum sviðum 
þjóðlífsins – kynni sér 

vel þau mál sem það 
hefur skoðanir á. Svo er 

bara að sjá hversu 
margir Samfylk-
ingarmenn fara 
í skoðunarferð 

um Helguvík þar sem framkvæmdir 
við nýtt álver eru hafnar. Samfylkingar-
fólk sem styður þá framkvæmd hlýtur 
að efna til slíkrar heimsóknar.  

Borgarfulltrúinn og 
ráðherrann
Svo virðist sem að í Birni Bjarnasyni 
hafi búið tveir menn á árunum 2003 
til 2006 en á þessu árabili var hann 
bæði borgarfulltrúi í Reykjavík og 
dómsmálaráðherra. Björn hefur 
upplýst að í dómsmálaráðherratíð 
sinni hafi aðeins einn borgar-
stjóri – Ólafur F. Magnússon 
– óskað eftir fundi með 
honum um löggæslu-
mál í borginni en þá 
söguskýringu undrast 
reyndar Vilhjálmur 

Þ. Vilhjálmsson í Fréttablaðinu í gær. 
Hvað sem því líður virðist Björn hafa 
gætt þess vel að blanda ekki saman 
þessum tveimur störfum sínum og 
ekki nálgast löggæslumál í Reykjavík 
sem dómsmálaráðherra á vettvangi 
borgarinnar og ekki sem borgarfulltrúi 
á vettvangi ráðuneytisins.  

Þarf að fara að uppfæra 
ferilskrána

Það er svo önnur saga að í 
ferilskrá Björns á heimasíðu 
Alþingis er þess ekki getið 
að hann var kosinn til setu í 
borgarstjórninni kjörtímabil-
ið 2002-2006.

 bjorn@frettabladid.is 

Íslensk gæðaframleiðsla
Viðhaldsfrítt efni
Endalausir möguleikar 

Eyjarslóð 5   101 Reykjavík   S: 511 2200   www.seglagerdin.is

Sérhönnuð fyrir
íslenska

        veðráttu

Markísur

S
íðustu fréttir sem berast frá Kína eru á þá leið að stjórn-
völd þar í landi gangi hart fram í að þagga niður mótmæli 
foreldra barna sem létust þegar skólabyggingar hrundu í 
jarðskjálftum í Sichuan-héraði í maí síðastliðnum. Bæði 
sé borið á fólk, því hótað vilji það ekki láta af mótmæl-

um og komið í veg fyrir að hægt sé að rannsaka hvort kastað hafi 
verið til höndum í byggingu skólanna sem hrundu. Fjölmiðlum 
er bannað að fjalla um málið. Svo hafa kínversk stjórnvöld líka 
látið þau boð út ganga að óvelkomnir á leikana væru geðfatlaðir, 
alnæmissjúkir og fleiri, auk þess sem margvísleg ritskoðun er þar 
stunduð, hvort heldur hún snýr að fjölmiðlum eða interneti.

Þá hefur heldur ekki lagst vel í fólk hér heima viðbrögð kín-
verskra stjórnvalda eftir að Björk Guðmundsdóttir tengdi á tón-
leikum sínum þar í mars lagið Declare Independence við stöðu 
mála í Tíbet. Fyrr í þessum mánuði birti kínverska menningar-
málaráðuneytið tilkynningu um að ekki yrði hleypt inn í landið 
skemmtikröftum sem áður hefðu haft í frammi athæfi „sem ógnað 
gæti fullveldi kínverska ríkisins“. Ekki var upplýst um hverjir 
væru á svörtum lista, en fréttastofan Xinhua sagði þó ljóst að 
Björk væri á honum. 

Því er ekki að undra að umdeild sé heimsókn Ólafs Ragnars 
Grímssonar, forseta Íslands, til Kína vegna Ólympíuleikanna 
í næsta mánuði og vera hans á lokahátíð leikanna. Vera fulltrúa 
annarra þjóða á leikunum er ekki síður umdeild. Samtök á borð 
við Blaðamenn án landamæra hafa kallað eftir því að ráðamenn 
sniðgangi Ólympíuleikana og lýsi með því vanþóknun á þeirri rit-
skoðun sem viðgengst í Kína og viðurkenni að kínversk stjórnvöld 
hafi slegið slöku við í að koma á umbótum sem voru skilyrði þess 
að Alþjóðaólympíusambandið heimilaði að leikarnir yrðu haldnir í 
Peking. Velt er upp þeirri spurningu hvort vera kunni að viðskipta-
hagsmunir vestrænna fyrirtækja sem renni hýru auga til ógnar-
stórra markaða í Kína hafi orðið til þess að slakað sé á kröfum og 
skilaboð um nauðsynlegar umbætur séu hljóðari en annars.

Viðskiptahagsmunir mega hins vegar ekki verða til þess að brot 
á mannréttindum séu látin óátalin. Ákvörðunin um hvort mætt 
skuli á leikana snýst hins vegar um skoðanir á því hvernig best 
verður knúið á um breytingar til hins betra í Kína. Í samtali við 
blaðamann Fréttablaðsins lýsti forsetinn skoðun sinni ágætlega 
og kveðst hafa á síðustu árum sannfærst um að vænlegasta leið-
in til að styrkja mannréttindi og lýðræðisþróun í Kína sé að eiga 
jákvæðar viðræður við kínverska ráðamenn og sýna þeim virð-
ingu og sóma, um leið og þeir séu tengdir inn í alþjóðlega umræðu. 
„Aðrar aðferðir, sem einkennast af fjandskap, skila ekki jafn mikl-
um árangri,“ segir forsetinn. 

Við spyrjum því að leikslokum. Ætla má að tignargestir við-
staddir lokahátíðarhöld leikanna hafi tækifæri til að benda vald-
höfum í Kína á þá þætti sem betur mega fara og árétta vestræn 
viðhorf um gildi mál-, rit-, og skoðanafrelsis. 

Eftir stendur að ef til vill hefði Alþjóðaólympíusambandið átt að 
sjá það árið 2001, þegar staðsetning leikanna í ár var ákveðin, að 
Peking væri ekki heppilegasti staðurinn fyrir stærsta íþróttavið-
burð heims og að tilefni hafi verið til að endurskoða ákvörðunina 
þegar örfáum dögum eftir úthlutun breyttist allur tónn í orðræðu 
kínverskra ráðamanna um ráðgerðar umbætur í mannréttinda-
málum.

Ólympíuleikarnir í Peking í Kína:

Að mæta eða ekki
ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON SKRIFAR
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Knattspyrnukonan knáa, Ásta Árnadóttir, held-

ur stundum kaffiboð fyrir vini og vandamenn og 

þá er brúna skúffukakan ávallt á borðum. 

„Ég byrjaði að baka skúffuköku þegar ég var í 7. 
bekk. Þá vorum við, ég og vinkona mín, alltaf að 
baka. Síðan hef ég oft skellt í köku og haldið kaffi-
boð og skúffukakan nýtur alltaf jafnmikilla vin-

sælda,“ segir Ásta. Aðspurð kveðst hún meðal ann-
ars stundum hóa í Valsstelpurnar í slík boð og er 
ekki að efa að skúffukakan gerir sitt til að styrkja 
liðsheildina auk þess að gæla við bragðlauka 
stúlknanna. Ásta er aðstoðarmaður bróður síns í 
sumar sem er málari, hún er því í málningarvinnu 
bæði úti og inni en æfir auk þess fótboltann stíft 
enda bæði í Val og landsliðinu.  
 gun@frettabladid.is

Skellir oft í skúffuköku

Ásta Árnadóttir knattspyrnu-
stelpa þess albúin að hella 

sér í baksturinn.

LÚXUS Í FELLIHÝSI
Matur sem búinn er til á ferðalagi 
með fellihýsi þarf ekki að vera 
síðri en sá sem gerður er heima, 
en fellihýsin bjóða upp á 
íburðarmeiri matargerð 
en tjöldin gera.
MATUR 2

DISKÓ Á HÚSAVÍK
Diskóbandið The Hefners 
var stofnað sérstaklega fyrir 
Mærudaga á Húsavík árið 
2005 og er orðinn árlegur 
viðburðir að hljómsveitin 
spili fyrir bæjarbúa og gesti.
HELGIN 3
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Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is
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6.490 kr.

4ra rétta tilboð
og nýr A la Carte

· Léttreiktur lax með granateplum og wasabi sósu ·

· Humarsúpa, rjómalöguð með grilluðum humarhölum ·

· Lambahryggur með lambaskanka og rósmarínsósu ·

· Banana- og súkkulaðifrauð með vanillusósu ·

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!

Hægt er að panta 4ra rétta seðilinn 
með sérvöldu víni með hverjum rétti:  9.990 kr.

Côte Rôtie „La Mouline“ 2003 | Rhône, Frakkland
Opus One 1995 | Napa Valley, Bandaríkin

NÝTT!Glas af eðalvíni

Nú hefur veitingahúsið Perlan bætt við möguleikanum að velja 
sér glas af 19 eðalvínum með mat. Verð frá 890-8.900 kr.

Sjá nánar á perlan.is.
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Auðunn Sólberg Valsson 

matreiðslumeistari lumar á 

uppskrift að ljúffengum sinn-

eps- og hvítlaukslegnum laxi 

sem hann segir tilvalið að hafa 

með í fellihýsaferðir. 

Auðunn Sólberg Valsson, mat-
reiðslumeistari hjá Frjálsa fjár-
festingarbankanum og eigandi 
Matreiðslumeistarans ehf., hefur 
átt fellihýsi í fimm ár og kveðst 
ferðast mikið á því með fjölskyld-
unni. Hann segir matinn sem 
búinn er til á ferðalaginu engu 
síðri en þann sem gerður er 
heima, enda bjóði fellihýsi upp á 
íburðameiri matargerð en tjald-
ferðalögin gera. „Maður reynir að 
hafa lúxusmat enda vill maður fá 
gott að borða í fríinu.“

Hann segist reyna að undirbúa 
matinn sem mest áður en lagt er 
af stað. „Þá þurfum við ekki að 
standa í mikilli eldamennsku í 
sjálfri ferðinni og spörum pláss í 
fellihýsinu. Ég reyni alltaf að vera 
búinn að marinera kjötið, skera 
það niður og setja í góð box. Ég 
elda líka oft einhvern rétt áður en 
við förum af stað og tek hann 
kaldan með.“

Auðunn á líka sérstakt grill sem 
hann notar bæði heima og í útileg-
unni. „Þetta er ferðagrill sem við 

Gott að borða í fríinu

Auðunn undirbýr 
matseldina vel 
áður en farið er af 
stað í útileguna. 
Hann sker niður 
matinn, marinerar 
hann og jafnvel 
eldar heilu réttina 
fyrirfram.

Ananas hentar í alla matargerð vegna hins sætsúra bragðs síns. Anan-
asinn er upprunninn á Úrúgvæ, Brasilíu og Paragvæ. Hann er hollur og 
inniheldur mikið af A- og C-vítamíni.

Evrópusambandið hefur leyft 

innflutning á sérstökum ávexti 

frá Afríku til Evrópu.

Ávöxturinn sem að utan líkist kókos-
hnetu inniheldur sex sinnum meira 
af C-vítamíni en appelsína og tvisv-
ar sinnum meira kalk en mjólk. 
Ávöxturinn er fenginn af Baobab 
tréinu sem hefur lengi verið dáð af 
Afríkubúum sem trúa því að andi 
þessi verndi þorpin. Aðeins sér-

þjálfaðir klifrarar mega fara upp í 
tréin til að nálgast ávöxtinn.

Kjöt ávaxtarins er hvítt og hefur 
áferð líka osti. Hann er mjög nær-
ingarríkur og inniheldur mikið af 
járni. 

Vonast er til þess að eftirspurn 
eftir ávextinum verði til þess að 
milljónir fátækra fjölskyldna í Afr-
íku muni fá vinnu við að rækta 
þennan sérstaka ávöxt.

Nánari upplýsingar er hægt að 
nálgast á www.dailymail.co.uk. -mmf

Frá Afríku til Evrópu
Ávöxturinn er fenginn af Baobab-tréinu og er mjög næringarríkur. NORDICPHOTOS/AFP

Skúffukaka
1 bolli súrmjólk
2 bollar púðursykur
200 g smjörlíki
3 msk. kakó
1 tsk. matarsódi
1 tsk. lyftiduft
1 tsk. vanilludropar
2 stk. egg
½ tsk. salt

Öllu hrært saman. Sett í form. 
Bakað í ca. 30 mín við 175° C.

Kremið er síðan búið til úr flórsykri, 
kakói og smá smjöri.

Uppskrift Ástu

600 g snyrt laxaflak
2-3 msk. mangó-chutney
Salt

Marinering
2 msk. dijonsinnep
2 hvítlauksgeirar
100 ml ólívuolía
Svartur pipar
1 lime-ávöxtur, safinn 
og rifinn börkur
Grænmetisspjót
100 g súkkíni
100 g rauð paprika
100 g rauðlaukur
50 g sveppir
8 smátómatar

Byrjið á því að marinera 
laxinn. Skerið flakið í 
fjögur jöfn stykki. Saxið 
hvítlauk fínt og blandið 
saman við ólívuolíu. 
Smyrjið sinnepi jafnt á 
laxastykkin og kryddið 
með pipar. Leggið á 

fat og 
hellið lime-
safa og olíu yfir. Látið 
standa á köldum stað í 
klukkustund eða meira. 
Saltið síðan laxinn og 
grillið á vel heitu grilli 
í um það bil 5 til 8 
mínútur á hvorri hlið, 
allt eftir þykkt stykkj-
anna. Í lokin skal lax-
inn penslaður með 
mangó-chutneyi. Sker-
ið grænmetið í fallega, 
jafna bita, þræðið upp 
á spjót og penslið með 
olíu. Grillið með lax-
inum í nokkrar mínút-
ur. Kryddið með salti 
og pipar.

Mangósósa
200 ml mangómauk

1 msk. saxað kóríander
1 stk. chilipipar
1 lime, safinn
Salt
Pipar

Hreinsið fræ úr chili-
belgnum og saxið mjög 
fínt. Hitið í olíu ásamt 
kóríander. Setjið mauk 
saman við ásamt lime-
safa og sjóðið í stutta 
stund. Kryddið með 
salti og pipar. 

Með réttinum má bera 
fram ferskt salat og 
brauð eða bakaða kart-
öflu handa þeim sem 
vilja.

SINNEPS- OG HVÍTLAUKSLEGINN LAX 
framreiddur með grænmetisspjóti og chili-mangósósu 
fyrir 4

notum mikið. Það fer lítið fyrir 
því þegar það er lagt saman en 
verður stórt og mikið þegar það er 
tekið út.“ Á því eldar hann kjöt, 
kjúkling og ýmiss konar fisk sem 

er fastur í sér. Hann var einmitt 
svo vænn að deila með lesendum 
uppskrift að sinneps- og hvítlauks-
legnum laxi sem er upplagður á 
grillið.  mariathora@frettabladid.is
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Diskóbandið The Hefners er 

einn af föstum liðum Mæru-

daga á Húsavík. Bandið var 

stofnað sérstaklega fyrir 

hátíðina. 

Húsvíkingar fara sjaldnast 
troðnar slóðir. Þegar búa átti til 
hljómsveit sem spila átti á Mæru-
dögum árið 2005 lá beinast við í 
augum heimamanna að safna 
mannskap í diskóband.

Nafnið sem bandið hlaut var 
„The Hefners“, í höfuð diskó-
dólgsins og ástmögursins Hughs 
Hefner. Auðvitað urðu meðlimir 
að klæða sig í glamúrgalla, setja 
á sig hárkollur og breyta litar-
haftinu. Allt í nafni listarinnar.

Rétt eins og Mærudagarnir 
sjálfir féll tónlist The Hefners 
heima- og aðkomumönnum vel í 
geð. „Þetta átti upphaflega bara 
að vera fyrir Mærudagana en 
svo ákváðum við að túra aðeins 
um landið, tókum verslunar-
mannahelgar og svoleiðis,“ segir 
Gunnar Illugi Sigurðsson, 
trommuleikari sveitarinnar. „Við 
störfuðum í eitt og hálft ár en 
erum að koma núna saman aftur 
bara í tilefni Mærudaga.“

The Hefners spila á fjölskyldu-
samkomu á Hafnarstéttinni laug-
ardagskvöldið 26. júlí og á dans-
leik á Gamla bauk síðar sama 
kvöld. Það ætti enginn, hvorki 
börn né fullorðnir, að vera svik-
inn af sjónarspilinu sem fylgir 
því að sjá átta fullorðna karl-
menn klæða sig í diskógalla, 
setja á sig afró-hárkollur og spila 

lög frá áttunda áratugnum. Full-
orðnir ættu að geta gleymt sér í 
gömlum tímum og börn lært af 
mistökum fortíðar. 

„Það er einfaldasta leiðin að 
taka sig ekki alvarlega og það 

virðist hitta í mark, að minnsta 
kosti svona annað slagið,“ bætir 
Gunnar við og hlær.

Mærudagar fara fram á Húsa-
vík nú um helgina, 25. til 27. júlí. 
 tryggvi@frettabladid.is

Mærðir diskódólgar

The Hefners koma til með að skemmta ungum sem öldnum á Mærudögum á Húsa-
vík. Þeir spila diskótónlist og bara diskótónlist.

Sokkar eru nauðsynlegir í göngur sem gaman getur verið 
að fara í um helgar. Sniðugt er að taka með sér tvö pör, bæði 
þykka og þunna og vera í þeim þynnri innanundir hinum.

Pétur og úlfurinn í meðferð 

Brúðuleikhúss Bend Ogrod-

nik verður í Byggðasafninu 

Hvoli á Dalvík klukkan 14 á 

morgun.

Listamaðurinn Bernd Ogrod-
nik er fyrir löngu orðinn þekkt-
ur hér á landi fyrir sínar óvið-
jafnanlegu handútskornu 
leikbrúður sem hann stjórnar 
af snilld.

 Bernd býr á Þverá í Svarfað-
ardal og fá Svarfdælingar og 
gestir þeirra að njóta brúðu-
sýninga hans af og til. Á morg-
un, laugardaginn 26. júlí, ætlar 
hann að sýna Pétur og úlfinn á 
Byggðasafninu Hvoli á Dalvík 
sem byggð er á sögunni og tón-
verkinu Pétur og úlfurinn eftir 
Sergei Prokofiev. Það frum-
sýndi Bernd haustið 2006 og 
setti síðan upp í Þjóðleikhúsinu 
vorið 2007 við mjög góðar und-
irtektir. 

Sýningin á Hvoli er liður í 
Listasumri á Akureyri 2008 og 
hún tekur um fjörutíu mínútur.

  - gun 

Brúðuleikhús

Bernd Ogrodnik brúðugerðarmeistari 
með brúðurnar sem koma fram í 
leikverkinu Pétur og úlfurinn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lundinn er af svartfuglategund og nafn hátíðarinnar er fengið frá svartfuglinum í 
Látrabjargi.   FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Ganga og skemmtun 
í nafni svartfuglsins
Gönguhátíðin Svartfugl verður 

haldin nú um helgina í þriðja 

sinn. Hátíðin hófst í gær og 

stendur fram á sunnudag.

Hátíðin er haldin á sunnanverð-
um Vestfjörðum og markmið 
hennar er að vekja athygli á svæð-
inu og þeim náttúruperlum sem 
þar eru.

„Þetta er í rauninni frábært 
göngusvæði en hefur verið mjög 
mikið út undan undanfarin ár,“ 
segir Hjörtur Smárason, skipu-
leggjandi hátíðarinnar. „Hátíðin 
er haldin til að vekja athygli á 
þeim möguleikum sem þarna eru 

í boði og þeirri menningu sem 
þarna er að finna. Þess vegna 
höfum við blandað inn í göngurn-
ar ýmsum uppákomum.“

Nafn hátíðarinnar er tilvísun í 
svartfuglinn í Látrabjargi annars 
vegar, því þar er stærsta álku-
byggð í heimi, og hins vegar til-
vísun í skáldsögu Gunnars Gunn-
arssonar, Svartfugl.

Á hátíðinni eru göngur og 
uppákomur fyrir alla fjölskyld-
una og Hjörtur bendir á að allir 
ættu að finna eitthvað við sitt 
hæfi.

Upplýsingar um dagskrá hátíð-
arinnar má finna á www.svart-
fuglinn.is.  - mmf

HPI Savage X 4,6
öfl ugur fjarstýrður 

bensín torfærutrukkur.
Eigum til bíla á gamla verðinu

Laugaveg 54,
sími: 552 5201

•  Kjólar
•  Peysur
•  Gallabuxur
•  Pils
•  Toppar
og margt fl eira.

Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.

Fyrir verslanir:

Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur

Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl

Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita 

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is



BÍLAR &
FARARTÆKI

Nissan Patrol SE árgerð 2004, ekinn 98 
þús., sjálfskiptur, ný 44“ dekk, loftlæsing 
framan, 3“ púst, spilbitar, og.fl., og fl., 
toppviðhald, sk.’09, verð kr. 4.950.000. 
S. 821 6292.

Hyunday Starex H1, árgerð 2005, diesel, 
9 manna, sjálfskiptur, nýleg tímareim, 
þjónustubók, viðhald mjög gott, ekinn 
155 þús., sk.’09, 100% lánað, verð 
1.650.000, 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

Möguleiki á 100% láni 
Tilboð 450.000.-

TOYOTA YARIS SOL. Árgerð 1999, 
ekinn 153 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
450.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is Ásett verð 
590 þús.

Möguleiki á 100% láni
Tilboð 1.090.000.- SKODA OCTAVIA 
VRS TURBO. Árgerð 2001, ekinn 91 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 1.290.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Möguleiki á 100% láni 
Tilboð 299.000.-

Tilboð 299.000.- GALLOPER GALLOPER 
TCI. Árgerð 1999, ekinn 157 þ.km, DÍSEL, 
5 gírar. Verð 590.000. Bílabankinn S 
588-0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

260 hestöfl!!! PONTIAC SOLSTICE 
TURBO Árgerð 2007, ekinn 8 þ.km. 
Sjálfskiptur. Ásett verð 4.980þ. TILBOÐ 
3.890þ. Sjón er sögu ríkari! Til sýnis 
og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2 - s. 567 
4000. Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Netbilar.is kynnir: Subaru Legacy 2.0 árg 
2000 ek 107, sjálfsk,16 og 17“álfelgur á 
vetrar og sumardekk,ný tímareim,Topp 
eintak, Uppl. í s. 588 5300 eða www.
Netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

KAWASAKI VN 2000 A2 árg 2005, ek 
1.þ km, 2.0L, 5 Gíra, Flott og kraftmikið 
hjól, Verð 1.390 þ. Nánari uppl á www.
arnarbilar.is rn: 111302 S. 567 2700

KAWASAKI VN800A VULCAN árg 2004, 
ek 9.þ km, 5 gíra, Betra sæti, Hátt bak, 
Töskur, Gler, Betra stýri, Plattur fyrir 
fætur, Verð 890.þ Nánari uppl á www.
arnarbilar.is rn: 140409 S: 5672700

YAMAHA DRAG STAR XVS 1100 árg 
2007, ek 1 þ. m, 5 gíra, Eins og nýtt, 
Nánast ónotað, Verð 1.100 þ. Tilboð 
950.þ stgr. Nánari uppl á www.arnar-
bilar.is rn: 111229 S. 5672700

1.000.000 KR AFSLÁTTUR
FORD EXPLORER EDDIE BAUER, árg 
2006, ek 63.þ km, 4.0L Sjálfskiptur, 
Leður, Topplúga, Gott eintak, Rafmagn 
í öllu, Verð 3.990.þ TILBOÐ 2.990.þ 
stgr Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn: 
111332 S: 5672700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Skoda Octavia stw disel 3/2006, 5g, 
grænn, drkr, aukadekk, bílalán ca 1880 
þús verð 2150 þús, 100 þús í pen og 
yfirtaka lán!

Kia Sorento Luxury disel 10/2003, ssk, 
leður, toppl, verð 2290 þús.

Nissan Qashqai se disel 8/2007, ssk, ek 
7 þkm, grár, drkr, verð 3990 þús,

Opel Vectra 3/2005, ssk, ek 49 þkm, 
drkr, aukadekk, bílalán ca 1250 þús 
verð 1690 þús,

Mmc Pajero Instyle bensin 3.8, 1/2007, 
ssk, leður, bakkmyndavél, og fl, verð 
5900 þús.

Toyota Hilux Dc disel 1/2007, 5g, ssk, 
ek 21þkm, grár, 35“ dekk,drkr, verð 
4350 þús 4150 þús stgr.

Dodge Grand Caravan Sport 3.3 2002, 
ssk, ek 109 þkm, grænn, álf, drkr, allt 
rafdr, verð 1660 þús.

Palomino Colt 1998, vel með farið hús, 
verð 590 þús, visa og euro til 36 mán.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Úrval nýrra atvinnubíla á 
frábæru verði!!

Nýr Renault Kangoo. Verð kr : 1.359þ. 
án vsk. Nýr Renault Trafic. Verð kr : 
1.990þ. án vsk. Nýr Renault Trafic. 9 
manna. Verð kr : 3.190þ. með vsk. Nýr 
Renault Trafic Langur. Hár toppur. Verð 
kr : 2.490þ. án vsk. Nýr Renault Master. 
Millilangur. Hár toppur. Verð kr : 2.795þ. 
án vsk. Fleiri útfærslur í boði. Allir bílar 
dísel og til afgreiðslu strax !

Verð aðeins 999þ stgr
Chevrolet Aveo LS . 4 dyra - Sjálfskiptur 
- 2006 árgerð - Nýskráður 4.2006 
- Höfuðpúðar aftan - Innspýting - 
Líknarbelgir - Rafdrifnar rúður - Útvarp 
- Geislaspilar - Abs bremsur - Veltistýri 
- Vindskeið/spoiler - Vökvastýri - 
Fjarstýrðar læsingar - Einn eigandi ! 
Vel með farinn konubíll. Ekinn 36þ.km 
- Sumar og vetrardekk - Fleiri myndir 
á www.sparibill.is - Ath ! listaverð er 
1.330Þ. Sparibaukur á frábæru verði .

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Coleman Rushmore árg 2005 elda-
vél,ísskápur, sólskyggni útdraganleg hlíð 
og flr,,,,Frábært hús Verð 1.480.000.- 
skoðum skipti sjá myndir www.bila-
salaislands.is

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

M.Benz R350 AWD, árg.2006, ek.42þús.
km, Sjálfsk. Topplúga, Leður, Rafmagn 
og fl. Stgr.Tilboð 4990þús.kr, Ásett Verð 
5490 þús.kr.!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu fram-
leiðendum. Við finnum draumabílinn. 
Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. Allt að 30% 
lægra verð. Dæmi um 2007/2008: Acura 
TSX, frá 3.390 þús., Volvo XC-70, frá 4.070 
þús., Porche Cayman, frá 6.500 þús. Sími 
552 2000, www.islandus.com.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni mengun, 
meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í reynslu-
akstur. 2008 Toyota Highlander Hybrid og 
2008 Toyota Camry Hybrid LTD. Pantaðu 
reynsluakstur í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Suzuki Vitara 98’ Mjög gott eintak. Uppl. 
í S. 698 3311 & 565 3311

Mustang Convertible 2005 ek. 17þ.m. 
Verð 3.5m, skipti á ódýrari. Uppl. í s. 
843 6420.

Til Sölu Ford Ranger 4x4 V6 3.0 Keyrður 
130þ.mílur. Lítur ótrúlega vel út, ásett 
verð er 750.000.- Tilboð 590 þús. 
Hrannar s. 863 5325..

Sprinter árg. ‘99, Diesel er með palli og 
sturtu. Til sýnis og sölu á bílasölunni 
Bílfang. Uppl. í s. 567 2000 & 825 0006.

Til sölu Buik Skylak ‘63. Á sama stað 
Ford Ka ‘00. Uppl. í s. 693 5750.

Toyota Landcruiser 120 LX árg. ‘06 ek. 
46þ. 35“ breyttur, v. 5880þ. áhv. 3,6. 
S. 898 4988.

Toyota Yaris 1,4 diesel 11/’06 ek. 24þ.
km. Steingrár, álf., sumar/vetrard., eyðir 
5 l/100. V 1.790 þ. S. 856 7452.

Kvartmílukeppni laugardaginn 26. júlí kl. 
13 við Kvartmílubrautina Kapelluhrauni. 
. Skráning á gilson7911@gmail.com 
eða í s 858 7911 www.kvartmila.is 
Skráningu líkur fimtudaginn 24. júli 
kl 24.00

Trans Am 6 gíra
Pontiac Trans Am árg 99 LS1 6 gíra 
beinskiptur nýsk.09 leður T-toppur áhv. 
1550 þús 32 þús á mán verð 2290 þús 
skoða skipti 693 5053.

Tilboð mánaðarins 1 
milljón í afslátt

Toyota Landcruiser GX 120, Turbo Diesel, 
árg. 2007, ek. 40 þkm. Staðgrsl. verð 
5.790.000 kr. Áhv. ca. kr. 3.600.000 33“ 
breyttur, toppeintak og klár í ferðalagið. 
Sími 693 5151.

Góður ferðabíll
Jeep Cherokee árg. ‘93. Ek. 225 þ.km. 
sk. ‘09 Verðhugm. 150 þ. Uppl. í s. 
894 8080.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17



ÞJÓÐHÁTÍÐAR-
KÓNGURINN
Hreimur í Landi og 
sonum syngur Þjóðhátíðar-
lagið í fjórða sinn

Missti 30 kíló 
á tæpu ári

Katrín Cýrusdóttir kennari hætti við að fara í 
hjáveituaðgerð og grennti sig á eigin forsendum

FÖSTUDAGUR
 25. JÚLÍ 2008 FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

HÁMENNTAÐAR 
Í BOLTANUM
Fótboltastelpur mennta sig 
og ná hámarksárangri



fréttir

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  
Ritstjórn Sunna Dís Másdóttir 

sunna@frettabladid.is
Alma Guðmundsdóttir 
alma@frettabladid.is 

Blaðamenn Sara McMahon, Kolbrún 
Björt Sigfúsdóttir, Sólmundur Hólm 

Sólmundarson
Forsíðumynd Anton Brink

Útlitshönnun  Arnór Bogason og
Kristín Agnarsdóttir

Auglýsingar Sigríður Dagný 
Sigurbjörnsdóttir 

sigridurdagny@365.is sími 512 5462
Föstudagur Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

FÖSTUDAGUR

„Þetta var bara eitt það skemmti-
legasta sem ég hef upplifað á æv-
inni,“ segir Skjöldur Eyfjörð sem 
hélt upp á þrítugsafmælið sitt síð-
astliðinn laugardag á staðnum 7-
9-13.

„Allur fókusinn fór í að 
skemmta gestunum og það voru 
standandi skemmtiatriði frá níu 
til miðnættis,“ bætir hann við, 
en meðal þeirra sem komu fram 

voru Haffi Haff, Alan úr X-
faktor-keppninni og Skjöldur tók 
sjálfur lagið. „Magnús Jóhann, 
unnusti minn, var víst búinn að 
vera að læra á gítar í laumi til að 
koma mér á óvart, en hann ákvað 
hins vegar bara að syngja fyrir 
mig þetta kvöld og tók lagið Ev-
erything með Michael Bublé sem 
er náttúrlega mjög rómantískt. 
Pabbi söng svo fyrir mig lag sem 

var samið fyrir hann út af afmæl-
inu,“ útskýrir Skjöldur.

„Fyrir utan skemmtiatriðin 
voru svo sýndar alls konar gaml-
ar myndbandsupptökur af mér, 
þar sem ég var meðal annars að 
taka þátt í dragkeppnum og var 
sautján ára að dansa með Páli 
Óskari,“ segir Skjöldur að lokum, 
ánægður með vel heppnaða af-
mælisveislu.

SKJÖLDUR HÉLT UPP Á ÞRÍTUGSAFMÆLIÐ

Pabbi söng frumsamið lag

Leyndarmálið felst í lögmáli aðdráttaraflsins.

Allt sem gerist í lífinu löðum við að okkur.

Leyndarmálið er falið innra með hverjum og

einum og möguleikarnir eru endalausir.

Skjöldur Eyfjörð skemmti sér kon-
unglega í góðra vina hópi þegar 
hann hélt þrítugsafmælið sitt síðast-
liðinn laugardag.

Þ
að má segja að þetta sé um 50 prósent 
nýting á tíu árum,“ segir Hreimur Örn 
Heimisson, söngvari og höfundur þjóð-
hátíðarlagsins Brim og boðaföll, en þetta 

er í fjórða sinn sem hann bæði flytur og semur 
lag fyrir þjóðhátíð í Eyjum sem hann hefur 
sótt nánast árlega síðastliðin tíu ár. 

„Það er að sjálfsögðu hljómsveitin mín, 
Land og synir, sem flytur lagið en við höfum 
lítið verið að koma fram að undanförnu. Við 
gáfum reyndar út plötuna Lífið er yndislegt 
fyrir síðustu jól, sem var upptaka af tónleikum 
okkar í Óperunni frá því í haust, en þá vorum 
við að fagna tíu ára afmæli hljómsveitarinn-
ar,“ útskýrir Hreimur. „Við ætlum að spýta 
í lófana fram að jólum og anna mikilli eftir-
spurn en í haust er von á nýju lagi frá okkur,“ 
bætir hann við. Spurður um frekari plötuút-
gáfu fyrir jólin vill hann ekkert gefa upp. „Ég 
vil ekkert segja að svo stöddu um þetta nýja 
efni en okkur líður eins og við séum mjög gjaf-
mildir,“ segir Hreimur sposkur á svip.

Í lok september á Hreimur von á sínu öðru 
barni með eiginkonu sinni, Þorbjörgu Sif Þor-
steinsdóttur, en saman eiga þau dótturina 
Emblu Margréti, þriggja ára. 

„Það hefur allt gengið eins og í sögu, en 
það mæðir nú minnst á mér enn sem komið 
er,“ segir Hreimur sem hefur í mörgu að snú-
ast þessa dagana því auk þess að syngja með 
Landi og sonum spilar hann reglulega með 

Vigni Snæ Vigfússyni og er verslunarstjóri 
fyrirtækisins Prodomo sem sérhæfir sig í 
heildarlausnum á hljóð-, mynd- og ljósabúnaði.

„Það er vægast sagt nóg að gera, því ef 
maður er ekki að spila opinberlega er maður 
alltaf að vinna í tónlistinni á bakvið tjöldin. 

Svo reynir maður öðru hverju að ná einum 
golfhring þegar tími gefst til, svona áður en 
barnið kemur í heiminn,“ segir Hreimur að 
lokum, en þjóðhátíðarlagið Brim og boðaföll 
má nálgast frítt á vefsíðunni pepsi.is.

 alma@frettabladid.is

Hreimur Örn Heimisson er með mörg járn í eldinum

Á von á öðru barni í haust

„Mér datt fyrst í hug gamla Holly-
wood-leikkonan Joan Craw-
ford,“ segir rithöfundurinn og 
skáldið Gerður Kristný Guð-
jónsdóttir, en glöggir lesendur 
Bakþanka Gerðar Kristnýjar 
síðastliðinn laugardag hafa ef 

til vill rekið augun í skemmti-
lega uppgötvun hennar eftir 

heimsókn á Vesturfarasetr-
ið á Hofsósi. Þar komst hún 
að því að skyldmenni henn-
ar sem héldu til Vesturheims 
frá Króksfjarðarnesi tóku 
upp nafnið Crawford. 

„Ég komst svo að því að 
leikkonan hafði tekið upp 
Crawford-nafnið, þar sem 
hún hét upphaflega Luc-
ille Fay LeSueur. Það er 

því ekkert skylt með okkur 
og satt best að segja er ég 
fegin, því þrátt fyrir að vera 
Óskarsverðlaunahafi var 
hún einnig þekkt fyrir að vera 
slæm móðir,“ útskýrir Gerður 
Kristný.

Spurð um hugsanlegan 
skyldleika með henni og of-
urfyrirsætunni Cindy Craw-
ford slær Gerður á létta 
strengi. „Cindy er náttúrlega 
fræg fyrir fæðingarblett fyrir 
ofan annað munnvikið og ég 
veit að systir mín hefur látið 
fjarlægja nokkra fæðingar-
bletti. Hvað þann skyldleika 
varðar vonar maður bara 
það besta,“ segir Gerður og 
hlær.

Gerður Kristný „Crawford“

Gerður Kristný Guðjóns-
dóttir komst nýlega að 
því að skyldmenni hennar 
sem héldu til Vesturheims 
á sínum tíma frá Króks-
fjarðarnesi tóku upp nafnið 
Crawford. Cindy 

Crawford

SYSTKININ SAMSTIGA Í 
BARNEIGNUM
Systkinin Birgir Ísleifur Gunnarsson, 
söngvari Motion Boys, og Unnur 
Elísabet Gunnarsdóttir dansari eiga 
bæði von á börnum þessa dagana. 
Unnur og sambýlismaður henn-
ar, leikarinn Gunnar Hansson, eiga 
von á sínu fyrsta barni saman nú 
einhvern næstu daga, en enn eru 
nokkrar vikur í að barn Birgis Ísleifs 
komi í heiminn. Það verður annað 
barn Bigga og konu hans, Heiðu 
Kristínar Helgadóttur, sem eiga fyrir 
soninn Benedikt. Birgir Ísleifur hefur 

annars í mörg horn að líta 
þessa dagana, því hann 

er nú að leggja loka-
hönd á fyrstu plötu 
Motion Boys, sem 
beðið hefur verið með 

mikilli eftirvænt-
ingu.

Hreimur er höfundur þjóðhátíðarlagsins Brim og boðaföll, en hann á von á sínu öðru barni í lok september.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

„Ég er að fara á Bræðsluna á Borgarfirði eystri, 
með vinum og frænkum. Ég er mjög spennt. 

Ég hef ekki farið áður en það er gaman 
að fara í útilegu, ég hef ekkert farið í 

sumar. Það er 17-20 stiga hiti sem 
bíður eftir mér.“
Anna Svava Knútsdóttir, leikkona 
með meiru.

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ GERA UM 
HELGINA?
Anna Svava Knútsdóttir leikkona
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MORGUNMATURINN: 
Það eru djúsbarir á næstum hverju 
götuhorni með ógrynni ferskra ávaxta 
og brauðmeti, án efa langbestu stað-
irnir til að byrja daginn.

SKYNDIBITINN: 
Acai, ekki spurning! Acai er búið til 
úr berjum sem vaxa í skógum Amaz-
on, sem er frosnum blandað saman 
við gurana. Acai er yfirgengilega ljúft 
á bragðið og fæst á næstum hverju 
götuhorni í Ríó á undir 100 krónur.
RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: Mér finnst 
mest rómó að borða uppi í rúmi, og þá 
helst súkkulaðiköku. 

LÍKAMSRÆKTIN: 
Það á víst að brenna kaloríum að liggja 
í sólbaði og svitna og ég get ófeimin 
sagt að mér finnist það langbesta „lík-
amsræktin“. Það er alls ekki óvenju-
legt að sjá stælta kroppa skokka eftir 
ströndum Ríó og þá helst á Ipanema-
strönd.

UPPÁHALDSVERSLUN: 
Ég get ekki sagt að það sé frábært að 
versla í Ríó en mér dettur verslunar-
miðstöðin Barra Shoping helst í hug, 
með rándýrum verslunum fyrir fína og 
fræga fólkið. Annars er voða ljúft að 

rölta um „Hippie fair-útimarkað sem 
haldinn er um helgar á torgi í Ipanema.
BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ: Lít-
ill sushi-veitingastaður í verslunarhverfi 
Rochina, stærsta fátækrahverfi Ríó. 
Það eru ekki margir túristar sem leggja 
leið sína þangað, en í einu öngstrætinu 
er þessi litli demantur sem býður upp 
á ljúffengt sushi og fer vel með budd-
una í þokkabót.

HVERNIG ER BEST AÐ EYÐA DEG-
INUM: 
Best væri að byrja daginn á því að 
fá sér morgunmat á djúsbar og arka 
svo niður á strönd til að sýna sig og 
sjá aðra. Síðdegis er fínt að skella sér 
á fótboltaleik á Maracana-leikvangi. 
Brassar eru vægt til orða tekið vitlausir 
í fótbolta og er stemningin á leikvang-
inum engu lík. Um kvöldið væri fínt að 
fara til Lapa sem er einhvers konar 101 
Ríó-búa með ógrynni skemmtistaða 
og bara. Ég held mikið upp á Clube 
dos Democáticos sem var stofnaður 
árið 1867 og hann býr yfir ólýsanleg-
um sjarma. Þar er eingöngu spiluð lif-
andi tónlist og þá helst samba. Allt frá 
ömmum og öfum til ungs fólks sækir 
þennan stað og dansar tryllt sömbu 
fram á rauða nótt.

borgin mín 

RIO DE JANEIRO
ANNA SMÁRADÓTTIR starfsmaður á sambýli

Birgir Örn Steinarsson blaða-
maður, betur þekktur sem Biggi í 
Maus, gekk að eiga unnustu sína, 
Kolbrúnu Magneu Kristjánsdótt-
ur, um síðustu helgi. 

„Þetta var eini heiðríki sólar-
dagurinn við Akureyri í sumar, 
vinir mínir komu frá útlöndum 
og þetta var bara alveg frábært,“ 
segir hinn nýbakaði eiginmaður, 
en brúðkaupið fór fram í Grundar-
kirkju í Eyjafjarðarsveit.

Birgir söng sjálfur lag Togga, 
Þú komst við hjartað í mér, í at-
höfninni, og þá spilaði Brim í 
brúðkaupinu. 

Birgir segir það magnaða 

tilfinningu að vera kvæntur 
maður. „Ég held að við höfum 
alveg verið búin að gera þessa 
skuldbindingu við hvort annað 
áður,“ segir hann. „Líðanin er ekk-
ert öðruvísi, maður er bara fárán-
lega hamingjusamur.“

Parið ætlar þó ekki í brúð-
kaupsferð í bráð. „Við erum bara 
búin með alla peningana okkar 
eftir þetta brúðkaup og hún er 
með barni þannig að við bíðum 
með það. Við fórum líka á Hróars-
keldu fyrr í sumar,  það var svona 
snemmbúin brúðkaupsferð.“ 
Barnið er væntanlegt í heiminn í 
nóvember. 

Söng sjálfur í 
brúðkaupinu

Birgir Örn Steinarsson er nýbakaður eiginmaður og verðandi faðir.
Þ

etta er grillaður gaman-
leikur um kerlingar sem 
eru ekki allar þar sem þær 
eru séðar. Þær eru á besta 

skeiði ævinnar þótt illa inrættir 
kalli það stundum „erfiða skeið-
ið“,“ segir Sigrún Edda Björns-
dóttir leikkona um nýjan gaman-
leik sem nú er í undirbúningi, en 
á móti henni munu leika Helga 
Braga Jónsdóttir og Edda Björg-
vinsdóttir. Leikritið verður sýnt 
hjá Leikfélagi Akureyrar í vetur 
undir leikstjórn Maríu Sigurðar-
dóttur og stefnt er á frumsýningu 
í mars á næsta ári.

„Gísli Rúnar Jónsson er að 
leggja lokahönd á þýðinguna, 
en nafnið er enn þá leyndarmál. 
Konur ættu að hafa mjög gaman 
af þessu verki og eiginmönnum 
mun gefast einstakt tækifæri 
til að hlæja að konum sínum á 
þessari sýningu. Breski grín-
istinn Jenny Eclair samdi verk-
ið og það er virkilega fyndið, en 
hún hefur samið fyrir grínista 
á borð við Dame Ednu og Billy 
Connely,“ segir Sigrún Edda.

Spurð hvenær æfingar hefjist 
segir hún undirbúninginn byrja 
strax í haust. „Við ætlum að 

setja í gírinn fyrir norðan strax 
eftir áramót og mála Akureyrar-
bæ rauðan,“ segir Sigrún Edda 
að lokum.

Þrjár gamanleikkonur sameinast á Akureyri

Nýr gamanleikur í 
undirbúningi

Leikkonurnar þrjár brugðu sér í Kringluna til að athuga með búninga fyrir sýning-
una.

Sigrún Edda, Helga Braga og Edda 
Björgvins munu leika kerlingar á besta 

skeiði ævinnar í grilluðum gamanleik 
hjá LA.
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K
atrín er 43 ára lærður nudd-
ari og kennari. Hún er bú-
sett á Kiðafelli í Kjós ásamt 
eiginmanni sínum, Birni 

Hjaltasyni bókbindara, og starf-
ar sem kennari í Klébergsskóla 
á Kjalarnesi. Saman eiga þau tví-
burana Þorstein og Cýrus, þriggja 
ára, en bæði eiga þau syni úr fyrri 
samböndum svo oft er mikið líf og 
fjör á hemilinu.

Þrátt fyrir að vera fædd og 
uppalin í Vogunum í Reykjavík er 
Katrín mikið náttúrubarn og finnst 
fátt betra en að njóta útiverunnar 
í Kjósinni og ganga á fjöll, en það 
var eitthvað sem hún var ekki fær 
um að gera fyrir ári af heilsufars-
ástæðum.

„Upphaflega ætlaði ég að fara 
í hjáveituaðgerð því ég var eigin-
lega viss um að ég gæti þetta ekki 
sjálf. Ég hafði lengi haft áhuga 
á fjallgöngu en aldrei komist. 

Hreyfigetan var takmörkuð, ég 
var með bullandi astma og það 
var skelfilegt að búa í þessari 
náttúruparadís í Kjósinni og geta 
ekki gengið á fjöllin sem eru allt í 
kring,“ segir Katrín.

„Ég tók mig alltaf til annað slag-
ið og fór í átak, þar sem ég gekk 
og hreyfði mig meira, en svo gafst 
maður bara upp á því. Ég vissi að 
ég þyrfti hjálp við að koma mér í 
form svo ég sótti um að komast inn 
á Reykjalund í byrjun fyrrasum-
ars, en þá átti ég orðið erfitt með 
að hreyfa mig. Eðlilegar hreyf-
ingar, eins og að fara út úr bíln-
um, voru orðnar erfiðar og ég varð 
móð við minnstu áreynslu,“ út-
skýrir Katrín sem komst í læknis-
viðtal eftir langa bið, en var þá tjáð 
að hún þyrfti að missa fimm pró-
sent af líkamsþyngd sinni áður en 
hún kæmist að. „Þegar ég var í 
viðtalinu hjá lækninum í lok maí 

Katrín Cýrusdóttir gafst upp á öllu sem fól í sér 
orðið „kúr“ fyrir mörgum árum. Eftir að hafa 

þjáðst af astma, of háum blóðþrýstingi og verið 
langt yfir kjörþyngd um árabil ákvað hún að leita 
sér hjálpar. Katrín var þá farin að íhuga hjá-
veituaðgerð, en lausnin birtist henni með öðrum 

hætti. Í dag er hún þrjátíu kílóum léttari og nýtur 
þess að ganga á fjöll við hvert tækifæri. Alma 
Guðmundsdóttir hitti Katrínu og forvitnaðist um 

afrek þessarar jákvæðu og orkumiklu konu. 

Breytti 
um lífsstíl

Katrín tókst á við breyttan lífsstíl með 
mikilli jákvæðni og segist aldrei hafa 
upplifað aðhaldið sem einhverskonar 
erfiðleika eða átök.

Opnunartími:
Föstudagur 25. júlí: 9:00-18:00 Laugardagur 26. júlí: 10:00-16:00     Mán - Fim 28. – 31. júlí: 9:00-18:00     Föstudagur 1. ágúst: 9:00-16:00
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í fyrra sagði hann að ég ætti ekki 
möguleika á að komast inn í ágúst-
hópinn. Ég sagðist bara víst ætla að 
komast, missti þessi fimm prósent 
eins og skot og komst inn á Reykja-
lund í ágúst í fyrra,“ segir Katrín.

Baunaréttir og grænmeti

„Ég ólst upp við mjög hollan mat 
og móðir mín var dugleg að gera 
alls kyns baunarétti sem voru 
ekki á boðstólum á hverju heim-
ili þegar ég var krakki. Hún lagði 
mikið upp úr því að ég, eldri syst-
ir mín og bróðir borðuðum allt-
af grænmeti með matnum,“ út-
skýrir Katrín og minnist þess að 
grænmetisréttirnir hafi farið mis-
vel í heimilisfólkið. „Pabbi var svo 
hæverskur að þegar hann var ekki 
par hrifinn af einhverjum heilsu-
rétti sem mamma bjó til sagði 
hann bara „mikið rosalega hlýtur 
þetta að vera hollt, Guðlaug mín,“ 
segir Katrín og hlær.

Hún segir mataræðið ekki hafa 
verið vandamálið heldur hafi hún 
þyngst óhóflega mikið á meðgöngu 
barna sinna.

„Þegar við Björn höfðum verið 
saman í tvö ár varð ég ófrísk að 
lítilli stúlku sem fæddist andvana 
eftir fulla meðgöngu árið 2002. 
Það var vissulega erfitt, en það var 

engin skýring á því að hún fædd-
ist andvana. Ég var í raun fegin 
því að vita ekki ástæðuna því þá 
gat ég ekki stressað mig yfir því 
þegar ég varð svo ólétt að tvíbur-
unum ári síðar. Mér leið rosalega 
vel á meðgöngunni með tvíburana 
og var aldrei óróleg, en ég fann 
svolítið fyrir því að fólkið í kring-
um mig var orðið stressað þegar 
fæðingin nálgaðist. Drengirnir 
voru teknir með keisaraskurði og 
það gekk allt eins og í sögu,“ segir 
Katrín, en eftir fæðinguna fannst 
henni erfitt að losna við aukakílóin 
sem hún hafði bætt á sig.

„Ég hef borðað hollan mat til 
margra ára, en vandamálið var 
fyrst og fremst að ég borðaði of 
mikið á móti því hvað ég hreyfði 
mig lítið. Mér finnst allur matur 
góður og var bara of gráðug,” 
segir Katrín og hlær við.

Aldrei erfitt

Þegar Katrín komst að á Reykja-
lundi í ágúst í fyrra mætti hún 
þrjá daga vikunnar milli klukkan 
átta og fjögur. Þar fékk hún bæði 
fyrirlestra og fræðslu um offitu, 
fjölbreytta hreyfingu og næring-
arráðgjöf. Árangurinn lét ekki á 
sér standa og eftir að Katrín hafði 
verið þar í fimm vikur fór henni að 
snúast hugur varðandi hjáveituað-
gerðina. Eftir mikla hvatningu og 
góðan árangur ákvað hún að gang-
ast ekki undir aðgerðina, en telur 
hana þó vera lausn á erfiðu vanda-
máli fyrir mjög marga.

„Þegar ég fór að sjá árangur-
inn varð ég enn meira tvístígandi. 
Svona aðgerð er náttúrlega mikið 
inngrip og krefst þess að maður sé 
undir reglulegu eftirliti allt sitt líf, 
svo það er mjög gott að vera laus 
við hana. Fyrir suma er slík aðgerð 
ef til vill óhjákvæmileg, en svo eru 
aðrir sem eru komnir vel á veg og 
gætu vel haldið sér í formi með 
uppteknum hætti,“ segir Katrín 
og telur nauðsynlegt að fólk full-
reyni sjálft að ná tökum á þyngd-
inni áður en það kýs að fara í að-
gerð.

„Það hjálpaði mér gífurlega að 
komast á Reykjalund. Þó svo að 
ég væri ekki að uppgötva eitthvað 
nýtt fékk ég þann stuðning sem ég 

þurfti á að halda. Ég borðaði aldrei 
meira en 1.500 hitaeiningar á dag, 
hélt matardagbók og hreyfði mig 
á hverjum einasta degi svo þetta 
gerðist jafnt og þétt, en ég er viss 
um að hreyfing skiptir sköpum,“ 
útskýrir Katrín sem mun halda 
áfram að fara á Reykjalund með 
reglulegu millibili næsta árið, eða 
þar til tveggja ára aðhaldi lýkur.

Spurð hvort það hafi ekki reynst 
erfitt að fækka hitaeiningafjöldan-
um í upphafi frá því sem hún var 
vön segir Katrín svo ekki vera.

„Þetta voru aldrei átök og satt 
best að segja fannst mér þessi 
breyting ekkert erfið. Auðvit-
að þurfti maður að fara út í þetta 
með mjög jákvæðu hugarfari og 
ef maður hugsar jákvætt um hlut-
ina eru þeir bara skemmtilegir. Ég 
vissi að þetta myndi ekki gerast á 
mjög stuttum tíma og var tilbúin 
að breyta um lífsstíl til frambúð-
ar,” bætir hún við.

Magnið skiptir máli

Nú er komið rúmt ár síðan Katr-
ín breytti um lífsstíl og síðan þá 

hefur hún misst 30 kíló. Aðspurð 
segist hún vissulega hugsa um 
hvað hún lætur ofan í sig en ekki 
neita sér um ákveðnar fæðuteg-
undir.

„Ég borða allan mat og það er 
ekkert sem ég sleppi. Ég borða 
bara minni skammta og vel held-
ur fituminni tegundir ef ég fæ mér 
til dæmis ís í eftirrétt. Í veislum 
borða ég líka þær veitingar sem 
eru á boðstólum en fæ mér bara 
einu sinni á diskinn. Það er allt í 
lagi að leyfa sér að borða einstaka 
kökusneið svo lengi sem maður 
getur stoppað eftir einn skammt,“ 
útskýrir Katrín. 

„Auðvitað sleppi ég ruslfæði, 
svo sem unnum kjötvörum, en 
annars er ekkert sem ég er með á 
algjörum bannlista. Í dag er orðið 
nokkuð innbyggt hjá mér hvað það 
eru margar hitaeiningar í tiltekn-
um mat svo ég veit nokkurn veg-
inn hvað ég má leyfa mér. Svo 
þegar það eru veislur borða ég 
minna yfir daginn til að fara ekki 
langt yfir dagsskammtinn,“ bætir 
hún við.

„Hreyfing er líka orðin algjör-
lega fastur liður í mínu lífi og mér 
líður illa ef ég hreyfi mig ekki eitt-
hvað á hverjum degi. Astminn er 
orðinn mun skárri eftir að þolið 
varð betra og ég nýt þess að fara í 
langar göngur og læt veðrið aldrei 
stöðva mig. Ég held nefnilega að 
fólki vaxi oft í augum að hreyfa sig 
og geri sér erfitt fyrir með því að 
vera að keyra langar vegalengdir 
í líkamsræktarstöðvar þegar það 
getur einfaldlega gengið út úr hús-
inu heima hjá sér og fengið fína 
hreyfingu í næsta nágrenni,“ út-
skýrir Katrín. 

Aðspurð segist hún hafa náð því 
markmiði sem hún setti sér í upp-
hafi.

„Ég er ekki komin í kjörþyngd, 
enda er það ekki það sem skiptir 
mig máli því ég leitast ekki eftir 
að verða mjó útlitsins vegna. Mig 
langaði til að verða heilbrigðari og 
koma mér í form til að geta hreyft 
mig almennilega. Í dag get ég 
gengið á fjöll svo markmiði mínu 
er svo sannarlega náð,“ segir Katr-
ín að lokum.

Katrín Cýrusdóttir er dugleg að ganga á fjöll í kringum heimili sitt að Kiðafelli í Kjós og fer gjarnan leiðir sem fáir þekkja. 
FÖSTUDAGUR/ANTON

Í HNOTSKURN
Stjörnumerki:  Sporðdreki.

Uppáhaldsmatur:  Sushi.

Besti tími dagsins:  Morgunninn.

Uppáhaldsdrykkur:  Maður getur 
ekki verið án kaffis.

Draumafríið:  Skíðaferð í Alpana 
með fjölskyldunni.

Bíllinn minn er:  Allt of stór og eyðir 
allt of miklu.

Skemmtilegast:  Að vera úti í nátt-
úrunni í sveitinni minni og ganga 
á fjöll.

Leiðinlegast:  Að þrífa – enda gerir 
Bjössi maðurinn minn það oft.

Hverju myndirðu sleppa ef þú 
þyrftir að spara:  Fatakaupum og 
allri þessari óþarfa eyðslu.

Mesta freistingin:  Matur.

Diskurinn í spilaranum:  Múgsefjun.

Uppáhaldsborgin:  London.

Besta bókin:  Reisubók Guðríðar 
Símonardóttur eftir Steinunni Jó-
hannesdóttur.

66°Norður markaður á annari hæð í Faxafeni 12. 
Allt fyrir Verslunarmannahelgina!

Dúnsvefnpoki
12.800 kr.

Sjóstakkar
frá 1.500 kr.

Sjóhattur
1.500 kr.

Óbrjótanleg fl aska
1.000 kr.
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Bíómyndin Mamma Mia! hefur tröllriðið öllu síðustu vikur, en eins 
og flestir vita er hún byggð á samnefndum söngleik sem skrifaður 
var í kringum vinsælustu lög sænsku sveitarinnar Abba. Það eru ekki 
bara íslenskir Abba-unnendur sem flykkjast á myndina, því hún hefur 
notið gríðarlegra vinsælda hvar sem hún hefur komið á hvíta tjaldið 
og óhætt er að segja að nýtt Abba-fár sé í uppsiglingu. Plötur og safn-
plötur með hljómsveitinni hafa rokið út úr tónlistarverslunum eins og 
heitar lummur og þess eflaust skamms að bíða að útvíðar smekkbuxur 
skjóti upp kollinum í búðargluggum. 

Ef þú átt glóðvolga miða á Mamma Mia! í vasanum er ekki úr vegi 
að rifja upp nokkra af textunum sem fyrir koma í myndinni, svo hægt 
sé að syngja með fullum hálsi. Hér koma nokkrir klassískir molar, þar 
sem textasmíðahæfileikar tvíeykisins Björns og Benny lýsa í gegn.

Nýtt Abbafár
Mamma Mia! hefur verið gríðarlega vinsæl hvar sem hún hefur verið sýnd.

HONEY, HONEY
Honey honey, how you thrill me, 
ah-hah, honey honey.
Honey honey, nearly kill me, ah-
hah, honey honey

MAMMA MIA
I don’t know how but I suddenly 
lose control.
There’s a fire within my soul.
Just one look and I can hear a bell 
ring
One more look and I forget every-
thing, w-o-o-o-oh

CHIQUITITA
Chiquitita, you and I know
how the heartaches come and they 
go and the scars they’re leaving.
You’ll be dancing once again and 
the pain will end.
You will have no time for grieving

OUR LAST SUMMER
And now you’re working in a bank,
the family man, the football fan
and your name is Harry.
How dull it seems.
Yet you’re the hero of my dreams

VOULEZ-VOUS
Voulez-vous (ah-ha).
Take it now or leave it (ah-ha).
Now is all we get (ah-ha).
Nothing promised, no regrets.
Voulez-vous (ah-ha).
Ain’t no big decision (ah-ha).
You know what to do (ah-ha).
I can still say voulez-vous.

I DO, I DO, I DO, I DO, I DO
Love me or leave me, make your 
choice but believe me:
I love you.
I do, I do, I do, I do, I do.
I can’t conceal it, don’t you see, 
can’t you feel it?
Don’t you too? 
I do, I do, I do, I do, I do.

„Ég var búin að hugsa þetta í 
nokkra mánuði, en ákvað að kýla 
á þetta þegar ég var úti að borða á 
afmælisdaginn minn, 17. júlí, með 
kærastanum,“ segir Ása Ottesen 
starfsmaður í Gyllta kettinum um 
heimasíðuna trend-land.blogspot.
com sem hún opnaði nýverið.

„Ég hafði séð nokkrar svona 
bloggsíður hjá breskum stelpum og 
fannst einmitt vanta blað eða net-
síðu á Íslandi sem fjallar einungis 
um tísku. Ég ætla því að einblína 
á tískuna hérna heima, vera með 
tískuviðtal við eina steplu í mán-
uði og skrifa um þau „trend“ sem 
eru í gangi hér á landi,“ segir Ása 
sem hefur fengið góðar viðtökur 

frá því hún opnaði síðuna.
„Ég er búin að vera á fullu að 

svara fyrirspurnum frá stelp-
um um hvar vissar flíkur fást, en 
það er einmitt það sem ég vil geta 
komið á framfæri svo stelpur og 
konur viti hvar þær geti keypt 
það sem þeim finnst flott. Vefsíð-
an er líka alveg óháð svo ég mæli 
ekkert frekar með einni búð en 
annari,“ segir Ása

Aðspurð segist hún versla víða 
og ekki eiga neina eina uppáhalds-
búð. „Mér finnst skórnir í Kron 
æðislegir og finnst til dæmis 
gaman að kíkja í Zöru, en ég versla 
líka mikið á eBay og þegar ég er 
erlendis. Það skiptir mig engu 

máli frá hvaða merki flík er svo 
lengi sem mér finnst hún flott, svo 
ég myndi alveg eins kaupa kjól í 
Skarthúsinu frekar en mun dýr-
ari kjól í Trilogiu ef mér fyndist 
hann flottur. Ég væri löngu farin 
á hausin ef ég myndi bara versla 
í dýrustu búðunum og ég held að 
ungar stelpur sækist eftir fötum 
á viðráðanlegu verði,“ bætir hún 
við og útilokar ekki möguleikann á 
netverslun í framtíðinni. 

„Það er aldrei að vita nema 
maður fái einhverjar verslanir 
eða hönnuði inn í þetta með sér 
seinna meir, ef vel gengur,“ segir 
Ása að lokum.
 alma@frettabladid.is

Nýtt íslenskt tísku-blogg

Ása Ottesen 
skrifar um tísku

Morgunverður er ómissandi að margra mati og er 
oft sagður vera mikilvægasta máltíð dagsins. Hollur 
morgunverður þarf hvorki að vera flókinn né tímafrek-
ur. Jógúrtdrykkinn hér að neðan er fljótlegt að útbúa 
í morgunsárið, en hann er einnig kjörinn sem léttur 
drykkur milli mála.

JÓGÚRTDRYKKUR MEÐ DÖÐLUM 
OG VANILLU (FYRIR TVO)
1 bolli Létt AB-mjólk eða hrein jógúrt

1 bolli Léttmjólk, undanrenna eða sojamjólk

1 bolli steinlausar mjúkar döðlur

1/2 tsk. vanilludropar

2 bollar ísmolar

Setjið jógúrt/AB-mjólk, mjólk, döðlur og vanilludropa í 
blandara. Hrærið þar til döðlurnar hafa maukast vel og 
blandan er orðin þykk. Bætið ísmolum út í og hrærið 
áfram þar til ísinn hefur molnað. Skiptið í tvö stór glös 
og njótið vel.

Jógúrtdrykkur með 
döðlum og vanillu

LOSTÆTI VIKUNNAR

Ása opnaði nýverið tísku-bloggsíðuna trend-land.blogspot.com, en henni fannst vanta blað eða netsíðu tileinkaða tísku á 
Íslandi.
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MATUR, MANNLÍF, 
MENNTUN OG MÚSÍK

LÍFRÆNT FJÖR 
Á SÓLHEIMUM
„Þetta er í fyrsta skipti sem við 
erum með svona lífrænan dag, en 
við hugsum þetta sem árlegan við-
burð sem við ætlum að byggja upp 
smám saman,“ segir Bergþóra Hlíð-
kvist Skúladóttir, forstöðumaður 
Sesseljuhúss á Sólheimum, um líf-
rænan dag sem haldinn verður á 
Sólheimum á morgun. „Hinir góð-
kunnu kokkar, Beggi og Pacas, 
matreiða og selja góðgæti úr líf-
rænt ræktuðu hráefni í kaffihúsinu 
Grænu könnunni frá klukkan eitt 
og á Rauða torgi Sólheima verður 
kynning á lífrænt ræktuðu græn-
meti og trjáplöntum auk fræðslu og 
kynningu á námsmöguleikum í líf-
rænni ræktun. Okkur finnst mikil-
vægt að tala jákvætt um lífræna 
ræktun, en umfjöllunin hefur verið 
heldur neikvæð að undanförnu,“ út-
skýrir Bergþóra. „Þar sem Menn-
ingarveisla Sólheima stendur sem 
hæst verða tónleikar með Ragga 
Bjarna og Þorgeiri Ástvaldssyni í 
kirkjunni klukkan tvö, en í Menning-
arveislunni eru í boði fjölbreyttar list- 
og umhverfissýningar,“ bætir hún 
við og segir alla vera velkomna á 
Sólheima, en aðgangur er ókeypis. 

Áhugasömum er bent á 
að skoða dagskrána á 
vefsíðunum sesselj-
uhus.is og solheim-
ar.is.

Beggi og Pacas munu selja lífrænt 
góðgæti á Sólheimum á morgun.

Bergþóra Hlíðkvist 
Skúladóttir, forstöðu-
maður Sesseljuhúss 
á Sólheimum.

Þ
etta var mikið púl til að 
byrja með,“ segir María 
Björg Ágústsdóttir, mark-
maður KR í Landsbanka-

deild kvenna. María, eða Maja eins 
og hún er kölluð, á strangt nám að 
baki. Hún er BA í hagfræði frá 
Harvard og MS í stjórnunarfræð-
um frá Oxford. Hún hóf nám í 
Harvard haustið 2002 eftir að hafa 
lokið stúdentsprófi frá Verzlunar-
skóla Íslands um vorið. 

Algengt er að íslenskir knatt-
spyrnumenn og -konur fari í há-
skóla í Bandaríkjunum. Skólar 
þessir eru misgóðir „Ég mæli með 
því að fólk kynni sér vel hvað er 
í boði þar sem Bandaríkin bjóða 
upp á svo marga spennandi skóla. 
Eins og til dæmis Guðrún Sóley 
[Gunnarsdóttir] sem var í hörku-
skóla með hörkufótboltaliði,“ segir 
Maja en hún byrjaði að kynna sér 
bandaríska háskóla tveimur árum 
áður en hún fór út. María hafði 
svo sjálf samband við Harvard á 
sínum tíma. „Mig minnir að ein-
hver í landsliðinu hafi sagt mér 
frá því að Harvard vantaði mark-
mann. Þó vill enginn kannast við 
að hafa sagt mér frá því í dag svo 
það er spurning hvort einhver hafi 
verið að tala við mig að handan, “ 
segir Maja og hlær. 

Flestir íþróttamenn sem fara 
til Bandaríkjanna í háskóla fá 

svokallaðan hæfileikastyrk en 
slíkt er ekki í boði hjá Harvard. 
„Harvard er öðruvísi, þeir gefa 
ekki hæfileikastyrki. Númer eitt 
er að komast inn og svo bjóða 
þeir upp á aðstoð, financial aid 
eða styrk eftir þörfum á góðri ís-
lensku,“ segir María sem þurfti 
því sjálf að borga hluta námsins. 

María segir að fyrstu önnina í 
Harvard hafi hún ekki horft á sjón-
varp fyrr en í desember sökum 
anna. „Þetta var samt aldrei of 
mikið þó ég hugsi oft eftir á hvern-
ig ég fór eiginlega að þessu. Ég 
naut mín svo vel þarna og maður 
var svo þakklátur að fá að læra 
þarna. Svo var þetta miklu þægi-

legra umhverfi og hlýrra en ég 
hafði ímyndað mér að það væri 
áður en ég fór út. Auk þess hitti 
ég margt fólk sem var hvert öðru 
áhugaverðara,“ segir María sem 
fór beint í Oxford að loknu námi í 
Harvard og lauk námi þar síðasta 
sumar. Að námi loknu hóf hún störf 
innan Fjárstýringar hjá Glitni.

Knattspyrnukonur eru duglegar að mennta sig samhliða boltanum

Hámenntaðar í boltanum

Guðrún Sóley Gunnarsdóttir, KR. Er 
með BS í fjármálahagfræði frá Notre 
Dame-háskólanum og MS í fjármála-
hagfræði frá Háskóla Íslands. Hún 
starfar nú hjá Seðlabanka Íslands.

Katrín Jónsdóttir, Val. Lærði læknis-
fræði meðan hún spilaði fótbolta með 
Kolbotn í Noregi. Hún starfar nú sem 
heilsugæslulæknir.

Þóra Helgadóttir, Anderlecht. Er með 
BS í stærðfræði og BA í sögu frá Duke 
University en í dag starfar hún hjá 
Deutch Post í Belgíu. 

Ásthildur Helgadóttir. Er með BS í verk-
fræði frá Wanderbilt University en tók 
mastersgráðu í Malmö. Í dag starfar 
Ásthildur hjá Landsbankanum.

María Björg Ágústdóttir er með BA-gráðu í hagfræði frá Harvard og MS-gráðu í stjórnunarfræðum frá Oxford. Hún starfar hjá 
Glitni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SMÁRALIND   I   KRINGLAN SMÁRALIND

VERÐ
BOMBA
ALLAR ÚTSÖLUVÖRUR Á 

500 - 4000 KR.

VERÐ
SPRENGJA

ALLAR ÚTSÖLUVÖRUR Á 

500 - 3.000 KR.
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t íska
ferskleiki dagsins í dag

KATE MOSS GERIR SNYRTIVÖRUR
Ofurfyrirsætan Kate Moss hefur þegar sent frá sér eitt ilmvatn, Kate by Kate Moss, 
og er með annað í bígerð. Hún ætlar nú einnig að leggja nafn sitt við snyrtivörur sem 
fyrirtækið Coty mun framleiða. Það er einnig fyrirtækið á bak við Rimmel-snyrtivöru-
línuna, en Kate hefur verið andlit hennar árum saman.  

Stórt skal það vera

1. Armböndin frá Accessorize standa alveg ein og sér, en þeim má líka 
hrúga saman til að ýkja stærðina enn frekar. 2. Hálskeðjan úr Spúútnik 
ætti að falla vel í kramið hjá þeim sem finnst stærðin skipta máli, en hún 
er ekki jafnþung og hún lítur út fyrir að vera. 3. Litskrúðugt og áberandi 
úr Topshop. 4. Grafískt og flott viðarhálsmen frá Oasis. 5. Stórir og flottir 
eyrnalokkar úr Accessorize. 6. Áberandi flottur hringur frá Oasis. 7. Burberry 
Prorsum sýndi risastórar hálsfestar. 8. Givenchy hlóð hálskeðjunum á sínar 
fyrirsætur.

Útsölurnar standa í fullum blóma og verið er að rýma til fyrir haust-
vörunum sem hvað úr hverju taka að streyma inn í verslanir. Ég 
er ein þeirra sem eru allsendis ekki tilbúnir til að sleppa tök-
unum á sumrinu nú þegar, enda heill yfirlýstur sumarmán-
uður eftir. Um leið og haustvörurnar berast og kápurnar 
fara að skjóta upp kollinum kemur þó óneitanlega dálít-
ill fiðringur í fingurna sem halda traustataki í budd-
una. Þeir sem vilja daðra aðeins við haustið, án þess 
þó að skipta sumarkjólum og hælaskóm út fyrir 
gráan ullarfatnað, þótt fallegur sé, geta hins 
vegar tileinkað sér eitt heitasta tískufyrirbæri 
haustsins: stóra skartgripi. 

Stór og klunnaleg armbönd, fyrirferðarmikil háls-
men og eyrnalokkar voru í aðalhlutverki á tísku-
pöllunum þegar helstu hönnuðir heims sýndu línur 
sínar fyrir komandi haust. Burberry Prorsum lagði 
áherslu á einn stóran skartgrip, en einnig má til-

einka sér hugsun Givenchy 
og hlaða á sig hverri keðjunni á 
fætur annarri þangað til hálsinn 

mótmælir sökum þunga. 
Konur eiga aldrei nóg af tvennu: 

skóm og skarti. Báðir hlutir geta 
gerbreytt annars hlutlausum 

klæðnaði og sett á hann sterkan svip, 
eins og fyrirsæta Givenchy sannar. 
Skart hefur þar að auki þann kost að 
það þarf ekki að kosta skyrtuna, ef 
svo má að orði komast.

 sunna@frettabladid.is1
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Útsölulok á morgun

50% afsláttur 
af útsöluvörum

Opið 
föstudag 11-18.30 
laugardag 11-1



L AUG AV EGU R 6 6 , 101 R E YK JAVÍK
KONUR OG MENN

AF ÖLLUM VÖRUM

Burberry   I   Calvin Klein   I   Sportmax Code   I   Filippa K
Patrizia Pepe   I   Annhagen   I   Anderson & Lauth    
Stella Nova   I   GK Reykjavík   I   Rutzou   I   Lee   I   Wrangler

AF ÖLLUM VÖRUM

NÚ ER
ÞAÐ

50-60%
ÚTSALA



heima
gleði og glysgjörn húsráð

Hægindahorn og huggulegheit

Slökun í stofunni
Á tímum þegar sjónvarp og aðrar 
tæknigræjur eru oftar en ekki 
helsta stofustássið getur aftur-
hvarf til rólegri tíma í formi 
huggulegheitahorns í stofunni 
gert mikið fyrir geðheilsuna. 
Góður og fallegur hægindastóll til 
að hjúfra sig saman í kallar á slök-
unarstundir með tebolla, bók eða 
prjóna og útsaum sér við hönd og 
það getur verið skemmtilegt að 
brjóta upp hina hefðbundnu upp-
röðun sófasetts í kringum borð og 
sjónvarp.. 

Hægt er að ljá herberginu léttan 
blæ með ljóslitum húsgögnum og 
nútímalegum hreinum línum, en 
antíkmublur og bólstraðir stólar 
upp á gamla mátann geta 

einnig sett sterkan svip á um-
hverfið. Auk þægilegs hæginda-
stóls er lítið fráleggsborð ómiss-
andi og fallegur lampi sem lýsir 
vel sömuleiðis. 

Aukahlutir á borð við fallega 
púða, teppi eða skemla 

myndu ekki síður sóma sér vel, 
og gera afslappelsið enn meira. 

Góðar slökunarstundir.
 sunna@frettabladid.is 

ÚTSALA Í VEFVERSLUN MOMA
Í vefverslun MoMa kennir ýmissa grasa. Íslendingar eiga því nú ekki alltaf að venjast að erlendar 
vefverslanir fallist á að senda okkur vörur yfir hafið, en verslun MoMa er ein fárra sem það gera 
– svo lengi sem munirnir eru í minni kantinum. Þessar fallegu glósubækur eru á meðal þess 
sem nú eru á útsölu á síðunni – ein úr eigin línu MoMa, myndskreytt með verkinu Untitled eftir 
listakonuna Lauru Owens. Slóðin er www.moma.org.

Fátt er kuldalegra en tómir og berangurslegir veggir í annars huggu-
legri íbúð. Það þarf ekki að leita langt yfir skammt eða stefna fjár-
hagnum í hættu í leit að list á veggina og engin ástæða til að ör-
vænta þótt buddan leyfi ekki innkaup á verkum eftir helstu lista-

menn landsins. Gömlu 
góðu veggspjöldin 
standa enn fyrir sínu, þó 
að smekkur flestra hafi 
eflaust þróast töluvert 
frá því að útklippt andlit 
tónlistarhetjanna prýddu 
veggi. 

Í safnverslun Lista-
safns Íslands má fá 
ýmiss konar vegg-
spjöld, skreytt myndum 
jafn ólíkra myndlistar-
manna og Helga Þorgils, 
Kjarvals og Gunnlaugs 
Scheving. Þetta stíl-
hreina veggspjald frá yf-
irlitssýningu sem hald-
in var á verkum Harð-
ar Ágústssonar myndi til 
dæmis taka sig vel út á 
litsterkum vegg. Lista-

safn Reykjavíkur býður einnig upp á plaköt í ýmsum formum og því 
af nógu að taka fyrir þá sem vilja ljá herbergjum sínum meira líf án 
þess að fara á hausinn. Miðað við upplýsingar á heimasíðu Lista-
safns Íslands kosta veggspjöldin þar á bilinu 1.000 til 1.500 krónur. 

VEGGSPJÖLD STANDA ENN 
FYRIR SÍNU

Á síðunni Birkiland.is er að finna ýmis verk íslenskra hönnuða, allt 
frá minnismiðum og bollum upp í ísbjarnarfeld hönnuðarins Sruli 
Recht – sem reyndar er gerður úr fimmtán lambagærum og þannig 
alls óskyldur þeim sem hrærðu upp í þjóðarsálinni fyrir skömmu. 
Þeir sem vilja gleðja vini og vandamenn, eða eigið hjarta, með ís-
lenskri hönnun ættu því að kíkja á síðuna og velja úr framboðinu. 
Við myndum ekki slá hendinni á móti eldhúsáhöldum Sóleyjar Þóris-
dóttur, eða hrafnslaga herðatré Ingibjargar Hönnu Bjarnadóttur, sem 
þjónar hlutverki augnayndis og skúlptúrs þegar það er ekki hulið yfir-
höfnum.

ÍSLENSK HÖNNUN Á BIRKILANDI

Nútímalegt eða gamaldags, slökunin 
er hin sama. NORDICPHOTOS/GETTY

Flottur lampi 
getur sett sterk-
an svip á hornið.

Glað-
leg inn-

skotsborð frá 
vitra setja svip á 

hvaða horn sem er. 

Það má láta vel um sig 
fara í þessum stól sem 

fæst í Saltfélaginu.

Nútímalegt en þægi-
legt. Stóllinn frá vitra 
fæst í Saltfélaginu.

Veljið lampa 
eftir því til 
hvers hann 
er ætlaður. 
Þessi fæst í 
Saltfélaginu.

Hjá Fríðu 
frænku má finna 

ýmislegt sem 
myndi sóma sér 

vel í hæginda-
horni. Stóllinn, 

borðið og þessi 
forláta lampi eru 

öll þaðan. 
MYNDIR/STEFÁN
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FIMMTUDAGUR 17. JÚLÍ
Eins og önnur kvöld vikunnar hófst 
fimmtudagskvöldið á blússandi bömm-
er í eigin íbúðarholu. Hvernig datt mér í 
hug að bjóða gamla kærastanum heim 
með mér síðustu helgi? Og það eftir að 
hafa þambað kampavín af stút og sung-
ið Ace of Base inni á b5. Ég skamm-
ast mín of mikið til að útlista ná-
kvæmlega hvað okkur fór á 
milli, en þessi orð koma að 
minnsta kosti fyrir í lýsingunni: 
húsasund, uppköst, tröppur, 
blómapottur, kúla, kúl. Hann 
fékk kúlu, ég missti kúlið. 

Þar sem ég hef varla þorað út 
fyrir dyr síðan á sunnudagsmorg-
un áformaði ég að halda mig í sófanum 
á fimmtudagskvöldið. Vinkvenna gerið 
hafði aðrar hugmyndir og 
eftir að hafa neytt ofan 
í mig hálfa rósavíns-
flösku tókst þeim 
að sannfæra mig 
um að mér yrði 
óhætt á Kaffibarn-
um. Þar var eitthvert 
heljarinnar partí með 
hinum danska Trente-
möller, sem mér líkaði nú bara 
ágætlega við. Ég hitti líka Ásu 
Ottesen úr Gyllta kettinum 
og Ella, kærastann henn-
ar úr Jeff Who?, DJ Marg-
eir, Ástu Krist jánsdótt-
ur úr Eskimó og Jón Atla 
hárgreiðslu gúrú og 
-doktor.  

FÖSTUDAGUR 18. JÚLÍ 
Þar sem fimmtudagsathafnirnar heppn-
uðust svona vel var ekki annað í stöð-
unni en að endurtaka leikinn, í þetta 
skiptið á Boston. Til öryggis hafði ég 
augað alltaf á stiganum, til að vera viss 
um að ég væri enn óhult. Upp kom 
kúlumaðurinn ekki, en það gerðu hins 
vegar Sölvi Blöndal og Snorri Helgason 
í Sprengjuhöllinni og mæðgurnar flottu 
Bryndís Jakobsdóttir og Ragga Gísla. 

Þegar staðnum var lokað ákvað ég að 
storka örlögunum ekki frekar og koma 
mér heim á leið. Hálfnuð niður stigann 
fannst mér ég heyra kunnuglega rödd, 
snarsneri mér við og tókst að flækja 
hælinn í sjálfri mér, með þeim afleiðing-
um að mér tókst á einhvern undarleg-

an hátt að fara restina af tröppunum 
á rassinum. Og jú, viti menn, 

kúlumaðurinn var á leið hjá. 
Ótrúlegt nokk virtist hann 
ekki sjá mig, en ég trítlaði 
heim með auman rass.

LAUGARDAGUR 19. 

JÚLÍ
Þrátt fyrir mótbárur af minni 

hálfu var ég dregin á Jómfrúna í 
eftirmiðdaginn til að hlusta á tónlist og 
sóla mig í góðviðrinu. Loforð um vel 

kælda hvítvín náði að sannfæra mig. 
Það voru fleiri en við sem sleikt-
um sólskinið á Jómfrúnni, þar voru 
líka Svavar Örn hárgreiðslumað-
ur og Beggi og Pacas úr Hæðinni í 
góðum gír. 

Eftir hvítvínssötrið barst kall frá 
fleiri vinkonum sem höfðu komið sér 
fyrir á teppi á Austurvelli, svo þangað 

var haldið. Ég gekk reyndar í flasið 
á Selmu Björns og Rúnari Frey 

Gíslasyni á leiðinni, þar sem 
þau voru á leið í brúðkaup 
Sigurðar Kára Kristjánssonar 
og Birnu Bragadóttur í Dóm-
kirkjunni. 
Þegar það fór að kólna var 

haldið heim á leið til að dressa 
sig upp og svo lá leiðin á b5. 

Þar gekk ég aftur í flasið á Begga og 
Pacas, sem ég virðist vera afar sam-
stiga, og sá líka Svein Andra Sveins-
son lögfræðing og Jón Ólafsson. Þegar 
ég var farin að hífa upp um mig pilsið til 
að sýna einhverjum ókunnugum manni 
marblettina og segja honum sorgar-
kúlu-söguna, ákvað ég að drífa mig 
heim. Í dyrunum hringdi síminn. Það var 
kúlumaðurinn …

díana mist

bland
í gær og á morgun ...

FÖSTUDAGUR
Mugison rekur smiðshöggið á langan túr um og út 
fyrir landið með tónleikum sínum á Nasa í kvöld. 
Húsið verður opnað klukkan 22.30 en tónleikarn-
ir hefjast um klukkustund síðar. Þeir verða 
þeir síðustu í bili, þar sem tveir meðlim-
ir sveitarinnar fara svo í barneignarfrí.

LAUGARDAGUR
Síðasta tækifæri sumarsins til að njóta laugardags-
djass Jómfrúarinnar. Þar kemur fram kvartett Maríu 

Magnúsdóttur, sem útskrifaðist frá FÍH í vor og vinn-
ur að gerð sinnar fyrstu plötu, en kvartettinn mun flytja 

eigin útsetningar á tónlist Joni Mitchell. Tónleikarnir hefj-
ast klukkan 15 og er aðgangur öllum opinn og ókeypis.H

E
L

G
IN

Kristinn Gunnar Blöndal, 
tónlistarmaður

„Þetta er kannski svolítið einsleitur listi hjá mér. Þetta 
er flestallt hljóðfæri eða tónlistartengt dót, enda er það 
það sem ég geri. Ég lifi greinilega mjög fábreyttu lífi.“ 
Lopapeysan sem Kristinn Gunnar er í á myndinni kemst 
þó einnig á topp tíu-listann. „Ég fékk hana í verslun 
Rauða krossins á tvö hundruð kall. Ég er alltaf í henni.“

„Ég spila og sem ótrúlega mikið 
á þetta píanó, sem heitir Fender 
Rhodes 73. Mig dreymdi lengi um að 
eignast svona og síðan ég fékk það 
er það einn af mínum uppáhalds-
hlutum. Það er frá sjötíu og eitt-
hvað.“

„Birgittu-dúkkan situr ofan á mónitornum mínum og 
vakir yfir öllu sem ég geri.“

„Þetta heitir Roland RE 301 Chorus Echo og er mikið 
galdratól. Ég var að klára plötuna Happiness and Woe 
sem kemur út í byrjun september, og notaði þetta enda-
laust þar og í flest sem ég geri. Þetta er delay og reverb-
tæki sem er líka frá áttunda áratugnum.“

„Ég áttaði mig á því um daginn að 
fyrir utan tölvuna er þetta sá hlutur 
sem ég nota mest, bæði til að plötu-
snúðast, vinna tónlist í tölvunni og 
alls konar annað. Ég er með þessi 
heyrnartól á höfðinu allan daginn.“

„Þetta forrit, og auðvitað tölvan mín, 
er ómissandi. Það heitir Ableton 
Live og frá því að ég uppgötvaði það 
fyrir þremur árum hefur það breytt 
allri minni tónlistarsköpun. Ég vinn 
eiginlega allt í því núna, og mæli 
með því fyrir alla sem hafa áhuga á 
að búa til músík.“

„Ég fer í gufu í Laugardalslauginni 
svona fjórum, fimm sinnum í viku. 
Ég geng eiginlega á henni og kóki. 
Gufan er einn af fáum föstum punkt-
um í minni tilveru utandyra.“

„Gítarinn er djásn eins og píanó-
ið. Hann heitir Gibson J55 og ég 
held að hann sé frá 1972 eða 1973. 
Gömlu græjurnar eru miklu betri en 
þessar nýju, handbragðið er bara 
farið.“

„Það fyrsta sem mér datt í hug á þennan lista er raf-
magnið. Það er það yndislegasta sem mannkynið hefur 
fundið upp. Án þess gæti ég ekki gert neitt af því sem 
ég geri.“
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„Ég geng 
fyrir kóki.“
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Funahöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 534 4433 - Fax 534 4430 - is-band@isband.is - www.isband.is

Nýr Jeep Grand cherokee Laredo X V8 NEW 
Ný 305 Hö V8 vél sem eyðir aðeins 12,4 L utanbæjar og 16,8 innanbæjar Búnaður: 
leðursæti, topplúga , dráttarbeisli, cd magasín með 276 watta hljóðkerfi , fjarstart, 
rafdrifi n sæti og petalar, hill holder, lágt drif og margt fl eira .
verð aðeins 4.990þ   Þú spara yfi r 1,5 milljón kr á þessum!

Nýr Jeep Grand cherokee Laredo X V8 NEW 
Ný 305 Hö V8 vél sem eyðir aðeins 12,4 L utanbæjar og 16,8 innanbæjar Búnaður: 
dráttarbeisli, cd spilari,litað gler,loftkæling,, rafdrifi n sæti, hill holder lágt drif og 
margt fl eira .
verð aðeins 4.590þ   Þú spara yfi r 1,5 milljón kr á þessum!

Nýr Jeep Grand cherokee Laredo X V6
210 Hö V6 vél sem eyðir aðeins 10,7 L utanbæjar og 13,8  innanbæjar Búnaður: leðursæti, 
topplúga ,bakkskynjari , cd magasín með 276 watta hljóðkerfi , fjarstart, rafdrifi n sæti og 
petalar, lágt drif og margt fl eira .
verð aðeins 4.190þ   Þú spara yfi r 1,5 milljón kr á þessum!

Nýr Jeep Commander Sport V8 NEW
Ný 305 Hö V8 vél sem eyðir aðeins 13,1 L utanbæjar og 18,1  innanbæjar Búnaður: 
dráttarbeisli, cd spilari ,litað gler,loftkæling, 7 farþega,, rafdrifi n sæti, hill holder lágt drif , 
bakkskynjari og margt fl eira .
verð aðeins 4.690þ    Þú spara yfi r 1,5 milljón kr á þessum!

Nýr Jeep Patriot Limited  
170Hö 4 cyl vél sem eyðir aðeins 9,8 L utanbæjar og  11,2 innanbæjar Búnaður: leðursæti,, 
cd magasín, 17” álfelgur, hiti í sætum loftkæling alvöru fjórhjóladrif, Hraðastillir,, og 
margt fl eira .
verð aðeins 2.990þ   Þú spara yfi r 1,5 milljón kr á þessum!

Nýr Jeep Patriot Sport  
170Hö 4 cyl vél sem eyðir aðeins 9,8 L utanbæjar og  11,2 innanbæjar Búnaður:, cd spilari, 
17” álfelgur, loftkæling alvöru fjórhjóladrif, rafmagns rúður samlæsingar, Litað gler,, og 
margt fl eira .
verð aðeins 2.690þ    Þú spara yfi r 1,5 milljón kr á þessum!
 

Ótrúleg verð á lúxus jeppum frá JEEP
Vorum að fá nýja sendingu í hús. Ath. hér er aðeins um takmarkað magn að ræða á þessu frábæra verði! 

það stenst enginn samanburð í verði og gæðum á þessum frábæru amerísku jeppum.
Sjá nánar á www.isband.is          þjónustuaðili Ræsir HF 

32” breyting á Cherokee og Commander kostar aðeins 160þ. Innifalið í því er upphækkun, 32” dekk og aurhlífar að framan og aftan.

Opið mánudaga til föstudaga kl 10-18:30 



1. Vertu 
heima í 
kvöld. 
Hvort 
heldurðu 
að sé eft-
irminni-
legra, 
leiðindakvöld heima að horfa á sjón-
varpið eða ofneysla áfengis á bar í 
miðbænum? Þegar vinnufélagarn-
ir spyrja hvernig helgin var þarftu ekki 
að rifja upp gleymd augnablik enda 
manstu nákvæmlega hvar þú varst og 
hvað þú gerðir.

2. Vertu brjálaður/brjál-
uð í skapinu. 
Þá meina ég í trylltu 
skapi. Hreyttu ónotum 
og fúkyrðum í einstakl-
inga sem eiga það ekki 
skilið og beittu vini 
og samstarfsfólk 
andlegu ofbeldi. 
Dagurinn verð-
ur lengi í minnum 
hafður sem „brjálaði 
föstudagurinn“.

3. Pakkaðu þér í pappamassa. 
Fáðu vini til að pakka þér inn eins og 
múmíu. Dagurinn mun aldrei gleym-
ast – sérstaklega ekki ef þú ferð með 
dæmið lengra og lætur koma þér fyrir 
á fjölförnum stað.

4. Borðaðu eitthvað ógeðslegt. 
Þú munt ávallt minnast dagsins sem 
þú borðaðir viðbjóðinn – maður borðar 
daglega þannig að þú munt að öllum 
líkindum minnast hans á hverjum degi.

5. Labbaðu afturábak allan daginn. 
Þú munt aldrei gleyma þessum föstu-
degi. Þú vekur mikla athygli og dagur-
inn verður ekki aðeins eftirminnilegur 
fyrir þig, heldur einnig vinnufélaga, vini 
og fjölskyldu.

Atli Fannar 
Bjarkason, 

ritstjóri 
Monitor.

FÖSTU
DAGUR

LEIÐIR TIL 
AÐ GERA 
FÖSTUDAG 
ÓGLEYM-
ANLEGAN5

Ólöf Helga Arnalds er fædd 
04.01.1980. Útkoman úr því 
er 23 sem er jafnt og 5. Ólöf 
er mjög jarðbundin kona og 
heillar alla með látleysi sínu 
og einlægni. Allt sem hún 
segir virðist vera vandlega 

ígrundað en samt leikur hún lífið af fingrum 
fram. Hún hefur mjög þægilega nærveru og 
er ansi húmorísk.

Þar sem hún er talan 5 á hún gott með að 
koma fyrir sig orði og semja bæði sögur og 
söngva. Hún ætti að nota talandann til að 
koma sér áfram, sem hún er að sjálfsögðu 

að gera. Ólöf er á árstölunni 6 sem er ofsa-
lega sterk tala, en til að sjá á hvaða tölu við-
komandi er leggjum við saman fæðingar-
dag og bætum við 2008. Árstalan 6 er afar 
mikil frjósemistala sem þýðir að allt mun 
margfaldast í höndunum á henni. Þetta 
er líka oft mikið sprengjuár og hreinsar 
út gamalt og bætir við nýju mjög hratt, 
svo Ólöf veit trúlega ekki hvaðan á sig 
stendur veðrið um þessar mundir. 

Ólöf er á hápunkti árstölunn-
ar núna og ætti að fara inn í tíð-
indamikið ferli frá september. 
Hún á auðvelt með að fá fólk 

til að vinna með sér og er ógleymanleg þeim 
sem þekkja hana. Hún á eftir að ná 

miklum árangri erlendis og þótt 
furðulegt megi virðast á Amer-
íka eitthvað eftir að koma við 
sögu. Ólöf er dugleg í því að 
hjálpa öðrum og veita góð ráð. 
Hún þarf að passa sig á því í 
framtíðinni að vera vel jarð-
tengd og muna eftir uppruna 

sínum. Hún er að fara inn 
í frábæra tíma og ekkert 
fær hana stöðvað.

www.klingenberg.is

SIGRÍÐUR KLINGENBERG spáir fyrir Ólöfu Helgu Arnalds

Á leið inn í frábæra tíma
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SMÁAUGLÝSINGAR

Til sölu Nissan Micra LX 1300 vél, ekinn 
82 þ. Km, sjálfskipt, Álfelgur og spoiler. 
Verð 380.000.- Uppl í síma 663-8214

FRÁBÆRT LEIKTÆKI Corvetta í topp-
standi sem er á góðu verði. S 690 1111.

Chrysler Pacifica 06 glæsilegur bíll með 
öllum aukabúnaði. s 690 1111.

VW Golf árg. ‘98 station ek. 129þ. til 
sölu. Verð 200 þ. Uppl. í s. 865 5585.

Ford Escort 1600. Árg. ‘97 nýskoðaður. 
Toyota Corolla 1300. Árg ‘97. S 861 
3375

Til sölu Santa Fe árg. ‘01. Leður sæti. 
Ssk. Ek. 120 þ. Skoðaður ‘09. Ekkert 
áhvílandi. ATH skipti á ódýrari. S. 897 
8779.

Toyota Cor st. ‘98 ek. 139 þús. sk. ‘09 
Subaru ‘99 ek. 110 þús. sk. ‘09. S. 
692 0345.

Ford Nermit 115 hö með gír og skrúfu, 
spildælu, altanatorum. Netaspil, línu-
spil, dekk, krani, stk tæki með lofneti. 
Gps og plotter með loftneti ofl. S. 893 
2953 & 468 1318.

Lancer Station Árg. ‘00 Ek. 17 þ. Bsk. V. 
350 þ. S 893 1025.

 0-250 þús.

ÓDÝRT NISSAN MICRA ‘98 SJÁLFSK/
VÖKVASTÝRI EKINN 68ÞÚS KR. 190.000 
S. 898 0808

Mitsubishi Space Wagon árgerð 1997. 
Ekinn 164.000 km. upplýsingar í síma 
8982024

 500-999 þús.

Viking fellihýsi með sólarrafhlaðu, for-
tjaldi, húsgögnum, ísskáp og fl. til sölu. 
Verð 550.000 kr. Uppl. í s. 698 1850/ 
arndis_bj@hotmail.com

 2 milljónir +

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða 
á Akureyri í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

 Jeppar

MMC Outlander diesel
Árg. 11/’07 neyslugrannur 6,7l/100. 
Aksturstölva. Verðlækkun 3,5. S. 590 
5197 & 661 2609.

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

Pajero ‘93 ek. 210þ. Dráttark., nýtt í 
bremsum & púst. Í mjög góðu lagi. V. 
490þ. S. 892 3229.

 Toyota Corolla 1600 árg. 04 svartur, 
beinsk. 5 dyra ekinn. 46.000 þús. verð 
1.550 þús. uppl. sími 8233597

 Pallbílar

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs. 
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. 
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350 frá 
2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá 2.500 
þús., Toyota Tacoma frá 1.460 þús., GMC 
Sierra C/K 1500, frá 1.690 þús. Sími 552 
2000. www.islandus.com.

Fis Pallhýsi 2 ára með öllum þægindum. 
Verð 1400 þ. Einnig Nissan Navara D 
cab ‘05 Ek. 75 þ. Rafm, toppl, pallhús 
33“ breyting. V. 2300 þ. (300 þ. yfir-
taka?) + 300 þ. S. 899 6312.

 Vörubílar

Langendorf árgerð 2007 gleiðöxla með 
yfirbreiðslu er með láni. S: 8665156

 Húsbílar

M.Benz Húsbíll
LMC 7105 Finish Liberty V6, 184 hestöfl, 
sprinter 318, sjálfskiptur. Nýr bíll hlaðinn 
búnaði. Verð 12.3 Miljónir. Uppl. sími 
841 8311.

M.Benz Húsbíll
TEC 7205 TI V6, 184 hestöfl, sprinter 
318Cdi, sjálfskiptur með alvöru mótor. 
Nýr og hlaðinn búnaði. Verð 11.5 milj-
ónir. Uppl. í s. 841 8311

Til sölu Skyhawk pallhýsi 7 feet árg 
2004 nýtt segl passar á alla pallbíla 
uppl í síma 864-0982

Til sölu Shadow Cruiser pallhýsi, lítið 
notað, árg. 2005. Verð kr. 900.000. 
Uppl. í síma 894 3275.

Fiat Joint J357 árg. 04 ek. 15.000 km. 
Selst með ölllu, tilbúinn í fríið. Hefur 
staðið í upphituðu húsi milli sumra. 
TOPPEINTAK! S. 898 2717.

 Mótorhjól

Eigum eftir 2 vespur 250cc vatns kældar 
m/ álgólfi. Aðeins 380 þús m/skrán-
ingu.

X Motors Pit Bike 125 cc, 149 þús, 2 
litir. X Motors Dirt Bike 250 cc, 249 
þús. 2 litir.

Eigum nokkrar vespur eftir af þessari 
sendingu 50 cc m/ þjófavörn, álgólfi, 
stórum kassa, 12“ breiðum dekkjum. 
229 þús, m/ hjálm og skráningu.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

YFIRTAKA Á LÁNI!!
Kawazaki 250F árg. 2008 lítið sem 
ekkert notað til sölu. fæst með yfirtöku 
á láni. uppl. í síma :6977248

Til sölu 400cc Buggy. götuskráð 5 gíra. 
4 punkta belti. diskabr. V. 698þ.kr. S. 
893 5777.

Honda VF700 ‘85. Uppgert og glæsilegt 
hjól, hiti í handf, stál bremsuslöngur, ný 
dekk. V. 375 þ. S. 897 9612.

HARLEY-DAVIDSON VRSCD NIGHT 
ROD 2006. Verð 1.950.000 Frábært 
úrval af mótorhjólafatnaði. MOTORS 
Vélhjólaverslun Laugavegi 168 - S. 697 
5406.

Yamaha YZ 250 tvígengis árgerð 2003 til 
sölu, lítið notað og er í góðu standi, verð 
290 þús stgr, sími 8470472

Glæsilegt götuskráð KTM 450 EXC ‘07, 
ekið aðeins 11 tíma! Mótorhlíf, handa-
hlífar, stellhlífar og nýtt afturdekk. Engin 
rispa - sem nýtt! Fæst á eina kúlu. 
894-7070

 Fjórhjól

Can Am Renegade 800 4x4 nýtt hjól.
S:898-2811.

 Hjólhýsi

Travel Lite
Erum að taka heim síðustu húsin á 
64 kr. pr. $ Vel útbúin,tilbúin á bíl-
inn, skemmtilegustu fríin, Ferðapallhýsi 
Oddagötu 8 Rvk s. 663 4646

Palomino Maverick 1000 pallhýsi, rétt 
verð 2.298 þús, tilboðsverð1.800 þús. 
Seglagerðin Ægir - Eyjarslóð 5, 101 
Reykjavík - Sími: 511 2200

Hobby 450UF Excellent
Nýtt Hobby 450 UF Excellent verð 1.980 
Þús. uppl. í síma 841 8311.

Hobby 540UF Excelsior
Nýtt Hobby 540 UF Excelsior. Verð 
2.300 þús. uppl. í síma 841 8311.

Hobby 560UFE Excelsior
Nýtt Hobby 560 UFE Excelsior verð 
2.650 Þús. uppl. í síma 841 8311.

Hobby 610UL Excelsior
Nýtt Hobby 610 UL Excelsior, verð 2.950 
Þús. uppl. í síma 841 8311.

Til sölu Hymer Eriba Living 465, skr. 
08/’06. Lítið notaður með markísu og 
gólfhita-230v. Áhv. er lán kr. 1,273 mil. 
Uppl. í s. 856 4400, Matthías.

Til sölu nýtt Tabbert Da Vinci 540 hjól-
hýsi, kojuhús með 3 hæða koju, klósett, 
sturta, 2x vaskar, ísskápur. Verð 3.490 þ. 
Skoða skipti. S. 860 1998.

Fendt Saphir 560 TFK. Árg. 2007- koju-
hús Lítið notað sérlega vandað hús 
sem er enn í ábyrgð. V. 2,8 mil. Uppl 
í s.8969584

Delta 4400 TKM árg. ‘06 5-6 manna, 
kojur, stórt fortjald fylgir. Gott lán. Skoða 
öll skipti. Uppl. í s. 866 9799.

Hobby UKF Prestige kojuhús ‘05 til sölu. 
Svefnpláss fyrir 6. Aukahl. Markýsa ein 
renghlið, öflug sólarsella, stækkaður raf-
geymir, sjónvarpsloftnet og cd+útvarp. 
Lítið notað. Uppl. í s. 895 3437.

Eyeliner A-hýsi árg ‘06. Grjótgrind, 2 
gaskútar, sólasella, heitt og kallt vatn. 
Verð 1450 þ. Uppl. s. 864 1345 og 
860 2960

FÖSTUDAGUR  25. júlí 2008 5

TIL SÖLU

BÍLAR TIL SÖLU



 25. júlí 2008  FÖSTUDAGUR6
SMÁAUGLÝSINGAR

 Fellihýsi

Starcraft 1707 2006 árg. Hýsið er sem 
nýtt. Fortjald og sólarsella fylgja. Verð 
1.190.000. Er til sýnis hjá MótorMax 
uppl. gefa sölumenn í síma 563 4400.

Til sölu Palomino Yerling árg. 2005. 
Húsið er mjög vel með farið, og er með 
öllu. Uppl. í síma 894 9906.

Fleetwood Yuma 9 og 1/2 fet 2006 
til sölu á 1.1 milljón. Áhv. ca 800 þ. 
afborg á mán. ca 18 þ. Uppl. í s. 860 
7991, Bjarki.

Mjög lítið notað fellihýsi Palomino 
Colt 2004 fortjald,grjótgrind,kæli-
box,gas,geymir. uppl. í síma 822-8027.

Rockwood Premier fellihýsi árg.’96, m/
fortjaldi, vel með farið. V. 490þ. Uppl. í 
s. 894 4852.

Til sölu Colman Monterey Elite, 
árg. 2003. 12 fet, heitt og kalt vatn, 
220v, sj.loftnet, innbyggt WC. Lítið 
notað og mjög vel með farið. Verð 
kr. 1.390þ. Uppl. 898-3420. Til sýnis í 
Bílabankanum.

Til sölu Palomino Colt árg, 02. 
Mjög vel með farið og lítið notað.
Svefntjöl,miðstöð,ískápur,tv loft-
net,grjótgrind,gasskiynjari ofl. Verð 
840.000. S:896-4757 og 861-0077

Til sölu Starcraft fellihýsi 8.5 fet. árgerð 
2000. Ásett verð 450-490 þús.kr. Uppl. 
895-6431/820-6809

til sölu palomino colt fellihysi 98 árgerð 
með rafmagni , 2 sólaarsellum ,fortjaldi 
verð 500 þús upplýsingar í síma 565-
5578 eða 694-8211 eftir kl 16

 Tjaldvagnar

Til sölu Camplet Concorde árg 01. 
Hlaðinn fylgihlutum. Staðsettur á 
Ísafirði. Listaverð 370.000. Uppl. í síma 
892 4864.

Til sölu „NÝR“ 2008 Camp-let Concorde 
kostar nýr 890 fæst á 690 þús mynd 
á www.motormax.is uppl. Tryggvi 
8452034

Combicamp Ã¡rg ‘06. Fortjald, eldhÃºs, 
kÃ¡lfur, geymslukassi, einangrun og loft-
pÃºÃ°afjÃ¶Ã°run. Uppl. Ã  s. 698 1100

Til sölu Combi Camp Family ‘95, með 
nýlegu fortjaldi. Upplýsingar í 899 6582 
og 564 3482.

 Vinnuvélar

 Bátar

 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar 
í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 
1610 & 892 7852.

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 
- 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is 

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

HÁSING, FELGUR, DEKK undan ram-
charger til sölu FÆST ÓDÝRT www.
go-riding.com/dot

Áhaldaleiga Aseta ehf.
Loftpressa með rafstuð á kerru vagni. 
Afkastageta 4 rúm. metra á mín. 4 cycl. 
dísel vel. Einnig ýmis verkfæri til leigu. 
Uppl. í s. 533 1600 eða 896 9791.

Varahlutir í Imprezu ‘97. Uppl. í s. 896 
8568.
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 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

 Garðyrkja

Tökum að okkur stærri og smærri verk. 
Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846 
0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR), 
HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL 
ÖNNUR VERK). Sláttumenn 

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

HELLUBORG DÓRA
Heildarlausn fyrir lóð og garð 
Látið fagmenn vinna verkið!
Upplýsingar í síma 616 9714 

Halldór Ólafsson 
www.helluborg.is

Trjáklippingar
 Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

ER ÖSPIN TIL AMA??
Fellum tré og klippum runna. Snyrtileg 
og fagleg vinnubrögð. Í öspum erum 
við bestir. Uppl. gefur Magnús í s. 695 
1918.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Fjármál

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar, 
bókhaldsþjónusta, samningar við lán-
ardrottna, viðskiptaáætlanir, samninga-
gerð atoz@atoz.is s: 771 45 45

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s.661-7000

Inni-/útimálun
30 ára starfsreynsla. Vönduð vinnu-
brögð. Snyrtileg umgengni. Örugg mæt-
ing. Sanngjarnt verð. Björn s. 847 5012.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
& aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 
7078. Millibílar s. 659 1047.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-

um og fleira.
Einnig tökum við að okkur nið-
urrif úr húsum og múrbrot. Fljót 
og góð vinnubrögð. Tímavinna 

eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420

Steingæði ehf.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. 
S. 847 6391 & 891 9890.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

Ryð og lekavarnir á 
þökum

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Andri og Kristján s. 694 9626.

Byggingafélag getur bætt við sig verk-
efnum, úti sem inni. Tilboð eða tíma-
vinna. Uppl. í s. 663 3383.

 Veisluþjónusta

Stórar sem smáar veislur
Tökum að okkur stórar sem smáar 
veislur, allt frá 10-200 manns. Þjónum 
mikið í heimahús. Veisluþjónustan LB 
Baldurshagi. Nánari upplýsingar í síma 
567 2025 & 848 0185.

 Spádómar

Englaljós til þín S. 908 
5050 & 863 1987. Lára 

spámiðill
Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla virka daga 

frá kl. 09-01 & helgar frá kl. 
12-03.

Visa/Euro.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

NÝ SENDING!
Garðhúsgögn Sterkleg og þungbyggð. 
Henta vel fyrir íslenskt veðurfar, til að 
standa úti allt árið. Viðarkó, Dalveg 
24, 201 Kópavogi, www.vidarko.is Sími 
517 8509.
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Netlagerinn.is
Rafmagnsbílar verð 19.990 kr. 
Rafmagnshjól verð 13.990 kr. Pantanir 
á www.netlagerinn.is netlagerinn@net-
lagerinn.is eða í síma 8654 015 frá 18 til 
22. Sendum hvert á land sem er!

Fallegt og vandað píano tegund Young-
chang til sölu. Svart. Hæð 1,31 m. S. 552 
0333 eða 848 5423.

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ. 
Stál ísskápur 185 cm á 30 þ. Frystiskápur 
á 10 þ. Eldavél á 5 þ. Svefnsófi á 10 þ. 
Eldhúsb. + 4 stólar á 10 þ. Skápar á 5 þ. 
Keramik helluborð á 5 þ. Bakaraofn á 5 
þ. Þurrkari á 10þ. 28“ TV á 10þ. Þvottavél 
á 10þ. Uppþvottavél á 10þ. Bílahátalarar 
á 5 þ. Barnarimlarúm á 3þ. Skrifborð á 
3 þ. Sófi á 5þ. Ný rafmagnshjól á 22 þ. 
& 35 þ. stelpuhjól á 10 þ. barnavagn á 5 
þ. S. 896 8568.

Lítið notaður kubota sláttu tractor. Uppl 
í s. 892 1663.

 Gefins

Óska eftir timbri ódýrt jafnvel gefins, 
stærð 2x4 - 6 og 1x4 - 6. Um að gera ef 
þig vantar að losa þig við timbur að gefa 
það í stað þess að henda því, ég kem og 
sæki sjálfur. Upplýsingar í síma 692-0057

 Óskast keypt

Óskum eftir að kaupa 
Candy floss vél.

S. 697 3737 og 848 8183.

Óska eftir ódýrum tjaldvagni, má þarfn-
ast lagfæringar, m. fortjaldi. Milli 25-40 
þ. Langar að fara m. börnin mín í útilegu 
í sumar. S. 849 6778

Óska eftir að kaupa bollastell sem 
fékkst í Álafossbúðinni hér áður. Það 
er hvítt og heitir Arzberg. S. 554 3281 
& 695 3509.

Óska eftir timbri ódýrt jafnvel gefins, 
stærð 2x4 - 6 og 1x4 - 6. Um að gera 
ef þig vantar að losa þig við timbur að 
gefa það í stað þess að henda því, ég 
kem og sæki sjálfur. Upplýsingar í síma 
692-0057

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m, allt 
verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s: 
840 7273, Halldór

Allar teikningar, eignaskiptayfirlýsingar, 
framkvæmdaeftirlit. Teiknistofan V.B.V. 
S. 557 4100 & 824 7587 & 895 7127.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.is

 Nudd

Whole body massage Telepone 846 
4768.

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

 Barnið

Herbalife vörur til sölu krem sápur og 
fleira. Uppl. í síma 857 6779, Salbjörg.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Útsala Útsala - allt á að 
seljast

Eigum til örfá eintök eins og myndirnar 
sína. Eigum til í hvítu, kremuðu og 
svörtu. Vandaðir stólar á frábæru verði. 
Ekta ítalskt leður, einstaklega slitsterkt 
og gott. Seljum síðustu stólana á verði 
sem enginn hefur séð áður.. Hringdu 
og kannaðu málið, það kostar ekkert! 
Frekari upplýsingar í síma 898 2130.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

4.mánaða boxer hvolpur til sölu. 
Ættbókfærður hjá íshundum,bólusett-
ur og heilsufarskoðaður. Upplýsingar 
í sima 847 0606 eða 869 7612 e-
mail skessa126@simnet.is Einungis góð 
heimili koma til greina, mjög góður og 
skemmtilegur karakter.

Skráning er hafin
skráning stendur yfir núna á næstu 
námskeið. Kynnið ykkur skólan á www.
hundaskolinnokkar.com eða í síma 
864-8855 Guðrún Hafberg.

Griffon hvolpar til sölu. Uppl á www.
gullgaefu.bloggar.is eða 895-9089 
Ættbók frá HRFí.

 Ýmislegt

Sala - Hleðsla - viðhald og þjónusta í 
eldvarnarbúnaði. Við leggjum áherslu á 
góða og persónulega þjónustu á góðu 
verði. Sími 565 4080.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Budget accommodation Hafnarfjörður 
for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. 
Info 770 5451 & 770 5503.

 Fyrir veiðimenn

Silunganet
Heimavík. Sími 892 8655.

Veiði, Golf, Ævintýri. Komdu til Thailands 
í vetur. Veðrið spillir ekki ánægjunni. 
Uppl. í email 6926813@talnet.is

Til sölu flottir Laxamaðkar. Fyrstir koma 
fyrstir fá. S. 848 3964.

Maðkar úr vesturbænum. Góður maðk-
ur, góð kaup og afsláttur á 200+ Sími 
695-2572

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Einbýlishús í Mosfellsbæ til leigu. 6 
herb. 250 fm. Heitur pottur. Uppl. í s. 
847 6641 & 693 7328.

Glæsileg 4ra herb. íbúð til leigu í 
Áslandshv. í Hafnarf. Laus strax. Aðeins 
ábyrgir og reykl. leigj. Leiguverð 180 
þús. Bankatr. Uppl. í s. 856 2693.

Falleg nýuppgerð 4 herbergja íbúð á 
svæði 104 til langtímaleigu eða sölu. 
Leiga 180.000 á mánuði m/rafmagni 
og hita. Aðeins reyklaust og áræðanlegt 
fólk kemur til greina. Uppl í síma 895-
9089 eða leiguibud@visir.is

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Gesthouse for long term rent in 
Reykjavik and Hafnafjordur. Free use 
of kitchen, bathroom, washer, dryer, 
staterlight TV and internet. From 45 
thosund pr.month. Call 824 4532.

Björt og falleg íbúð í Grafarvoginum 
til leigu. Sérinngangur, stæði í opnu 
bílskýli. Stutt í strætó og alla þjónustu. 
Uppl. í s. 8685660

Til leigu 125 fm. íbúð í 104 með útsýni 
yfir laugardalinn. Laus 2. ágúst. Uppl í 
síma 896 5441 og 894 5663.

Hraunbær
Rúmgott herb. m. húsgögnum til leigu. 
Aðgangur að fullbúnu eldhúsi, baði, 
sjónvarpsholi + interneti. Hentar jafnt 
pari sem einstaklingi. Langtímaleiga. 
Reglusemi skylirði. V. 52 þús. á mán. 
+ 2 mán. í tryggingu. S. 846 6672 e. 
kl. 12.00.

4 herbergja íbúð í 111 Rvk. Frábær 
staðsetning fyrir fjölskyldufólk, eða FB 
nem. Laus í ágúst. Leiga 130 þús á mán. 
Trygging. Uppl. í síma 8405038

Til leigu nýlegt raðhús 113 fm. 4ra her-
bergja í Hraunbæ 109 Reykjavík. Leiga 
pr. mán. 175þ. Trygging kr.525þ. Laust 
nú frá 1. n.k. Uppl. 898-3420

Til leigu 3 herb. íbúð í Lundarbrekku, 
Kóp.v. Leiga 130.000 pr. mán. með 
hús.sj. og hita. Uppl. í s: 694-3196 og 
860-5156.

Meðleigjandi í hús í 101 Rvk, stutt í 
háskólann og miðbinn, 50þ allt innif. 
ROOM FOR RENT close to university 
and center town, 50thous all incl. info 
6945987

3ja herbergja íbúð til leigu í efra 
Breiðholti. Laus strax. s. 893 2356

3ja herb íbúð á Völlunum í Hafnarf. 
110 þús. á mán. Húsgögn geta fylgt. 
S: 8939983.

3-4 herb. til leigu í húsi í Ásbúð 
Garðabæ. Aðgangur að þvottahúsi. Verð 
45-55þ á mán. Uppl. í s. 864 5389. 3-4 
rooms available in Ásbúð Garðabæ. 
Free access to laundry house. Price 
45-55þ a month. Information in 864 
5389.

Óska eftir að leigja herbergi, helst á 
sv. 101. Með aðgangi að snyrtingu og 
eldhúsi. Uppl. í s. 552 5354.

Falleg og björt 3ja herb. 107 fm íbúð 
til leigu í raðhúsi í Hveragerði. Uppl í s. 
869 6602 & 865 4496.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3-4 herb. íbúð í Laugarneshverfi 
(Teigar) nálægt Laugarnesskóla frá 15. 
ágúst. Allar nánari uppl. í síma 849 
1672.

Fjölskylda nýflutt heim óskar eftir 
4-5 herbergja húsnæði í Árbæ eða 
Grafarvogi til leigu. Reyklaus, reglu-
söm, bankaábyrgð og skilvísar greiðslur. 
Maron S: 6647311 og Unnur S: 6989550 
- umagnusdottir@gmail.com

Einstæður reglusamur faðir óskar eftir 
kósý 3ja herb. íbúð. Helst miðsvæðis. 
Skilvísum greiðslum heitið. Max 120 
þús. Uppl. í s. 770 3939.

2 ábyrgðafullir lækna nemar óska eftir 3 
herb. íbúð á viðráðánlegu verði. Helst í 
hverfum 101, 103, 105, eða 107. Skilvísir 
í greiðslum og góðir í umgengni. Svar 
sendist á bjarkii83@gmail.com

Fullorðinn eldri karlmaður óskar eftir 2 
herb. íbúð. eða stúdíóíbúð. Fyrirfram 
greiðsla ef óskað er. Uppl. í s. 698 
0021.

 Sumarbústaðir

Til sölu heilsárs bústaður 61 fm. Með 
stórkostlegu útsýni yfir Skorradalsvatn. 
Nýbggt. Flísa lagt bað og gangur. 60 
fm. verönd. Hitaveita frá orkuveitunni. 
Mikið trjágróður. Heiturpottur. Diskur. 
Leigulandið 22 ára. Hægt að fá lóðina 
keypta. Verð 25 mil. Lán getur fylgt. 
Engin skipti. Upplýsingar í síma 892 
0066.

Húsafell
Sumarbúst. á besta stað í Húsafelli 
til leigu í sumar. Uppl. í s. 895 6156. 
- Geymið auglýsinguna.

Til leigu raðhús í La Marina á spáni í 
allan vetur. Leiga 350 evrur á mánuði + 
rafmagn og vatn. Myndir á www.lamar-
ina.draumaeign.com 7704077

Óska eftir sumarhúsi á leigu í Skorradal 
í ágúst og september. birgir@isa.is

Sumarhús til leigu. Nýtt sumarhús til 
leigu í Grímsnesi. Gistiaðstaða fyrir 5. 
Frábær staðsetning og stutt í alla þjón-
ustu. upplýsingar í síma 893-9220

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 444m2 pláss á góðum stað í 
Kópavogi.Hagstæð leiga.S:898-2811.

200 fm glæsilegt verslunarhúsnæði að 
Bæjarlind 16 laust til leigu. S. 897 
5505.

Skrifstofur til leigu í Hjartaverndarhúsinu 
í Kópavogi. Nokkrar stærðir í boði. Á 
hæðinni eru aðilar sem starfa á heils-
umarkaði. Góð aðstaða í björtu og 
nýlegu húsnæði. Nánari upplýsingar í 
síma 770-2221 eða í gegnum netfangið 
aslaug@eva.is

3. herb. íbúð til leigu í Lúxemborg frá 
1. sept. Björt, falleg, rólegt hverfi, stutt í 
miðbæ Uppl: eegilsson@mac.com

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, 
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is
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Hlíðasmára 14 • 201 Kópavogur
Opið mán - fös 11-18 og lau 11 - 17

Sendum frítt um land allt

Náttúrulækningabúðin
www.ullogsilki.is

Kemur í staðinn fyrir dömubindi/tíðartappa. 
Frábær lausn og góð fjárfesting. Dugar í 10 ár. 

Frábær til íþróttaiðk-
unar jafnt og fyrir
daglegt amstur.

Sölustaðir: Hagkaup,
Náttúrulækningabúðin
og Kaup.is

Bikarinn

TIL SÖLU
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geymslur.com
Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 
555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

 Gisting

Rvk 105
Til leigu 2 herb. íbúð. Sérinngangur, 
með öllu. Dagur, helgi, vika. Sími 891 
8829.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Employment agency 
seeks: 

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - Call Margrét 
699 1060

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og 

aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

Gröfumenn
Óska eftir að ráða vana gröfu-
menn, mikil vinna framundan.
Upplýsingar í síma 894 0210

Örlagalínan
Örlagalínan óskar eftir fólki 
til starfa á línunni. Einungis 

fólk með andlega tengingu og 
reynslu af andlegum málefnum 

koma til greina.
Fyrir nánari upplýsingar hring-
ið síma 863 8055 & bjork@nt.is

Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki í vakta-
vinnu á næturnar frá kl.23-08 

alla daga. Umsóknir liggja 
frammi á skrifstofu okkar í 
Auðbrekku 6 - Kópavogi.

Skilyrði: Lágmarksaldur 18 
ár - hreint sakavottorð - góð 

Íslensku kunnátta.

Eldsmiðjan á 
Suðurlandsbraut 

Yfirmaður í símaver 24% 
starf

Vinnutími er annar hver 
fimmtudagur, föstudagur, 

laugardagur og sunnudagur frá 
17:00 - 22:00 Í starfinu felst að 
leysa öll mál sem upp kunna 
að koma í símaafgreiðslu og 
aðstoða starfsfólk í símaveri 

sem svarar fyrir Eldsmiðjuna á 
Suðurlandsbraut og Bragagötu 
Hæfniskröfur - 23 ára og eldra 
- fyrir þetta starf koma aðeins 
umsækjendur til greina sem 
hafa íslensku sem móðurmál 

- framúrskarandi þjónustulund 
og hæfni í mannlegum sam-

skiptum - geta til þess að vinna 
undir álagi - stundvísi - dugn-
aður - reynsla úr sambærilegu 

starfi er æskileg
Eldsmiðjan er starf-

rækt á Bragagötu og á 
Suðurlandsbraut. Nánari 

upplýsingar veitir Herwig, 
atvinna@foodco.is.

Vantar starfsfólk í beitningu út á landi 
stutt frá akureyri. Húsnæði á staðn-
um, góð aðstaða fyrir fjölskyldufólk. 
Upplýsingar gefur Inga í síma 861 2846 
og 898 7341.

Subway Mosfellsbær
Subway auglýsir eftir dugleg-
um starfsmanni á besta aldri 

í 60-100% starf. Vinnutími 
er virka daga frá kl 11:30 í 5 
til 8 tíma. Viðkomandi yrði 
hægri hönd verslunarstjóra. 
Íslenskukunnátta æskileg en 
góð enskukunnátta annars 

nauðsynleg. Nánari upplýsingar 
veitir Anna Gyða í síma:530-

7004.
Nánari upplýsingar veitir 

Anna Gyða í síma:530-7004. 
Umsóknareyðublöð á staðnum 

eða gegnum subway.is

Vaktstjóri á Subway 
Hringbraut/N1

Subway auglýsir eftir duglegum 
starfsmanni með mikla þjón-

ustulund í 100% starf sem vakt-
stjóri. Vinnutími er vaktavinna, 

ein vika dagvaktir og önnur 
kvöldvaktir. Íslenskukunnátta er 

nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma: 696-7064. 

Umsóknareyðublöð á staðnum 
eða gegnum subway.is

Ert þú næturmanneskja?
Subway auglýsir eftir duglegum 
starfsmanni með mikla þjón-
ustulund á næturvaktir. Um 

100% starf er að ræða. Unnið er 
7 nætur í röð frá 23:45 til 8:00 

og 7 nætur frí. Íslenskukunnátta 
er nauðsynleg.

Nánari upplýsingar veitir 
Hallfríður í síma: 696-7061. 

Umsóknareyðublöð á staðnum 
eða gegnum subway.is

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn, 
fiskvinnslufolk o.fl. S.8457158

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Hresss, dugleg og snyrti-
leg kona óskar eftir 50-

70% starfi sem fyrst.
Er fljót að læra, mannblendin 

og sniðug. Hef góða reynslu af 
fjölmiðlun og sölu auglýsinga , 
markaðstörfum, deildarstjórn-
un og verslunarstjórnun, hef 

einnig áhuga á móttöku/ritara 
starfi, en allt kemur til greina. 

Toppmeðmæli!
Endilega sendið póst á hkh@

visir.is ef þig vantar brosmilda 
og árangursríka konu í 

skemmtilegt starf.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag 
kl. 19:30 að Seljavegi 2 (Héðinshúsinu) 
Rvk. flytur frá og með 1. júní að 
Borgartúni 6. Minni á neyðarsíma deild-
arinnar 848 9931.

Útsala Útsala!
Rýmum fyrir nýjum vörum. Opið frá 
10-19. Blómálfurinn. Vesturgötu 4 101 
Reykjavík.

 Tapað - Fundið

Týndi myndavél Fujifilm FinePixF10 
Digital 6.3 Mega Pixels, á Togga ættar-
móti að Hellishólum laugardags kvöldið 
19/07 kl. 00:30 í veitingasal staðarins. 
Finnandi vinnsaml. hafið samb. í s 866 
3987(Helgi) eða afram@internet.is

 Einkamál

908 6666
Við viljum vera sumardísirnar 
þínar í nótt. Opið allan sólar-

hringinn.

Eldri maður óskar eftir að kynnast 
snyrtilegum reyklausum manni. Svar 
óskast sent til Fbl. Merkt Góð kynni.

Stefnumót.is
„Þar sem íslendingar kynnast“. Tryggðu 
þér gott notandanafn til frambúðar og 
taktu þátt í að móta vandaðan vef.

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Götusmiðjan óskar eftir að ráða:

* Meðferðarfulltrúa á vaktir í 100% starf. 

* Ráðgjafa í 100% starf.

Leitum eftir ábyrgum einstaklingum 24 ára og eldri, 
sem vilja vinna á skemmtilegum en krefjandi vinnustað, 
reynsla af vinnu með unglingum æskileg.

Götusmiðjan er staðsett í Grímsnesinu og er sérhæft 
meðferðarheimili fyrir ungt fólk, á aldrinum 15-20 ára, í 
vímuefnavanda.

Upplýsingar gefur dagskrárstjóri í síma 566-6100 milli 
09:00 og 17:00 alla virka daga.

Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið 
jonthor@gotusmidjan.is

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 750 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

TRÉSMIÐIR - GRÆNLAND
Vegna byggingar vatnsaflsvirkjunar við Sisimiut á Grænlandi óskar ÍSTAK 

eftir að ráða samheldinn flokk 3-5 trésmiða. 

Meðal verkefna er bygging 200 m2 spennistöðvar og uppsláttur á undir-

stöðum fyrir möstur í háspennulínu.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega. 

TILKYNNINGAR

FASTEIGNIR

ATVINNA
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UMRÆÐAN 
Kári Stefánsson 
skrifar um hesta-
mennsku

Íslenski hesturinn er 
sérstakur um margt 

fleira en fegurð og 
fjölbreyttan gang. 
Hann hefur til dæmis 
lagt töluvert að mörk-
um til sögu Íslendinga og hefur 
þar leikið hlutverk hins óræða 
afls sem enginn skilur til fulln-
ustu. Til dæmis, hvaðan kom 
þessi hestur til landsins? Hann á 
engan sinn líkan hvorki í Noregi 
né annars staðar í Skandinavíu. 
Hvaðan fékk hann allar þessar 
gangtegundir? 

Sagan segir að íslenskar konur 
hafi í gegnum tíðina verið hallar 
undir franska sjómenn og síðar 
ameríska hermenn og hafi á 
þann hátt aukið á fjölbreytni 
meðal íslenskrar þjóðar. Ekki vil 
ég leggja dóm á sannleiksgildi 
þessara sagna en eitt er víst að 
við íslenskir karlmenn höfum 
aldrei staðist samanburð við 
íslenskar konur svo það væri 
skiljanlegt, ef rétt reyndist, að 
þær hafi leitað sér fanga annars 
staðar. 

Svo eru það þeir sem halda því 
fram að íslenskar hryssur hafi 
fylgt fordæmi íslenskra kvenna 
og hafi fallið fyrir nykrum sem 
eiga það til að ganga á land í 
skjóli nætur og að ýmsir eigin-
leikar íslenska hestsins séu frá 
þeim komnir. Þessari kenningu 
til stuðnings er svo gjarnan bent 
á að skeiðið sem er sérstakast 
gangtegunda íslenska hestsins 
sé vel til þess fallið að ferðast á 
því um hafsbotninn umhverfis 
landið á mikilli ferð.

Ég er einn af tugþúsundum 
Íslendinga sem eiga hross. Ég er 
að vísu nýbúi í heimi hesta-
manna, innflytjandi sem sté á 
land fyrir fjórum árum eða rétt 
eftir Landsmót hestamanna árið 
2004. 

Ég keypti mér nokkrar góðar 
hryssur af því að mig langar til 
þess að leggja að mörkum til 
ræktunar stofnsins. Síðan keypti 
ég Guðna frá Heiðarbrún sem er 
búinn að ferja mig víða en nú 
orðinn fótafúinn fyrir aldur 
fram og Sprota frá Ketu sem er 
glæsilegastur íslenskra hrossa 
en ekki jafn flinkur og hann er 
fallegur. Síðast en ekki síst 
keypti ég Stakk frá Halldórs-
stöðum sem hafði heillað marg-
an áhorfandann á Landsmóti 
2004, afburða alhliða hest með 
magnaða útgeislun og kraft sem 
á sér engan líkan. Ég keypti 
Stakk af Páli Bjarka Pálssyni á 
Flugumýri í Skagafirði, sem 
hafði keypt hann af Magnúsi B. 
Magnússyni sem einnig bjó í 
Skagafirði en var að flytja suður 
en hann hafði hins vegar keypt 
Stakk af Bjarna bónda á Hall-
dórsstöðum en Stakkur er honum 
fæddur. Stakkur er undan Fána 
frá Hafsteinsstöðum sem varð 
fyrir því óláni að vera fluttur til 
Þýskalands fyrir allnokkru en 
hann er undan Feyki frá sama 
bæ sem var undan Rauði 618 
sem var skotinn á færi út í haga.

Þegar ég keypti Stakk var 
hann orðinn frægur af kostum 
sínum og hafði unnið marga góða 
sigra og þótti hesta líklegastur 
til þess að vinna marga í viðbót. 
Ég get því ekki haldið því fram 
að ég hafi séð í Stakki eitthvað 
sem duldist öðrum og hafi á þann 
hátt sýnt að ég væri með næmt 
auga fyrir hrossum. Ég var það 
ekki þá og er það litlu frekar 
núna. Ég átti bara svolítinn pen-
ing og keypti hest sem aðrir 
höfðu sýnt að væri stórkostleg-
ur. 

Ári síðar tókst samvinna milli 
mín og Sigurbjörns Bárðarsonar 
um Stakk. Í þeirri samvinnu 
hefur það verið hlutverk Sigur-
björns að þjálfa Stakk og keppa 
á honum, mitt hefur verið að 

dást að þeim báðum. 
Sigurbjörn er mesti 
knapi sem uppi hefur 
verið á þessu landi og 
einn afkastamesti 
íþróttamaður sem 
þjóðin hefur átt. Hann 
er 56 ára að aldri og 
gæti þess vegna verið 
afi sumra þeirra knapa 
sem hann etur kappi 
við þessa dagana. 
Hann keppir meira en 

flestir knapar landsins og það 
heyrir til undantekninga þegar 
hann blandar sér ekki í toppbar-
áttuna á þeim mótum sem hann 
tekur þátt í. Hann er hins vegar  
býsna harður keppnismaður og 
gefur aldrei neitt eftir og er því 
ekki endilega vinsælastur manna 
meðal þeirra sem hann hefur 
unnið hvað eftir annað í gegnum 
tíðina.

Það tókst fljótlega gott sam-
band milli Stakks og Sigurbjörns 
sem markaðist frekar af gagn-
kvæmri virðingu og dálítilli fjar-
lægð en kjassi og faðmlögum. 
Þeir eru ótrúlega líkir félagarn-
ir, rauðir á hár og hvítir í framan 
og báðir stríðin ólíkindatól. Þeir 
hafa keppt mikið saman og unnið 
margt en alls ekki allt en alltaf 
hefur það verið ljóst að Stakkur 
sé afburða gæðingur með brokk 
sem er óvanalegt fyrir spyrnu 
sakir, svifs og hraða. Hann er 
flugvakur og með glæsilegt 
skeiðsnið. Töltið er silkimjúkt og 
fjaðurmagnað, skrefstórt og 
rúmt, var alltaf frábært og hefur 
batnað töluvert á síðustu tveim-
ur árum. Stundum hafa mér 
fundist dómarar á mótum vera 
nokkur nískir á tölur fyrir Stakk 
en því hefur ekki verið fyrir að 
fara upp á síðkastið. 

Stakkur er hestur einrænn, 
blandar lítt geði við önnur hross 
eða menn. Hann er góður í hross-
um en lætur engan stjórna sér. 
Hann fer ávallt síðastur í rekstri. 
Hann er fyrst og fremst villidýr 
sem leyfir okkur að bregða upp í 
sig beisli og leggja á sig hnakk 
svo fremi að það sé ljóst að þótt 
hann hafi uppi í sér beisli sé 
hann óbeislaður. Þess vegna er 
eins gott að ríða honum nokkuð 
frjálsum. 

Nú veit ég auðvitað ekki hvort 
Sigurbjörn sé sammála þessari 
lýsingu en einhvern veginn hef 
ég það á tilfinningunni að þeirra 
samband sé samkomulag jafn-
ingja frekar en að annar ráði 
yfir hinum. Þeir eru báðir harðir 
í keppni og allt öðruvísi í keppni 
en utan, ótrúlega hæfileikaríkir 
og gefast aldrei upp.

Víkur nú að ástæðu þess að ég 
skrifaði þennan pistil.

Við Sigurbjörn höfðum stefnt 
að því í þrjú ár að fara með Stakk 
á Landsmót í ár og það stóð 
aldrei annað til en að vinna A-
flokkinn. Sigurbjörn þjálfaði 
Stakk af mikilli kostgæfni og ég 
held að það láti nærri að hann 
hafi eytt í það 800 klukkustund-
um. 

Þegar kom að úrtökumóti fyrir 
Landsmót hjá Fáki í vor var 
Stakkur í góðu formi og vann A-
flokkinn. Í öðru sæti var hins 
vegar Aris frá Akureyri undan 
Gruni frá Oddhóli í eigu Sigur-
björns, setinn af Árna Birni Páls-
syni, tengdasyni Sigurbjörns. 
Það má ekki gleyma því að Grun-
ur er hesturinn sem Sigurbjörn 
vann á Landsmót í tölti árið 2006. 
Í þriðja sæti var Kolskeggur frá 
Oddhóli, einnig í eigu Sigurbjörns 
og setinn af syni hans Steinari. 
Þetta voru svo sannarlega glæsi-
leg úrslit fyrir Sigurbjörn, hann 
reið Stakki til sigurs og átti hest-
ana í öðru og þriðja sæti og sá 
síðari var úr hans eigin ræktun. 

Og síðan kom Landsmótið. 
Kolskeggur með Sigurbjörn á 
baki og Aris með Árna Björn 
flugu inn í A-úrslit með hæstu og 
næst hæstu einkunnir. Eitthvað 
tókst illa til með Stakk í milliriðli 
og hann lenti í B-úrslitum. Sigur-
björn reið frábæra sýningu á 
Stakki í B-úrslitum og sigraði þau 

með hæstu einkunn sem gefin 
var í A-flokki á þessu Landsmóti. 
Stakkur var betri en ég hef áður 
séð hann. 

Þar af leiðandi var hann búinn 
að vinna sér sæti í A-úrslitum. 
Það sem upphófst í lífi okkar Sig-
urbjörns að loknum B-úrslitum 
voru fjölmargar samræður okkar 
á milli um það hvernig við ættum 
að leysa þann vanda sem fólst í 
því að hann væri með tvo hesta í 
úrslitunum og að okkar mati á 
þeim tíma, þá tvo bestu. Þessar 
samræður mörkuðust af óskýr-
um skilaboðum þar sem hvorug-
ur tjáði hug sinn fyllilega af tillit-
semi við hinn. Og þetta endaði 
með því að Stakkur var skráður 
úr keppni sem var slys því hann 
átti það skilið að fá að spreyta 
sig. Áhorfendur á Landsmótinu 
áttu það líka skilið að fá að sjá 
hann keppa til úrslita og meiri 
hluti þeirra var líklega á þeirri 
skoðun að hann hefði unnið. Við 
Sigurbjörn erum í það minnsta 
vissir um að hann hefði gert það 
þótt Árni Björn sé á annarri skoð-
un og hafi fullan rétt til þess að 
hlæja að okkur gömlu mönnun-
um. 

Það er mikilvægt að gera sér 
grein fyrir því að það skráir eng-
inn hest úr svona keppni nema 
eigandinn eða einhver í hans 
umboði. Þess vegna ber þeim 
sem eru svekktir út af því að 
Stakkur var dreginn úr keppni að 
beina reiði sinni og gagnrýni að 
mér. Ég get meira að segja fallist 
á að það ættu að vera lög í þessu 
landi sem bönnuðu mönnum eins 
og mér að eiga gæðinga eins og 
Stakk.

Þegar upp var staðið og búið 
var að draga Stakk út úr keppn-
inni sá ég eftir því og brást við 
því með því að álasa Sigurbirni 
sem var barnalegt, heimskulegt 
og rangt. Ég bar óskipta ábyrgð á 
þessu öllu saman. Ég gekk meira 
að segja svo langt að segja við 
mann sem stóð við hliðina á mér í 
brekkunni að ég óskaði þess að 
Sigurbjörn missti skeifu undan 
Kolskeggi í úrslitunum og yrði 
síðastur. Ég skammast mín fyrir 
þetta og á langt í land með að 
fyrir gefa mér fyrir það því í 
fyrsta lagi er Sigurbjörn vinur 
minn og á mína bók á hann alltaf 
að vinna þegar hann keppir og í 
annan stað er Kolskeggur aldeilis 
frábær gæðingur, þótt ég sé á 
þeirri skoðun að Sigurbjörn hafi 
riðið röngum hesti í úrslitunum. 

En svona fór þetta, við Sigur-
björn brugðumst Stakki og áhorf-
endum á Landsmóti og ég brást 
Sigurbirni með því að sjá ekki til 
þess að hann veldi þann hest sem 
hann vildi valið hafa. En við erum 
byrjaðir að vinna úr þessu. Ég 
fór með allar mínar bestu hryssur 

undir Kolskegg af því að hann er 
að mínu mati mestur keppnis-
hestur allra alhliða graðhesta á 
Íslandi og mig langar til þess að 
rækta alhliða keppnishross. Það 
er líka svolítill Hornfirðingur í 
honum sem mér finnst spenn-
andi. Mér fannst mér bæri líka 
skylda til þess að sjá honum fyrir 
fögrum félagsskap í skaðabætur 
fyrir að hafa hugsað svona illa til 
hans í úrslitunum. 

Og síðan er það Stakkur sem ég 
vona að fallist á að halda áfram 
að umgangast Júdasana tvo enn 
um sinn. Sigurbjörn er byrjaður 
að þjálfa hann fyrir næsta Lands-
mót, enda veitir ekki af, það eru 
ekki nema tvö ár í það. Ég sit 
gjarnan einhvers staðar nærri á 
þúfu eða steini og læt mig dreyma 
um þann dag þegar þjóðin öll 
gerir sér grein fyrir því að það 
hefur aldrei áður verið annar 
eins hestur og Stakkur frá Hall-
dórsstöðum.

Höfundur er hrossaræktandi. 

Mea Culpa: Sagan um Stakk frá Halldórsstöðum á Lands-
móti 2008

STAKKUR OG SIGURBJÖRN  Hér eru félagarnir Stakkur og Sigurbjörn á tölti og eru ótrúlega líkir í útliti þótt annar sé með hjálm og 
hinn legghlífar

KÁRI STEFÁNSSON

Ég skammast mín fyrir þetta 

og á langt í land með að fyrir-

gefa mér fyrir það því í fyrsta 

lagi er Sigurbjörn vinur minn 

og á mína bók á hann alltaf að 

vinna þegar hann keppir ...

SEND IÐ OKK UR LÍNU

Við hvetj um les end ur til að senda 
okk ur línu og leggja orð í belg um 
mál efni líð andi stund ar. Grein ar 
og bréf skulu vera stutt og gagn-
orð. Ein göngu er tek ið á móti efni 
sem sent er frá Skoð ana síð unni 
á vis ir.is. Þar eru nán ari leið bein-
ing ar. Rit stjórn ákveð ur hvort efni 
birt ist í Frétta blað inu eða Vísi eða 
í báð um miðl un um að hluta eða 
í heild. Áskil inn er rétt ur til leið rétt-
inga og til að stytta efni.
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Á þessum degi árið 1946 stigu þeir 
Dean Martin og Jerry Lewis í fyrsta 
sinn saman á svið með skemmti-
sýningu sem átti eftir að slá ræki-
lega í gegn. Sýningin var haldin á 
Club 500 í Atlantic City í New Jer-
sey.

Það sem gerði þessa sýningu 
frábrugðna öðrum grínsýningum 
á þessum tíma var að þeir félagar 
einblíndu á samskipti sín á milli, 
Jerry var með skrílslætin á meðan 
Dean var hinn alvarlegri, frekar en 
að vera með leikin grínatriði.

Fljótlega fór frægðarljós þeirra að skína skært 
á landsvísu og eftir að skemmtisýning þeirra 
hafði slegið í gegn buðust þeim hlutverk í bíó-
myndum, þeir fengu sinn eigin útvarpsþátt og 
þeir komu einnig fram í sjónvarpi. Þeir félagar 

urðu svo vinsælir að DC Comics 
gaf út teiknimyndasögurnar „The 
Adventures of Dean Martin and 
Jerry Lewis“ frá 1952-1957 sem 
urðu gríðarlega vinsælar.
Brestir komu í samstarf þeirra fé-
laga þegar Lewis fór að fá mun 
stærri hlutverk en Dean og endaði 
samstarf þeirra árið 1956. Teikni-
myndasögur um þá félaga héldu 
áfram að koma út ári eftir að sam-
starfinu lauk. Báðir skemmti-
kraftar áttu góðu gengi að fagna 
í skemmtanaheiminum eftir að 

samstarfi þeirra lauk en í mörg ár vildi hvorugur 
ræða ástæður samstarfsslitanna né kom það til 
greina að hefja aftur samstarf. Jerry skrifaði um 
samstarf þeirra í bók sinni Dean and Me, a Love 
Story, sem kom út árið 2005 eftir andlát Deans.

MERKISATBURÐIR
1875 Hjálmar Jónsson skáld, 

kenndur við Bólu í Skaga-
firði, lætur lífið í Brekku, 
skammt frá Víðimýri í 
Skagafirði.

1912 Hannes Hafstein verður 
Íslandsráðherra í annað 
sinn og situr í tæp tvö ár.

1929 Marteinn Meulenberg er 
vígður biskup kaþólskra á 
Íslandi, fyrstur eftir siða-
skipti.

1946 Alþingi samþykkir að 
sækja um inngöngu Ís-
lands í Sameinuðu þjóð-
irnar. 

1974 Alþjóðadómstóllinn í 
Haag úrskurðar að Íslend-
ingum sé óheimilt að út-
víkka landhelgi sína í 50 
mílur.

ARTHUR JAMES BALFOUR 
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1848

„Þar sem það er eldmóð-
urinn í manneskjunni sem 

hreyfir við heiminum, þá er 
það óheppilegt hversu marg-
ir haldnir eldmóði eru óheið-

arlegir.“

Arthur Balfour var forsætisráð-
herra Bretlands frá árinu 1902 
til 1905. Hann tók við embætt-

inu á sama tíma og Edward 
VII. var krýndur konungur og 

Suður-afríska stríðinu lauk

ÞETTA GERÐIST:  25. JÚLÍ 1946

Tvær stjörnur saman á svið

Hinn árlegi kartöflusúpudagur Þykk-
bæinga verður haldinn hátíðlegur í 
dag, fjórða árið í röð. Í ár verður þó 
breyting á því hátíðin hefur verið sam-
einuð mikilli listaveislu í grunnskóla-
húsnæði Þykkvabæjar þar sem sýnd 
verða verk eftir Georg Guðna, Arn-
gunni Ýr og Gunnhildi Jónsdóttur.

Það sem gerir kartöflusúpudag-
inn einnig sérstakan í ár er að veg-
legt verkefni verður afhjúpað af séra 
Auði Eiri og Guðbjörgu Arnardóttur, 
fyrrverandi og núverandi prestum í 
Þykkva bæ. „Verkefnið ber nafnið þús-
und ára sveitaþorp, en við erum fjór-
ar hugmyndaríkar konur sem höfum 
unnið með gamlar ljósmyndir af bæj-
unum hérna í Þykkvabæ, sem teknar 
voru í kringum 1940 af Helga heitn-
um Hannessyni frá Sumarliðabæ. Við 
höfum sett myndirnar á álplötur sem 

við setjum á vegskiltin við bæina. 
Þannig getur fólk séð hvernig bæirn-
ir litu út hér áður fyrr og hvernig þeir 
eru í dag,“ segir Halldóra Hafsteins-
dóttir, ein þeirra fjögurra kvenna sem 
staðið hafa að þessu verkefni, en hún 
bendir á að myndirnar séu mikilvæg 
heimild um húsagerð og bæjarmynd 
liðinna tíma á svæðinu.

Hinar konurnar þrjár sem unnið 
hafa að þessu með Halldóru eru 
Bjarnveig Jónsdóttir, Sigrún Leifs-
dóttir og Brynja Rúnarsdóttir og hafa 
þær allar gefið sína vinnu. „Verkefnið 
hefur þó hlotið styrki frá ýmsum aðil-
um og í ár fengum við styrk frá menn-
ingarráði Suðurlands,“ segir Hall-
dóra.

Kartöflusúpudagurinn, sem hald-
in verður í íþróttahúsinu í Þykkva-
bæ, hefst klukkan hálfsex þegar 

ljósmyndir frá verkefninu Þúsund 
ára sveitaþorp verða afhjúpaðar. 
„Við byrjum svo að selja kartöflu-
súpuna okkar klukkan sex, en ágóði 
hennar rennur til uppsetningar sýn-
ingar á ljósmyndum Helga heitins 
Hannes sonar. Skemmtiatriði hefjast 
um áttaleytið og klukkan níu verða 
svo haldnir gospeltónleikar,“ útskýr-
ir Halldóra. Sama kvöld munu Páll 
Óskar og Mónika troða upp í Hábæj-
arkirkju. 

Í fyrra var hátíðin vel sótt og að 
sögn Halldóru kom fólk alls staðar að, 
bæði frá Reykjavík og annars staðar 
frá. „Dagurinn hefur verið að vinda 
upp á sig ár frá ári,“ segir Halldóra, 
en svo skemmtilega vill til að árið í 
ár er ár kartöflunnar samkvæmt yfir-
lýsingu Sameinuðu þjóðanna.

 klara@frettabladid.is

KARTÖFLUSÚPUDAGURINN:  HALDINN Í FJÓRÐA SINN

Súpa og sögulegar heimildir

Kartöflusúpudagurinn hefur verið að stækka ár frá ári og er Halldóra hæstánægð með þá þróun. 
FRETTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Demantsbrúðkaup

60 ára brúðkaupsafmæli
Önnu Hafl iðadóttur og 

Árna Helgasonar 
 frá Neðri-Tungu. Í dag eru 60 ár síðan Anna og Árni voru gefi n saman í 
Breiðavíkurkirkju, Anna 21 árs og Árni 26 ára. Leiðir þeirra lágu fl jótt 
saman þar sem þau voru uppalin í sömu sveit og fóru snemma að gefa 

hvort öðru auga.  Eftir brúðkaup hófu þau búskap á Hvallátrum í félagi 
við foreldra Önnu. Árið 1950 festu þau kaup á jörðinni Neðri Tungu í 

Örlygshöfn og bjuggu þau þar til ársins 1980. Undanfarin ár hafa Anna 
og Árni búið á Patreksfi rði. Ávöxtur hjónabands þeirra eru 9 börn, 

talin frá vinstri Ólafur, Rúnar, Helgi, Ásbjörn Helgi, Halldór, Hafl iði, 
Jón, Erna og Dómhildur. Afkomendur þeirra telja nú 34 barnabörn og 

20 barnabarnabörn eða 63 beinir afkomendur. Í dag eyða Árni og Anna 
deginum með börnum sínum í átthögum þeirra fyrir vestan.

Jóna Sæmundsdóttir

Minningarathöfn verður haldin í Seyðisfjarðarkirkju 
sunnudaginn 27. júlí kl. 14.00.

Guðbjörg Ragnarsdóttir Gestur Guðnason

Tryggvi Ragnarsson

Arnfríður Ragnarsdóttir Sigurður Másson

Guðrún Ágústa Sæmundsdóttir

og barnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafað-
ir, afi og langafi,

Jón Bergsson
Ketilsstöðum

lést miðvikudaginn 23. júlí á Heilbrigðisstofnun 
Austurlands á Egilsstöðum.

Elsa Guðbjörg Þorsteinsdóttir

Halldóra S. Jónsdóttir Birgir Sigfússon

Bergur Jónsson Olil Amble

Ragnheiður Jónsdóttir

Steinunn Jónsdóttir Einar Valur Oddsson

 barnabörn, langafabörn og aðrir aðstandendur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Aðalbjörg Sigurðardóttir
frá Hróarsstöðum, Víðilundi 24, Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri aðfaranótt 
21. júlí. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju föstu-
daginn 1. ágúst kl. 11.00.

Hjörtur Hermannsson Rannveig Gísladóttir

Svala Hermannsdóttir Bárður Guðmundsson

Sigurður Hermannsson Antonía Lýðsdóttir

Stefán Hermannsson

Brynjar Hermannsson Sigríður Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

AFMÆLI
PÁLL STEIN-
GRÍMSSON 
KVIK-
MYNDA-
GERÐAR-
MAÐUR ER 
78 ÁRA Í 
DAG.

SKJÖLDUR 
EYFJÖRÐ 

FANNARS-
SON ER 30 
ÁRA Í DAG.

MATT 
LEBLANC 

LEIKARI ER 
41 ÁRS Í 

DAG.

KRISTJÁN 
KRISTJÁNS-
SON HEIM-
SPEKINGUR 
ER 49 ÁRA Í 
DAG.

Fyrir þær fjölskyldur sem 
leggja leið sína að Arnar-
stapa um helgina er tilvalið 
að slást í lið með land vörðum 

Snæfellsnesþjóðgarðs. 
Klukkan 11 á laugardags-
morgni má finna þá við Arn-
arbæ þar sem þeir bíða eftir 
félagsskap.

Takmarkið er að mynda 
frítt föruneyti barna á aldr-
inum sex til tólf ára og kanna 
náttúruna í kringum bæinn, 
segja nokkrar sögur og auð-
vitað gleyma sér í hinum 
ýmsu leikjum.

Foreldrum er velkomið 
að taka þátt í herlegheitun-
um sem ætlað er að taki um 
eina klukkustund.

 - tg

Landverðir leika sér

Landverðir taka á móti börnum 
við Arnarbæ alla laugardaga kl. 
11. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Gildir til 31. júlí eða á meðan birgðir endast.

Mesta úrvalið í Hagkaupum Smáralind, minna úrval í öðrum verslunum

99.990kr

FRÁBÆRT VERÐ

129.990kr

FRÁBÆRT VERÐ

199.990kr

FRÁBÆRT VERÐ

169.990kr

FRÁBÆRT VERÐ

Frábært verð
á flatskjám

Toshiba 37”
37C3000PG
• 37” 16:9 LCD sjónvarp
• Upplausn: 1366x768 punktar
• PIXEL PROcessing III myndtækni
• HD Ready
• Skerpa: 5.000:1
• Sjónsvið (H/V): 178/178° og 
   birtustig: 500 cd/m2
• Faroudja DCDI og 
   Real Digital Picture
• 2 x 25w Nicam Stereó hljóðkerfi 
   með SRS WoW Surround
• 2 scart (með RGB), 2 HDMI, 
   Component, SVHS, CVBS 
   og heyrnartólstengi
• Textavarp með 500 síðna minni
• Fjarstýring
• Borðstandur fylgir
• Mál í cm (bxhxd): 92x61,3x12,1

United 19”
TVD7056
• 19” 16:9 LCD sjónvarp
• Upplausn: 1440x900 punktar
• Innbyggður DVD spilari
• Spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW og (S)VCD
• Spilar CD, CD-R/RW, MP3 og JPEG
• Sjónsvið (h/v): 150/130° og birtustig: 300 cd/m2
• Skerpa: 500:1 og svartími: 8ms
• 12v og 220v
• Nicam Stereó hljóðkerfi
• Scart, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi
• VGA tengi
• Textavarp
• 12v snúra fylgir
• Svefnrofi og fjarstýring
• Borðstandur fylgir
• Stærð í cm (bxhxd): 46x35x8

Panasonic 32”
TX32LM70F
• 32” HD 16:9 LCD sjónvarp
• Upplausn: 1366x768 punktar
• V-Real tækni - Einstök 
   myndgæði
•  HD Ready
• Progressive Scan
• Skerpa: 3.000:1 og 
   birtustig: 500 cd/m2
• VIERA Link
• Backlight Control
• 20w Nicam Stereó með 
   V-Audio hljóðkerfi
• 2 x scart (með RGB), 2 x HDMI, 
   Component, SVHS, CVBS og 
   heyrnartólstengi
•  Textavarp með 500 síðna 
   minni
• Borðstandur með 15° gráðu 
   snúning fylgir
• Mál í cm (bxhxd): 65,7x47,3x10,7

Toshiba 42”
42C3530DG
• 42” 16:9 LCD sjónvarp
• Upplausn: 1366x768 punktar
• PIXEL PROcessing IV 
   myndtækni
• HD Ready
• Skerpa: 4.000:1
• Sjónsvið (H/V): 178/178° og 
   birtustig: 500 cd/m2
• Faroudja DCDI og Real 
   Digital Picture
• Innbyggður DVB-T móttakari
• 2 x 25w Nicam Stereó 
   hljóðkerfi með SRS WoW 
   Surround
• 2 scart (með RGB), 2 HDMI, 
   Component, SVHS, CVBS og 
   heyrnartólstengi
• Textavarp með 500 síðna minni
• Fjarstýring
•  Borðstandur fylgir
• Mál í cm (bxhxd): 102,7x67,3x12,4

Panasonic 42”
TH42PV70F
• 42” HD Ready 16:9 Plasma 
   sjónvarp
• Upplausn: 1024x768 punktar
• V-Real 2 Engine tækni
   Frábær myndgæði
• Advanced 3D Colour 
   management
• Motion Pattern Noise 
   Reduction
• Sub-Pixel Control
• HD Ready
• Progressive Scan
• Real Black Drive 10.000:1 
   skerpa
• VIERA Link
• 20w Nicam Stereó með 
   V-Audio Surround hljóðkerfi
•  2 x scart (með RGB), 2 x HDMI, Component, 
   SVHS, CVBS og PC tengi
• Textavarp með 1500 síðna minni
• Borðstandur fylgir
• Mál í cm (bxhxd): 102 x 68 x 9,7

59.990kr

FRÁBÆRT VERÐ



26  25. júlí 2008  FÖSTUDAGUR

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Í alvörunni, 
Selma! 

Sjá allir að ég 
nota kollu?

Tja... 
Það er 

mögulega 
hægt að 
sjá smá 
litamun!

Þá fer hún af!
Vík frá mér! Ertu 

viss?

Selma! Hvern er ég að plata? 
Þessi sjálfsblekking verður að 
fá enda! Frá og með nú mun 
ég spjara mig með því 
hári sem náttúran 
hefur gefið mér!

Stolt 
af 

þér!

Meinarðu að allir hafi 
átt svona stóra hátalara 

einhvern tíma?

Ekki allir ... 
bara þeir 
virkilega 
flottu.

Maður tengdi svona djöfla 
við magnara og plötuspil-
ara, nældi í plötu upp úr 
umslaginu og setti nálina 
á og þá fékk maður um 

tuttugu mínútna nokkurn 
veginn óbjagaða tónlist.

Svo sneri 
maður 

plötunni og 
hlustaði á hina 

hliðina

Hver ertu? 
Thomas 
Edison?

Læknadót 
fyrir 

byrjendur

Skurðstofa

Ó, Sfinx, hvernig er hægt að fá hunda til 
að hætta að gelta yfir baksætið í bílum?

Sestu í 
framsætið. Stopp

Tómatar og múffur!?
Af hverju ekki saft?

Tómatar og 
múffur 
til sölu

Við áttum 
enga saft

Af hverju ekki 
aspas og rem-

úlaði? Áttuð þið 
það ekki heldur?

Aðrar verslanir fá við-
skiptavini ... Við fáum 

vandræðagemsa

Voffi elskar 
Sfinxinn!

Bíddu aðeins, elskan, 
pabbi þarf fyrsta að 
svæfa manninn ...

og 
ur 
lu

Sem ungur drengur var 
ég stækur aðdáandi 
hljómplötunnar með 
ævintýrum Emils í 

Kattholti. Nú vill svo til 
að tveggja ára dóttir 
mín hefur líka tekið ást-

fóstri við Emil, en kýs að 
njóta skammarstrika hans í formi 
sænskrar DVD-myndar með 
íslenskri talsetningu. Ég horfði á 
myndina með dóttur minni um dag-
inn, og rann þá upp fyrir mér 
hversu mikið hlutirnir geta breyst 
á tveimur áratugum. Það sést best 
á Alfreð, vinnumanni í Kattholti.

Á sínum tíma þótti mér Alfreð 
algjör toppmaður. Fyrsta flokks 
töffari sem kallaði ekki allt ömmu 
sína, nema ef vera skyldi ömmu 

sína, sem bjó á fátækrahæli skammt 
frá Kattholti. Það persónuleikamat 
byggðist á djúpri og þýðri rödd 
Arnars Jónssonar leikara, sem fór 
með hlutverk Alfreðs á plötunni. 
Maður með svona flotta rödd gæti 
aldrei orðið undir í lífinu.

Í DVD-mynd dóttur minnar er 
rödd Alfreðs orðin undarlega skræk 
og skrámug, og gefur til kynna að 
vinnumaðurinn sé greindarskertur 
fæðingarhálfviti sem eigi við alvar-
lega geðfötlun að stríða. Þessi 
umskipti setja persónu Alfreðs í 
spánnýtt samhengi. Getur verið að 
þegar platan var gerð, í síðróttækni 
áttunda áratugarins, hafi það þótt 
sjálfsagt að rödd hins sterka vinnu-
manns Alfreðs endurspeglaði að 
um væri að ræða vel gefinn prýðis-

pilt? Getur þá líka verið að í tal-
setningu hins firrta tíunda áratug-
ar hafi rödd hins auma vinnuþræls 
átt að benda til þess að Alfreð væri 
ræfill af lágstétt, dæmdur til 
eilífðar vistar í vanefnum og 
heimsku? Spyr sá sem ekki veit.

Ég tók líka eftir öðru athyglis-
verðu í fari Alfreðs. Vinnukonan á 
bænum, Lína, er bálskotin í vinnu-
manninum og gefur honum sífellt 
undir fótinn. Alfreð sýnir Línu ekki 
vott af áhuga, en er hins vegar 
ávallt til í að rölta niður að vatni og 
stinga sér til sunds með Emil. Þótti 
ekkert tiltökumál að fullorðnir 
karlmenn böðuðu sig kviknaktir 
með drengjum undir lögaldri í 
gamla daga? Tímarnir eru svo sann-
arlega breyttir.

STUÐ MILLI STRÍÐA „Þú og ég, Emil. Þú og ég.“
KJARTAN GUÐMUNDSSON LÍTUR Á ALFREÐ VINNUMANN SEM TÁKN UM BREYTTA TÍMA

Allra síðustu sætin!
Heimsferðir bjóða frábært tilboð á síðustu sætunum til Montreal 6. og 13. júní. Þetta 

er einstakt tækifæri til að njóta lífsins í þessari stórkostlega spennandi borg sem 
er önnur stærsta borg Kanada. Í borginni mætast gamli og nýi timinn, rík sagan og 

iðandi nýbreytnin á einstaklega skemmtilegan hátt. Það er frábært að skoða sig 
um, versla og njóta lífsins í Montreal; fallegar byggingar, endalaust úrval verslana 

og veitingastaða og mjög hagstætt verðlag. Gríptu tækifærið og smelltu þér til 
Montreal og njóttu þess besta sem þessi spennandi heimsborg hefur að bjóða. 

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

BYLGJAN BER AF

Samkvæmt könnun Capacent í aldurshópnum 18-54 ára á tímabilinu 
1. janúar til 29. júní 2008. Hlutdeild - hlustun í mínútum á dag.
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Parques Majeures er franskur leik- 
og gjörningahópur sem hefur sér-
hæft sig í sýningum á nýstárlegri 
hreyfimyndalist. Hópurinn er um 
þessar mundir hér á landi í boði 
fyrirtækjanna Adami og Spedidam 
og hefur ferðast um landið með 
sýningu sína Skin & the Whales. 
Hún var til að mynda sýnd á Húsa-
vík nú um síðustu helgi.

Þeir höfuðborgarbúar sem eru 
sérlega áhugasamir um franska 
gjörningalist geta nú tekið gleði 
sína þar sem að sýningin verður 
sett upp í Norræna húsinu nú um 
helgina. Höfundur sýningarinnar 
er Marc Joseph Sigaud, en hún 
byggist upp í kringum hreyfimynd-
ir sem varpað er í leikmyndina og 
að auki hreyfa leikarar sig inn og 
úr mynd. Sýningin skiptist upp í 
þrjá hluta þar sem fyrstu tveir hlut-
arnir takast á við mannslíkamann 
en þriðji hlutinn, Whales, fjallar 
um samband mannlegs eðlis við 

náttúruna. Þessi síðasti kafli verks-
ins varð reyndar til fyrir tilstuðlan 
fyrstu ferðar Marcs Joseph til 
Húsavíkur fyrir tveimur árum og 
má því halda því fram að íslensk 
náttúra hafi enn á ný sannað áhrifa-
mátt sinn.

Sýningarnar í Norræna húsinu 
fara fram í kvöld og annað kvöld kl. 
20. Aðgangur er ókeypis og öllum 
opinn. - vþ

Frönsk leik- 
og gjörningalist

Tónlistarhópurinn Njúton stendur 
í stórræðum þessa dagana. Hópur-
inn heldur þrenna tónleika á næst-
unni; í dag og annað kvöld og svo 
um verslunarmannahelgina.

Njúton kemur fram í Ketilhús-
inu á Akureyri í dag kl. 12 á vegum 
Listasumars á Akureyri. Á efnis-
skrá tónleikanna eru verk eftir 
Þuríði Jónsdóttur, Karólínu Eiríks-
dóttur og Ragnhildi Gísladóttur. 
Einnig verða frumflutt verk eftir 
Maríu Huld Markan Sigfúsdóttur 
og Þráin Hjálmarsson.

Á sunnudag kl. 16 kemur Njúton 
svo fram í íbúð á jarðhæð á Grett-
isgötu 18 í Reykjavík. Tónleikarn-
ir eru styrktir af Hlaðvarpanum, 
menningarsjóði kvenna á Íslandi, 
og verður því einungis flutt tónlist 
eftir konur, þeirra á meðal Malin 
Bång og Mist Þorkelsdóttur. Tón-
leikarnir eru unnir í samstarfi við 
myndlistarkonuna Ingibjörgu 
Magnadóttur.

Njúton tekur svo þátt í tónlistar-
hátíðinni í Skálholti laugardaginn 
2. ágúst kl. 21. Þar mun hópurinn 
leika verk eftir Malin Bång, Önnu 
S. Þorvaldsdóttur, Ragnhildi Gísla-

dóttur, Helga Guðmundsson og 
Maríu Huld Markan Sigfúsdóttur. 
Njúton skipa að þessu sinni þau 
Berglind María Tómasdóttir 
flautuleikari, Grímur Helgason 
klarinettuleikari, Hildur Ársæls-
dóttir sem leikur á sög og fiðlu, 
Tinna Þorsteinsdóttir píanóleikari 
og Frank Aarnink slagverksleik-
ari. - vþ

Njútón á ferðalagi

Mánudaginn 21. júlí kom út hjá 
bókaforlaginu Bjarti LJÓÐA-

SAFN 1978-2008 eftir Sjón. Er þetta 
sérstök hátíðarútgáfa, í tilefni þess að 
nákvæmlega 30 ár eru liðin síðan hans 
fyrsta ljóðabók, Sýnir, leit dagsins ljós. Í 
þessu heildarsafni eru prentaðar ellefu 
ljóðabækur skáldsins, sem margar hafa 

verið ófáanlegar um 
langt skeið. Sjón (f. 
1962) er ljóðskáld 
og sagnahöfundur 
sem hóf feril sinn 
með ljóðabókinni 
Sýnir sumarið 1978. 
Á níunda áratugnum 
var hann í farar-
broddi þeirra ungu 

skálda sem leituðust við að endurnýja 
íslenska ljóðlist með tækjum súrreal-
ismans. Jafnframt því að hafa samið 
ellefu ljóðabækur hefur Sjón ritað 
söngtexta, líbrettó, kvikmyndahandrit 
og sex skáldsögur. Bókin er 380 bls. og 
er prentuð á Englandi.

JPV útgáfa gefur út rit eftir Jón Baldur 
Hlíðberg og Sigurð Ægisson sem 

hefur að geyma allt það sem nauðsyn-
legt er að vita um furðudýr og ferlegar 
ófreskjur úr íslenskum þjóðsagnaarfi. 
Bókin, Íslenskar kynjaskepnur, kemur 
út á bæði íslensku og ensku og heitir 
hún í þýðingu Meeting with Monsters. 
Skepnurnar sem fjallað er um í bókinni 
skutu landsmönnum skelk í bringu á 
fyrri öldum en hafa að mestu haldið 
sig til hlés síðustu ár. Skepnunum og 
sérkennum þeirra eru gerð nákvæm 
skil í texta og heimkynni þeirra og 
birtingarstaðir eru sýndir á korti. Einnig 
prýða bókina einstæðar myndir sem 
varpa nýju ljósi á þennan þátt í arfi 

Íslendinga. 
Jón Baldur 
Hlíðberg er 
myndlistar-
maður og Sig-
urður Ægisson, 
þjóðfræðingur 
og guðfræð-
ingur að 
mennt, hefur í 
gegnum tíðina 

skrifað jöfnum höndum um náttúru-
fræði, þjóðfræði og guðfræði. Íslenskar 
kynjaskepnur er þriðja samstarfsverk-
efni þeirra félaga en fyrr hafa þeir gefið 
út í sameiningu Ísfygla: íslenskir fuglar 
= aves islandicæ og Íslenskir hvalir fyrr 
og nú. Bókin er 136 bls. og prentuð í 
Slóveníu. 

Út er komið Stafróf dýranna eftir 
Halldór Á. Elvarsson í ódýrri og 

handhægri útgáfu með mjúkum 
spjöldum en þessi vinsæla bók kom út 
innbundin árið 2006. Þetta er bók sem 
kennir ungum bókaormum stafina í 

stafrófinu. 
Bókstafirnir 
frá a til ö 
eru kynntir 
til sögunnar 
með hjálp 
þrjátíu og 
tveggja 

dýra úr öllum heimshornum. Léttum 
fróðleik um dýrin er fléttað saman 
við fyrstu skrefin í lestrarnámi með 
einföldum texta og sniðugum mynd-
um. Höfundurinn gerir lestrarnámið 
mjög spennandi í þessu skemmtilega 
stafrófskveri fyrir fróðleiksfús börn sem 
langar að kynnast stöfunum. Mál og 
menning gefur út.

NÝJAR BÆKUR

MARC JOSEPH SIGAUD Höfundur sýn-
ingarinnar Skin & the Whales sem sýnd 
verður í Norræna húsinu um helgina.

SKÁLHOLTSKIRKJA -Tónlistarhópurinn 
Njútón kemur fram í kirkjunni um versl-
unarmannahelgina.
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tonlist@frettabladid.is

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Til skamms tíma voru sjóræningja-
útgáfur (eða „bootleggar“) mjög 
eftirsóttar meðal tónlistaraðdáenda. 
Þetta var sériðnaður til hliðar við 
opinbera útgáfubransann. Oftast 
voru þetta tónleikaupptökur í 
misjöfnum gæðum og óútgefið efni. 
Ég man vel eftir öllum sjóræningja-
sölunum á Camden-markaðnum og 
svo var Kiddi í Hljómalind líka með 
fínar tónleikaútgáfur frá Ítalíu, en 
höfundarréttarlög þar í landi eru 
öðruvísi en annars staðar. Sá sem 
tekur upp á útgáfuréttinn …

Með tilkomu skráarskiptaforrita og netsins eru hins vegar allar 
sjóræningjaútgáfurnar falar án greiðslu á netinu rétt eins og aðrar 
útgáfur þannig að fágæti þeirra er að mestu fyrir bí.

Undanfarið hafa líka nokkrar af eftirsóttustu sjóræningjaútgáfunum 
fengið opinbera útgáfu, sem er auðvitað skynsamlegasta leiðin til þess 
að höfundar efnis fái greitt og aðdáendur fái gæðavöru í hendurnar. 
Ágætt dæmi er The Bootleg Series með Bob Dylan. Nýlega gaf EMI út 
einn eftirsóttasta bootleg David Bowie, útvarpsupptöku af tónleikum 
hans með Spiders From Mars-bandinu í Santa Monica í Kaliforníu 20. 
október 1972.

Þetta voru tónleikar á fyrsta Ameríkutúr Bowies og hann er í 
fantastuði. Lagalistinn er hrein snilld, 18 lög; Ziggy, Changes, Life on 
Mars?, Five Years, Space Oddity, Moonage Daydream, With of a Circle, 
Jean Genie o.s.frv., en líka My Death eftir Jacques Brel og Velvet-
slagarinn Waiting For The Man … Bandið auðvitað frábært, ekki síst 
gítarhetjan Mick Ronson. Þessi nýja útgáfa kemur í flottri öskju með 
auglýsingaefni og blaðagreinum frá þessum tíma. Hún er unnin með 
þátttöku Bowies sjálfs.

Mikið gleðiefni fyrir Bowie-aðdáendur þó að einhverjir séu óhressir 
með að hluti af kynnningum Bowies hafi verið klipptur burt. 

Sjóræningjaútgáfa upp á yfirborðið

BOWIE OG RONSON Santa Monica-
tónleikarnir frá 1972 hafa lengi verið 
eftirsóttir meðal aðdáenda.

> Plata vikunnar
Atomstation - Exile Republic

★★
„Atomstation gefur skít í 
frumleika og rokkar að hætti 
pungsveittra kana. Spilagleði 
sveitarinnar ætti auðveldlega 
að smita keyrsluþyrsta rokk-
hausa.“

 - KG

> Í SPILARANUM
Dr. Dog - Fate
The Hold Steady - Stay Positive
Fleet Foxes - Fleet Foxes
Villi Valli - Í tímans rás
Conor Oberst - Conor Oberst

DR. DOGCONOR OBERST

Fáar hljómsveitir fá eins 
mikið pláss hjá pressunni 
um þessar mundir og 
hljómsveitin Black Kids frá 
Flórída. Frumburður sveit-
arinnar var að koma út en 
ótrúlegar væntingar hafa 
verið um plötuna. Steinþór 
Helgi Arnsteinsson athug-
aði hvort Black Kids sé enn 
ein oflofsbólan eða hafi 
virkilega eitthvað fram-
bærilegt fram að færa.

Í upphafi árs settu helstu miðlar, á 
borð við BBC og Rolling Stone, 
saman lista yfir þá listamenn sem 
þeir þóttu líklegir til að slá í gegn á 
árinu 2008. Nokkur nöfn á þessum 
listum hafa þegar slegið í gegn og 
má þar til dæmis nefna MGMT, 
Duffy og Santogold. Önnur hljóm-
sveit sem var ofarlega á öllum þess-
um spekingslistum var Black Kids 
frá borginni Jacksonville í Flórída. 
Væntingarnar til sveitarinnar hafa 
í raun verið ótrúlegar en nú er plat-
an, Partie Traumatic, komin út og 
sitt sýnist hverjum.

Frá sömu borg og Limp Bizkit
Black Kids á ekki að baki langan 
starfsaldur. Hún var stofnuð í byrj-
un árs 2006 í Jacksonville en borgin 
er líklegast þekktust fyrir að hafa 
alið af sér hina ótrúlegu hljómsveit 
Limp Bizkit. Black Kids eru hins 
vegar eins langt frá því að líkjast 
lina kexinu og hugsast getur.

Hljómsveitin er saman sett af 
fimm einstaklingum, þar af einu 
systkinapari. Þau hittust öll í sunnu-
dagsskóla en að sögn eins meðlima 
Black Kids er það frábær staður til 
þess að kynnast einstaklingum af 
hinu kyninu.

Eins og The Go! Team að spila 
Arcade Fire 
Eftir frábæra frammistöðu Black 
Kids á tónlistarhátíð í Georgíu-

fylki í ágúst í fyrra hófst fárið. 
Blaðamenn NME, Guardian og 
Vice, meðal annarra, stóðu agndofa 
og í kjölfarið tóku háskólaútvarps-
stöðvarnar við sér.

Stuttu seinna gaf sveitin út fjög-
urra laga EP-plötu frítt til niður-
hals á MySpace-síðu sinni. Formúl-
an var síðan frekar fyrirsjáanleg 
eftir það. Tónlistarbloggarar hömp-
uðu sveitinni í hástert og sögðu 
hana eins og The Go! Team að spila 
Arcade Fire með kímni Architect-
ure in Helsinki. Blanda sem fær 
hvaða indí-krakka sem er til að 
missa legvatnið.

Pitchfork gefur skít í frumburðinn
Vinsældir Black Kids getur sveitin 
ekki síst þakkað indí-biblíunni 
Pitchfork Media. Miðillinn var ekki 
lengi að blása upp bóluna og smellti 
einkunninni 8,4 á fyrrnefnda EP-
plötu, Wizard of Ahhhs, sem verður 
að teljast frábær einkunn fyrir ein-
göngu fjögur lög. Sérstaklega vakti 
lagið I’m Not Gonna Teach Your 
Boyfriend How To Dance With You 
mikla lukku.

Adam var hins vegar ekki lengi í 
paradís því Partie Traumatic fékk 
vægast sagt háðulega útreið hjá 
Pitchfork. Dómurinn var mynd af 
tveimur pug-hundum, mjög sorg-
legum á svip, sem á stóð Sorry :-/. 
Einkunnin fyrir ofan var líka grát-
brosleg, 0,0, en henni var þó seinna 
breytt í 3,3. Ég veit ekki alveg hvort 
er betra (Þetta toppar þó ekki dóm 
Pitchfork um plötu Jet, Shine On, 
en þar mátti sjá myndband af apa 
að pissa upp í munninn á sér).

Black Kids eiga gott skilið
Flestir dómarnir eru þó töluvert 
jákvæðari um Partie Traumatic 
enda ekkert skrítið því hér er um 
fína plötu að ræða. Hún var tekin 
upp af Bernard Butler, fyrrverandi 
gítarleikara Suede, og er hin fínasta 
gæðagítarpoppsplata. 

Vissulega anga sum lögin af fljót-
færni og klisju en meirihlutinn er 
grípandi gleðigjafar með skemmti-
legum textum. Black Kids eiga 
alveg rétt á því að slá í gegn. 
Pitchfork getur bara hoppað upp í 
r******** á sér!

Skúrkar eða snillingar?

BLACK KIDS Fyrsta plata sveitarinnar fær víðast hvar góða dóma. Pitchfork rakkar þó 
plötuna niður, eftir að hafa verið einn af miðlunum sem hóf bandið upp til skýjanna 
þegar það var að byrja.

Bertel Ólafsson er 38 ára Garð-
bæingur í útlegð í Hafnarfirði. 
Hann er viðskiptafræðingur hjá 
Icelandic Cargo og hefur stundað 
tónlistarsköpun undir nafninu 
Ruddinn síðustu árin.

„Þetta hefur komið í staðinn 
fyrir sjónvarpsgláp,“ segir Bertel 
Ruddi. „Konan heldur líka fast um 
fjarstýringuna svo þetta er mjög 
gott fyrirkomulag. Hún horfir á 
Lost eða einhverja vitleysu en ég 
læðist upp í stúdíóið. Maður hefur 
frítíma eftir að það er búið að 
svæfa, svona eftir níu, og ég reyni 
að sinna þessu tvisvar til þrisvar í 
viku.“

Bertel hefur ekki staðið í hljóm-
sveitarmennsku að neinu gagni og 
kann vel við tölvutæknina og ein-
veruna. „Það er gott að geta gert 
tónlist á eigin forsendum og ráðið 
þessu alveg sjálfur,“ segir hann. 
„Þetta er gefandi og skemmtilegt. 

Fátt er betra en að standa upp frá 
tölvunni þegar gott lag er tilbúið 
og ganga sáttur til náða. Þetta er 
bara mitt golf. En ég spila reyndar 
golf líka.“

En hvað með þetta nafn, Rudd-
inn? 

„Það er nú bara nafn sem festist 
á mig í djamminu í gamla daga. 

Maður átti það til að segja sína 
meiningu umbúðalaust. Ruddinn 
er þó engan veginn lýsandi fyrir 
tónlistina, þetta er frekar „melló“. 
Mínar uppáhalds-hljómsveitir eru 
New Order og Joy Division og það 
heyrist kannski aðeins.“

Fyrsti diskur Ruddans var 
heimabrugg og kom út í ársbyrjun 
2007. Nú er kominn út „Ruddinn 
2“, sem er „alvöru“. „Ég vona að 
mér sé að fara eitthvað fram. 
Diskurinn byrjar á greddurokki 
og fer svo í poppaðari og melód-
ískari áttir. Þetta er fyrst og 
fremst poppplata með broddi.“

Plötunni er dreift af 12 tónum 
og af Lakeland Records í Bret-
landi. Ruddinn er þegar byrjaður 
á næstu plötu og er að íhuga leiðir 
til að flytja efnið á tónleikum. „Ég 
er að tala við nokkra gamla metal-
hausa upp á tónleikahald. Það 
kemur allt í ljós.“ - glh

Ruddinn spilar popp með broddi

RUDDINN ER EKKERT RUDDALEGUR
Bertel Ólafsson læðist í heimastúdíóið á 
meðan konan horfir á sjónvarpið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Færeyska hljómsveitin 
Boys in a Band gefur út 
fyrstu plötu sína á mánu-
daginn næsta. Platan 
kallast Black Diamond 
Train. Sveitin er mörg-
um Íslendingum að góðu 
kunn eftir frábæra tón-
leika á Airwaves-hátíð-
inni í fyrra. 

Boys in a Band spila 
hressilegt rokk og hefur 
sveitin vakið talsverða 
athygli síðasta árið. Til 
að mynda sigraði sveitin 
í Global Battle of the 
Bands í London í desem-
ber. Sigurlaunin, 100 
þúsund dollara, not uðu 
þeir til að taka upp 

plötuna og gefa hana sjálfir 
út í Færeyjum og á Íslandi.

Boys in a Band eru vænt-
anlegir til Íslands til að 
fylgja plötunni eftir. Þeir 
spila á Innipúkanum á Nasa 
um verslunarmannahelgina 
og sömuleiðis á Þjóðhátíð í 
Vestmannaeyjum. Þá troða 
þeir upp á Dillon. Boys in a 
Band stefna svo á að fara 
tónleikaferðalag um Ísland í 
október.

Færeyingar taka sviðið

BOYS IN A BAND Færeyskir 
rokkarar gefa út fyrstu plötu sína 
eftir helgi. Þeir eru væntanlegir til 
Íslands til tónleikahalds.
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FRÁ MANNFÓLKINU SEM FÆRÐI OKKUR
„FINDING NEMO“ OG „RATATOUILLE“

 “…EINHVER BESTA TEIKNIMYND
    SEM ÉG HEF SÉð.” 

     – KVIKMYNDIR.IS

“…EIN BESTA MYND SUMARSINS…” 
      –USA TODAY

“…MEISTARVERK.” 
     – NEW YORK MAGAZINE

FRUMSÝND 30. JÚLÍ

HVER VINNUR!

9.R VINNUR!

9.
SENDU SMS

BTC WALL
Á NÚMERIÐ 1900

VINNINGAR: BÍÓMIÐAR, WALL· E TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG FLEIRA!



Allt í Holtagörðum
– Ein frábær ferð

40%
AFSLÁTTUR

Útsala
Allt að 40% afsláttur af völdum vörum.
Allar nýjar vörur á 10% afslætti.*

www.stubbasmidjan.is

» Frappuccino » Cappuccino

Fríir drykkir
Allir sem versla fyrir 3.000 kr. eða meira hjá 
Habitat, Eymundsson eða Stubbasmiðjunni 
fá frían kaffi- eða tedrykk hjá Te & Kaffi.

0kr.

10-70%
AFSLÁTTUR

Útsala
10, 30, 50 og 
70% afsláttur.
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Tilboð með fyrirvara um prentvillur

Útsalan er hafin

Útsala
Jeva skólatöskur á sama verði og í fyrra.
Einnig 10% afsláttur af öllum vörum.
Aðeins í Eymundsson Holtagörðum.

10%
AFSLÁTTUR
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Stúlknasveitin Kári? gæti 
orðið næsta stórmál í 
íslenska poppinu. Sveitina 
skipa fjórar stúlkur fæddar 
1993, þær Silvía, Auður, 
Lilja og Margrét. Tvær 
koma úr Árbænum, ein úr 
Grafarvogi og ein frá Norð-
lingaholti. Þetta er því ekta 
úthverfaband.

„Þetta er popprokk hjá okkur, 
eitthvað svoleiðis,“ segir Silvía. 
„Við kynntumst á Sönglist, nám-
skeiði hjá Borgarleikhúsinu, og 
okkur langaði bara til að stofna 
svona hljómsveit. Þetta vantaði 
alveg hérna á Íslandi. Við erum 
ekkert líkar Nylon enda búum 
við til lögin okkar sjálfar og við 
erum kraftmeiri en þær. Við 
erum ekki alveg jafn miklir ljúfl-
ingar og þær. Við syngjum ekki 
með spariröddunum. Við gætum 
þó alveg sungið með sparirödd-
unum ef við værum með einhver 
sparilög.“

Fyrir síðustu jól sömdu stelp-
urnar fyrsta lagið sitt, jólalagið 
Jól án þín. Þær mættu galvaskar 
í jólaþorpið í Hafnar-
firði þar sem Gunni 
og Felix voru að 
skemmta. „Þær 
komu nú bara og 
báðu um að fá að 
syngja lagið sitt á 
sviðinu,“ segir 

Gunnar Helgason. „Það var nú 
auðsótt mál. Við Felix féllum 
alveg í stafi yfir þessu hjá þeim, 
þetta var svo gott. Ég hvatti þær 
eindregið til að halda áfram og 
síðan höfum við verið í sambandi. 
Ég el nú ekki þann draum í brjósti 
mér að vera einhver Einar Bárð-
arson en ef ég gerði það myndi ég 
tvímælalaust verða umboðsmað-
urinn þeirra. Ég sé mikla framtíð 
í þessu hjá þeim. Þær syngja 
mjög vel og af fullum krafti. Það 
er gaman að sjá svona ungar 
stelpur standa svona keikar og 
syngja fullar sjálfstrausts.“

Silvía segir þær stelpurnar 
hafa samið slatta af lögum síðan 
– lög eins og Ég veit hvað ég vil, 
Það sem þú gerðir og Friends 
Forever – og þær fengu Hall Ing-
ólfsson til að búa til undirspil. 
Með þetta ætla þær að troða upp 
á næstunni – „Draumurinn er 
auðvitað að gera plötu, en fyrst 
er að stofna Myspace-síðu og 
koma fyrsta laginu í spilun. Það 
getur í sjálfu sér verið hvaða lag 
sem er, þau eru öll jafngóð.“

En hvað á þetta nafn á hljóm-
sveitinni – Kári? – að fyrirstilla?

„Það er nú það,“ segir Silvía 
leyndardómsfull. „Okkur fannst 

þetta nafn bara fyndið og 
skemmtilegt því fólk fer að 
spá í því hver þessi Kári sé. 
Hver er það? Nú, hann er 
þessi sem er alltaf í felum!“

Kári? treður upp í Grundar-
firði nú á laugardaginn og 
verður á Neistaflugi í Nes-
kaupstað um verslunar-
mannahelgina. Auk þess að 

flytja eigið efni ætla þær að 
hjálpa Gunna og Felix í nokkr-

um lögum.
  gunnarh@frettabladid.is

Miklu kraftmeiri en Nylon

FULLAR SJÁLFSTRAUSTS OG SYNGJA KEIKAR EIGIN LÖG Stúlknasveitin Kári? gæti 
orðið næsta stórmál í íslensku poppi. Frá vinstri eru þær Lilja, Silvía, Auður og 
Margrét.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

GERÐIST UMBOÐSMAÐ-
UR HEFÐI ÉG METNAÐ 
Í ÞAÐ Gunnar Helga-
son segir Kára? eiga 
framtíðina fyrir 
sér.

Leikkonurnar Elma Lísa Gunn-
arsdóttir og María Heba Þor-
kelsdóttir verða með flóamark-
að í húsnæði Félags íslenskra 
leikara á Lindargötu nú um 
helgina. „Við höldum okkur 
bara á heimaslóðum, engin 
ástæða til að fara með þetta 
neitt út í hérað,“ segir María 
Heba og hlær við. Hún og Elma 
Lísa eru engir nýgræðlingar í 
markaðshaldi, þó María segi 
Elmu þó hafa yfirhöndina. 

„Hún er náttúrulega útskrif-
uð með mastersgráðu í 
flóamörkuðum. Ég hef 
bara aðeins dýft litlu 
tánni ofan í þetta í sam-
anburði við hana,“ segir 
hún og hlær við. 

Þær stöllur bjóða gestum og 
gangandi aðstoð við að klæða 
sig  upp fyrir öll tækifæri. 

„Okkur finnst gaman að fá að 
stílisera fólk og dúllast. Það 
eru alltaf einhverjir sem að 
nýta sér það að fá smá aðstoð 
við stíliseringu, enda ýmislegt 
skemmtilegt sem gerist 
á flóamörkuðum,“ 
segir María Heba. 
Þeir sem eru á hött-
unum eftir dressi 
fyrir Gay Pride 
gætu einnig fund-
ið eitthvað við 
sitt hæfi hjá 
leikkonun-
um. „Það er 
fullt af 
pallíettum 
og glamúr 
og gersem-

um hjá okkur, svo það er sko 
aldrei að vita,“ segir hún. 

Flóamarkaðurinn verður 
með heimilislegum formerkj-
um. „Það verður heitt á könn-

unni og ekki ólíklegt að mað-
urinn minn skelli í eins og 
eina sort eða tvær,“ segir 

María Heba. 
Flóamarkaðurinn fer 

fram á Lindargötu 6, og 
er opinn frá 11 til 18 á 
laugardag, en 13 til 17 á 
sunnudag.  - sun

Stílisera viðskiptavinina

MASTERSGRÁÐA 
Elma Lísa Gunnars-
dóttir er þaulreynd í 
flóamarkaðshaldi.

HEIMILSLEGT María Heba Þorkels-
dóttir lofar heitu kaffi og heimilis-
legri stemningu á markaðnum.

> HATAR RÆKTINA

Leikarinn James McAvoy 
sést nú á hvíta tjaldinu í 
hlutverki leigumorðingja 
í myndinni Wanted, þar 
sem hann er í fantaformi. 
Hann er það hins vegar 
ekki lengur, því McAvoy 
kveðst ekki hafa farið í 
ræktina síðan tökum lauk. 
„Í hreinskilni sagt myndi ég 
frekar borða hundaskít en 
fara í ræktina,“ segir hann.

ATÓMSTÖÐIN Hefur í nógu að snúast 
um helgina.

Hljómsveitin Atómstöðin mun 
hafa í nógu að snúast um helgina 
því í kvöld verður blásið til 
mótmælendatónleika á horninu 
hans Helga Hóseassonar á 
Langholtsvegi og með þeim er 
ætlað að vekja athygli á málefnum 
Helga. „Við vildum sýna Helga 
þakklæti og stuðning í verki. Hann 
er orðinn níræður og treystir sér 
ekki lengra en út á þetta götuhorn 
og þess vegna ætlum við að fara 
þangað og standa með honum eins 
og hann stendur með sannfæringu 
sinni. Helgi er það sem miklu 
fleiri Íslendingar ættu að vera, við 
sitjum og kvörtum yfir kaffinu en 
gerum aldrei neitt,“ segir 
Guðmundur Ingi Þorvaldsson, 
söngvari. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 19 og standa yfir í um 
klukkustund.

Annað kvöld verður hljómveitin 
svo með útgáfutónleika á Organ 
og þar mun kenna ýmissa grasa. 
Trúbadorinn JoJo mun hefja 
kvöldið og skemmta gestum með 
söng sínum og gítarleik, því næst 
mun harmónikkuleikari stíga á 
svið og leika fyrir dansi, einnig 
mun hljómsveitin Vicky Pollard 
taka nokkur lög og mun Stjáni 
Stuð klára kvöldið og þeyta 
skífum fram undir morgun.   - sm

Standa 
með Helga 
Hóseassyni

Lögmál 1: Bikarinn skal vera tandurhreinn, þveginn 
upp úr fitulausri sápu og skolaður í köldu vatni þar 
til hann nær sama hitastigi og ölið. Þannig verður 
froðan þéttari og heldur hvítum hlífiskildi sínum 
lengur yfir hinum dýrmæta vökva. Minnstu óhrein-
indi geta spillt fyrir og mengað fullkomin bragðgæði 
Stellu Artois.

Lögmál 2: Þegar byrjað er að hella er bikarnum hallað um 
45 gráður. Þá sjáum við hvernig dýrmætur vökvinn hringar 
sig ofan í bikarinn og myndar iðuna sem er galdurinn við 
fljótandi gullgerðarlist. Þegar ölið kemst í samband við súr-
efni myndast smám saman þétt froða sem innsiglar inni-
haldið og verndar það frá fyrsta sopa til hins síðasta.

Lögmál 3: Þegar bikarinn, sem 
hingað til hefur hallað um 
45 gráður, hefur verið fylltur að    
þremur fjórðu skal hann réttur 
við. Með jafnri hreyfingu er hann 
samtímis færður niður frá flösku-
opi um sem nemur hæð bikarins. 
Þannig krýnum við ölið þéttri 
froðu sem skýlir innihaldi bikars-
ins og tryggir ferskleika og líf 
þessa fljótandi gulls.
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VALUR GREFUR BUBBADISKA Hann segir það dapurlega þróun að erfitt er nú til dags 
að greina milli listar og auglýsinga. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Meðan peningahyggjan og 
auglýsingamennskan veður 
uppi og hvert vígið á fætur 
öðru fellur er aðeins einn til 
að andæfa: Valur Gunnars-
son rithöfundur sem telur 
sig þó ekki einan á báti þótt 
ekki heyrist í mörgum.

„Fyrir fimmtán árum hefði 
engum listamanni dottið í hug að 
selja lög sín í auglýsingar. Nú er 
eins og allir hafi látið glepjast af 
græðginni,“ segir Valur Gunn-
arsson rithöfundur.

Nýverið fréttist að Megas 
hefði selt Toyota-lag sitt Ef þú 
smælar framan í heiminn í aug-
lýsingu. Töldu þá margir síðasta 
vígið, ef undan er skilinn Bjart-
mar, fallið því Megas hefur hing-
að til tekið því fjarri að selja lög 
sín í auglýsingar. Valur bendir á 
þá nöturlegu staðreynd að í texta 
lagsins syngi Megas: „Því best er 
að vera fremstur í fláttskap og 
vélum/ og mæla framan í fjand-
ann í sátt.“ – línur sem Valur 
hefði talið til kaldhæðni en reyn-
ast svo bókstaflegrar merkingar. 
„Af hverju er Toyota að tala við 
Megas? Af því að hann er sér-
fróður um Toyota? Bíla? Að hann 
sé þekktur fyrir að keyra Toy-
ota? Nei, af því þeir vita að hann 
hefur áhrif á fólk og þeir eru að 
kaupa þau áhrif,“ segir Valur. 
Verst er að ef fólk sér ekki leng-
ur mun á list og auglýsingum þá 
missir listin marks. Og það sem 
meira er, þeir listamenn sem eru 

útfarnir í að selja list sína í aug-
lýsingar hætta að vera eftirsókn-
arverðir hjá auglýsendum. Jafn-
vel læðist að manni sá grunur að 
auglýsingamennirnir sæki sér í 
lagi í þá sem hafa gefið sig út 
fyrir að vera á móti því að list 
þeirra sé höfð í auglýsingaskyni.

Valur tók sig til og gróf Bubba-
plötur sínar eftir að Bubbi seldi 
lög sín Sjóvá. Hann segir það tíu 
ára ferli með auglýsingamennsku 
Bubba og Megas sleppi nú með 
gula spjaldið hvað sig varði. 
„Bubbi seldi allt sem hann hefur 
samið fyrir þremur árum. 
Umfjöllunin um þann gerning 
var á þá leið að þetta hefði verið 
gott hjá honum og tónlistarmenn 
loks fengið þá virðingu sem þeim 
ber. Ég held að engum finnist 
þetta nú góð hugmynd, síst lík-
lega Bubba sem hefur tapað 
öllum peningunum og lögunum 
líka,“ segir Valur aðspurður 
hvort hann sé ekki einn á báti 
með að benda á skörun listar og 
auglýsinga. Valur segir bara 
engan hafa hag af því að andæfa 
og heldur áfram að nefna dæmi 
um list sem höfð er til auglýs-
inga: Glitnis-iPodda á Gljúfra-
steini og Óttar Proppé sem seldi 
pönk sitt „Burt með kvótann“ 
sem „Skítt með kerfið“ – eins og 
það sé eitthvert „steitment“ að 
kaupa áskrift að símafyrirtæki? 
„Þarna er pönkið dautt,“ segir 
Valur sem ætlar að gera betur 
grein fyrir sjónarmiðum sínum í 
grein sem birtist í Lesbók Mogg-
ans á morgun. Ætla má að sú 
grein veki upp umræður.

jakob@frettabladid.is

Auglýsingar eru 
að drepa listina

Ástæðan fyrir því að Angelina Jolie og Brad Pitt eignuðust 
tvíbura á dögunum ku vera sú að þau nýttu sér tæknifrjóvgun, 
en þá er algengt að fleira en eitt egg frjóvgist og nái ból-
festu. Þessu heldur tímaritið US Weekly nú fram. 

„Börnin komu undir í tæknifrjóvgun. Þau vildu 
bæði ólm eignast fleiri börn sem fyrst,“ segir 
heimildarmaður blaðsins. Í viðtali við blaðið segir 
læknirinn Arthur Wisor, sérfræðingur í tæknifrjóvg-
unum, að líkurnar á því að kona á aldri Angelinu, sem 
er 33 ára, verði þunguð af tvíburum á náttúrulegan 
hátt séu undir einu prósenti. Með tæknifrjóvgun eru 
líkurnar hins vegar í kringum 25%. 

Heimildarmaður blaðsins segir að Angelina hafi 
valið að fara þessa leið, svo hún þyrfti ekki að 
takast á við stressið sem fylgdi því að reyna að 
verða ólétt. 

Jolie og Pitt í 
tæknifrjóvgun?

TVÍBURARNIR GLASABÖRN? Slúður-
ritið Us Weekly heldur því fram að 
Angelina og Brad hafi notfært sér 

tæknifrjóvgun við getnað tvíburanna.

Lögmál 4: Bikarinn er fullur og froðutoppurinn 
rís upp yfir brúnina. Þá er froðusveðjan tekin.       
Henni er beint frá líkamanum og strokið lárétt með 
45 gráðu halla, hársbreidd yfir brúninni. Stærstu 
loftbólurnar hafa leitað efst í froðuna og mistakist 
þetta skref munu þær springa þeim afleiðingum að 
froðan fellur hratt. Án froðunnar er ölið varnar-
laust og verður flatt á skammri stundu.

Lögmál 5: Að lokum verður að tryggja að froðu-
toppurinn sé af nákvæmlega réttri þykkt.
Fullkomnunin felst í smáatriðunum: Í 33 cl  
bikar skal froðan vera nákvæmlega 3 cm.  Hvorki 
meira né minna. Þetta samsvarar samanlagðri 
breidd vísifingurs og löngutangar þess sem 
njóta skal. 
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Það er heill heimur inni Það er heill heimur inni
í honum sem heldur í honum sem heldur

honum gangandi!honum gangandi!

Það er heill heimur inni 
í honum sem heldur 

honum gangandi!

CHRISTIAN BALE, GARY OLDMAN, AARON ECKHART, 
MICHAEL CAINE, MORGAN FREEMAN

OG HEATH LEDGER STÍGA EKKI FEILSPOR
Í ÞESSARI MÖGNUÐU MYND!

THE DARK KNIGHT ER KOMINN Í EFSTA SÆTI Á 
VIRTASTA KVIKMYNDAVEF HEIMS,IMDB.COM, 

YFIR BESTU KVIKMYNDIR ALLRA TÍMA!

EIN BESTA MYND ALDARINNAR!
EF ÞÚ SÉRÐ EINA MYND Á ÁRINU ÞÁ ER ÞETTA MYNDIN!

RINNAR!
NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
12
L
L
7
12
L

THE STRANGERS    kl. 8 - 10
HELLBOY 2      kl. 6 - 10.10
MAMMA MIA      kl. 6 - 8

16
12
L

THE STRANGERS kl. 6 - 8 - 10
HELLBOY 2 kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAMMA MIA kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA LÚXUS kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MEET DAVE kl. 3.45 
HANCOCK kl. 5.50 - 8 - 10.10
KUNG FU PANDA ÍSL. TAL kl. 3.45D

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12
12
L
14

THE DARK KNIGHT kl. 6 -  9 - 12*
HELLBOY 2 kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30
SEX AND THE CITY kl. 6 - 9

*KRAFTSÝNING 5%

5%

SÍMI 551 9000

16
L
12
7
12
12

THE STRANGERS kl. 6 - 8 - 10
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30
HANCOCK kl. 10.20
MEET DAVE kl. 5.50 - 8
BIG STAN  kl. 5.50 - 8 
THE INCREDIBLE HULK kl. 10.10 

SÍMI 530 1919

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS
Á SPENNUTRYLLI Í USA!

Einn magnaðasti spennutryllir 
fyrr og síðar! 

Byggður á sönnum atburðum!

"MYNDASÖGUBÍÓMYNDIR
EÐA BARA FRAMHALDS-

MYNDIR YFIR HÖFUÐ 
GERAST VARLA BETRI

EN ÞETTA. FULLT HÚS STIGA! 
FRÁBÆR MYND.

TOMMI - KVIKMYNDIR.IS

"VÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"
"THE DARK KNIGHT 
ER STÓRKOSTLEG."

"THE DARK KNIGHT ER 
SVO GÓÐ AÐ ERFITT ER AÐ 
ÍMYNDA SÉR AÐ SÚ ÞRIÐJA 

GETI ORÐIÐ BETRI."
T.S.K - 24 STUNDIR

"SVONA Á AÐ GERA 
HROLLVEKJUR!"
- STEPHEN KING

FÓR BEINT Á 

TOPPINN Í USA.

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

deception

EF ÞÚ SÉRÐ EINA MYND Á ÁRINU ÞÁ ER ÞETTA MYNDIN!

BESTA MYND ALDARINNAR!

ÖRFÁ SÆTIUPPSELT

DARK KNIGHT kl. 2 - 5 - 8 - 11:10 12

DARK KNIGHT kl. 2 - 5 - 8 - 11:10 VIP
MAMMA MÍA kl. 1:30 - 3:40 - 6 - 8:20 L

DECEPTION kl. 8 - 11:10 14

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

KUNG FU PANDA m/ensku tali kl. 6 - 8 - 10:10 L

WANTED kl. 11:10 16

NARNIA 2 kl. 2 - 5 7

DARK KNIGHT kl. 2 - 5 - 8 -  (11:10 Power) 12

DECEPTION kl. 10:20 14

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2D- 4D - 6D L

WANTED kl. 8 16

INDIANA JONES 4 kl. 5:30 12

NARNIA 2 kl. 2:30 7

DARK KNIGHT kl. 5 - 8 - 11 12 

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6 L

KUNG FU PANDA m/ensku tali kl. 8 L

DECEPTION kl. 10 12

DARK KNIGHT kl. 5 - 8 - 11 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6 L

MAMMA MÍA kl. 8 L

BIG STAN kl. 10:20 12

DARK KNIGHT kl. 5 - 8 - 11 12 

HELLBOY 2 kl. 10:20 12 

MAMMA MÍA kl. 8 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6 L

“Þetta er besta Batman-myndin, besta 
myndasögumyndin og jafnframt ein 
best mynd ársins...”

L.I.B.Topp5.is

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE DARK KNIGHT kl. 4, 7 og 10-POWER 12

HELLBOY 2 kl. 5.40, 8 og 10.15 12

MAMMA MIA kl. 3.30, 5.50, 8 og 10.15 L

KUNG FU PANDA - ÍSL. TAL kl. 4 L

��� - T.V, Kvikmyndir.is 

���� - Ó.H.T, Rás 2

��� - L.I.B, Topp5.is/FBL
����

V.J.V. - Topp5.is/FBL

����
Tommi - kvikmyndir.is

����½
Ásgeir J - DV

���
Tommi - kvikmyndir.is

Síðastliðið ár hefur Guðni Einars-
son séð um að skipuleggja mánað-
arleg danskvöld sem ganga undir 
nafninu Hugsandi danstónlist. 
Kvöldin voru hér áður fyrr haldin 
á skemmtistaðnum 22 en eru nú 
haldin á Tunglinu og hafa vakið 
gífurlega lukku meðal dansglaðra 
Íslendinga. „Við sem stöndum 
fyrir þessum kvöldum fórum út í 
þetta með því hugarfari að breyta 
ímynd danstónlistar því hún hefur 
oft verið stimpluð sem yfirborðs-
kennd tónlistarstefna, sem er 
alrangt, og nafnið á þessum kvöld-
um á að gefa til kynna að danstón-
list getur verið dýpri og flóknari 
en marga grunar,“ segir Guðni. 

Kvöldin hafa verið vel sótt og að 
sögn Guðna er þar að finna alla 
flóru mannlífsins. Hugsandi dans-
tónlist verður í kvöld á Tunglinu 

og mun fjölbreyttur hópur plötu-
snúða þeyta skífum fyrir gesti. 
Annað kvöld mun svo sami hópur 
plötusnúða halda norður á land 
þar sem Hugsandi danstónlist 
verður á skemmtistaðnum Dátan-
um, en skemmtunin hefst klukkan 
23.00 bæði kvöldin. „Í kvöld og á 
morgun spila meðal annars DJ 
Impulse, Egner, Bjössi Brunahani, 
Óli Ofur, DJ Eyfi, Oculus og Ozy, 
en þetta er allt einvalalið plötu-
snúða og því hvet ég alla áhuga-
menn um danstónlist til að mæta 
og dansa,“ segir Guðni að lokum.  
 - sm

Djúp og flókin danstónlist

HUGSANDI DANSTÓNLIST Guðni Einars-
son sér um að skipuleggja mánaðarleg 

danskvöld. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Myndlistarmaðurinn Sigtryggur Berg Sigmarsson 
opnar sýninguna Important Little Man, Reykjavík 
Show í Gallerí Lost Horse á morgun, laugardag. 
Sigtryggur segir sýninguna vera hluta af verkefni 
sem hann hefur verið að vinna að síðastliðin ár og 
hefur sýningin Important Little Man verið haldin í 
Berlin, Seúl og Vínarborg. Sýningin er jafnframt 
fyrsta einkasýning Sigtryggs hér á landi en áður 
hefur hann tekið þátt í ýmsum samsýningum. Á 
sýningunni kennir ýmissa grasa og meðal annars 
verða til sýnis teikningar, málverk, ljósmyndir og 
stuttmynd eftir listamanninn. 

„Verkefnið Important Little Man er í raun 
hálfgerð rannsóknarvinna þar sem ég hef verið að 
rannsaka sjálfan mig og leyft púkanum inni í mér að 
leika lausum hala. Púkinn tekur þá öll völd og ég fer 
eftir hans vilja í einu og öllu,“ segir Sigtryggur um 
væntanlega sýningu. 

Opnunin er klukkan 17 á laugardag og klukku-
stund seinna mun Sigtryggur bregða á leik og vera 
með gjörning þar sem hans innri púki verður í 
sviðsljósinu. „Ég hef alltaf verið hrifinn af gjörning-
um. Þetta er listform sem getur haft rosaleg áhrif á 
mann. Allt er í raun leyfilegt og oft veit maður ekki 

hvað mun gerast fyrr en það gerist. Ég hef séð 
upptökur af gjörningum sem ég hef gert og ég á 
alltaf jafn erfitt með að horfa á þær því mér finnst 
þetta ekki vera ég sjálfur. Þetta er ekki ósvipað því 
að vera að horfa á sjálfan sig ofurölvi.“  - sm

Innri púkinn í sviðsljósinu

INNRI PÚKINN FÆR AÐ NJÓTA SÍN Sigtryggur Berg Sigmarsson 
opnar sýningu í Lost Horse Gallerí á laugardag.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Nei við nauðgunum! bar-
áttutónleikar gegn kyn-
bundnu ofbeldi verða á 
Organ í kvöld. 

Karlahópur femínistafélags 
Íslands og Jafningjafræðslan 
standa að baráttutónleikum gegn 
nauðgunum á Organ í kvöld. Æla, 
Arkir, Kettir, Jan Mayen, Morð-
ingjarnir, My Summer As A Sal-
vation Soldier, Naflakusk, Poetrix, 
Tríó Magnúsar Tryggvasonar og 
Vicky Pollard koma fram. Hjálm-
ar Sigmarsson, ráðskona karla-
hópsins fræddi blaðamann um 
málið. 

„Okkur fannst þetta skemmti-
leg leið til að vekja athygli á átak-
inu og vera sýnileg, allavega í mið-
borginni. Síðan er mjög gaman að 
fá fleiri með sér í lið. Fá unga lista-
menn sem eru sammála þessum 
málstað og til í að styðja hann á 
sinn hátt. Svo skapast bara svo 
skemmtileg stemning. Í fyrra var 
rosalega gaman.“ Nei, átakið snýst 
fyrst og fremst um að virkja karl-
menn í umræðunni gegn  kyn-
bundnu ofbeldi og vekja fólk til 
umhugsunar. „Við vitum að mikill 
meirihluti karlmanna er sammála 
okkur.“ 

Hjálmar segir engar töfralausn-
ir til en meðvitund og umræða 
hjálpi. „Ef við sjáum eitthvað sem 
okkur líst ekki á, verum vakandi 
og gerum eitthvað í því. Guði sé 

lof höfum við verið að heyra sögur 
seinustu ár þar sem ungt fólk og 
ungir karlmenn hafa tekið skrefið 
og sagt: Fyrirgefðu góði, hvað ertu 
að gera? Þetta er hugrekki.“   

„Fyrst var ákveðinn hópur sem 
átti erfitt með að skilja tilgang 
átaksins. Síðan hefur umræðan 
breyst rosalega mikið. Fyrst þegar 
við byrjuðum þurfti nánast að 
þröngva barmmerkjunum upp á 
fólk. Nú kemur fólk til okkar og 
spyr: má ég fá barmmerki og 
nokkur fyrir vini mína? Svona 
breytingar gefa okkur von. Í fyrra 
troðfylltum við tónleikastaðinn og 
færri komust að en vildu. Ef allar 
hljómsveitir sem við töluðum við 
hefðu sagt já, sem vildu segja já, 
þá hefðum við getað verið með  
tveggja, þriggja daga prógram.“ 

Tónleikarnir byrja klukkan tíu 
og standa fram eftir nóttu. Frítt er 

inn, en frjáls framlög renna beint 
til verkefnisins. Einnig verða bolir 
til sölu, nú í fleiri litum en áður 
voru til.

 kolbruns@frettabladid.is

Meirihluti segir nei

STUÐNINGUR GEFUR VON Hjálmar segir 
umræðuna um kynbundið ofbeldi hafa 
breyst.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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STYÐJA MÁLSTAÐINN 
Jan Mayen er ein margra 
hljómsveita sem spila í 
kvöld. 

SparBíó 550krSparBíó 550kr
föstudag

KUNG FU PANDA
kl. 1:30 í Álfabakka með íslensku og með ensku tali
kl. 2 í Kringlunni með íslensku tali
kl. 6 á Selfossi, Akureyri og í Keflavík með íslensku tali

NARNIA 2
kl. 2 í Álfabakka
kl. 2:30 í Kringlunni

MAMMA MIA
kl. 1:30 í Álfabakka
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sport@frettabladid.is

GOLF Íslandsmeistarinn Björgvin 
Sigurbergsson úr Keili sýndi 
snilldartakta á fyrsta degi Íslands-
mótins í höggleik, sérstaklega á 
seinni níu holunum. 

Björgvin náði meðal annars 
fimm fuglum á sjö holu kafla frá 
tíundu til sextándu holu og endaði 
á 66 höggum eða fjórum höggum 
undir pari. Björgvin er með 
þriggja högga forskot á Heiðar 
Davíð Bragason úr GR sem er eini 
annar kylfingurinn sem lék undir 
pari í fyrsta degi. Það eru síðan 
sex kylfingar jafnir í 3. til 8. sæti 
en það eru Ólafur Björn Loftsson 
(NK), Sigmundur Einar Másson 
(GKG), Örn Ævar Hjartarson 
(GS), Axel Ásgeirsson (GR), Hlyn-
ur Geir Hjartarson (GK) og Kristj-
án Þór Einarsson úr Kili.

„Þetta var rosalega flottur 
seinni hringur,“ sagði Björgvin 
kátur. „Ég var smá ryðgaður í 
byrjun, þrípúttaði á fyrstu flöt og 
síðan var mótvindurinn erfiður á 
annarri.  Síðan fór þetta að ganga,“ 
segir Björgvin og bætti við. 

„Stutta spilið var mjög gott og 
púttin gengu líka vel þannig að 
þetta gekk allt nokkuð vel,“ segir 
Björgvin sem lét ekki veðrið aftra 
sér við að ná frábæru skori. „Það 
var mikill vindur,“ sagði Björgvin 
sem tók undir það að þessi frammi-
staða minnkaði ekki talið um að 
hann elski rok og rigningu. Björg-
vin er að reyna að vinna sinn 
fimmta Íslandsmeistaratitil og 
veit því að það vannst ekkert í 
gær. 

„Þetta er rétt að byrja en það er 
nóg eftir af þessu móti en ég er 
búinn að spila einn hring undir 
pari og það er markmið útaf fyrir 

sig. Nú er bara að reyna að gera 
áfram eitthvað svipað,“ saði 
Björgvin að lokum. 

Hin sextán ára Eygló Myrra 
Óskarsdóttir úr golfklúbbinum 
Oddi hefur einnig þriggja högga 
forskot þrátt fyrir að hafa fatast 
aðeins flugið á síðustu holunum. 
Eygló Myrra lék á 74 höggum eða 
fjórum höggum yfir pari. Keilis-
konan Tinna Jóhannsdóttir er 
önnur á 77 höggum en Íslands-
meistarinn Nína Björk Geirsdótt-
ir úr Kili er í 3. til 5. sæti ásamt 
Ástu Birnu Magnúsdóttur (GK) 
og Andreu Ásgrímsdóttir (GA) 
en þær komu allar inn á 79 högg-
um.

Eygló Myrra var mjög ánægð 

með daginn en þetta er í fyrsta 
sinn sem hún tekur þátt í Íslands-
móti meistaraflokks. 

„Ég vissi varla að ég væri í for-
ystu þegar ég kom inn. Ég var 
bara að spila mitt golf. Ég var að 
spila vel, púttin voru að detta og 
vippin voru góð. Ég fór nákvæm-
lega eftir leikskipulaginu og það 
gekk. Það var bara gaman að glíma 
aðeins við rokið,“ sagði Eygló sem 
fékk þrjá skolla í röð í lokin. 

 Eygló  hafði ekki miklar áhyggj-
ur af því að hún myndi ekki sofa í 
nótt. „Ég er sallaróleg yfir þessu 
og á eftir að sofa vel í nótt. Ég er 
bara jákvæð, bjartsýn og lýst 
mjög vel á framhaldið,“ sagði hún 
að lokum.  ooj@frettabladid.is 

Björgvin og Eygló eiga þrjú högg
Björgvin Sigurbergsson úr Keili og hin sextán ára Eygló Myrra Óskarsdóttir úr Oddi eru bæði með þriggja 
högga forystu eftir fyrsta daginn á Íslandsmótinu í höggleik í Vestmannaeyjum.  

FRÁBÆR HRINGUR Björgvin Sigurbergs-
son úr GK lék vel í rokinu.

KYLFAN Í STÍL Eygló Myrra 
Óskarsdóttir úr Oddi sést hér 
slá í gær en takið eftir bleiku 

kylfunni. 

Íslenska landslið kvenna 20 ára og yngri vann frábæran 24-23 sigur 
á Þýskalandi á HM í Makedóníu í gær. Íslenska liðið lenti 14-11 
undir í upphafi seinni hálfleiks en skoraði þá fimm mörk 
gegn einu og hélt síðan frumkvæðinu út leikinn. Þetta var 
fyrsti sigur liðsins á mótinu eftir jafntefli við Ungverja og 
Slóvena í fyrstu tveimur leikjum sínum. 

Guðrún Ósk Maríasdóttir átti stórleik í íslenska markinu 
og varði 19 skot og þar af tvö víti. „Þetta var markmiðið og 
við tókum skrefið sem við ætluðum okkur. Það er gaman 
að koma að óvart en þetta kemur okkur ekkert á óvart. 
Við eigum góða möguleika og það er bara næsta 
markmið að tryggja okkur sæti í milliriðlinum,“ 
segir Guðrún. „Ég fékk bara gæsahúð í lokin en 
ekki af stressi heldur af spenningi. Það var hópur 
af íslenskum áhorfendum í stúku því krakkar á 
bakpokaferðalagi komu á leikinn og voru með 
trommur og fleira. Það var þvílík stemning hjá 
þeim. Við erum bara hjarta HM og það eru allir 
farnir að halda með okkur,“ segir Guðrún.

„Þetta var stórkostlegur leikur. Þær spiluðu þennan leik alveg 
frábærlega því þær voru að spila við gríðarlega sterkt þýskt lið,“ sagði 

Stefán Arnarson, þjálfari liðsins, ánægður í leikslok enda taldi 
hann þýska liðið vera eitt af sex bestu liðunum í þessari keppni.

„Það gengur alltaf mikið á í lokin hjá okkur og þetta var 
sannkallaður háspennuleikur. Við fengum boltann þegar 30 
sekúndur voru eftir og misstum hann þegar 10 sekúndur voru 
eftir en náðum að koma í veg fyrir að þær næðu að jafna,“ sagði 

Stefán og þar lék Guðrún lykilhlutverk. „Ég tók tvö síðustu skotin 
þeirra og svo var vörnin alveg brjáluð. Vörnin í lokin klikkaði 

á móti Slóveníu þannig að við ætluðum bara að kýla 
á þetta og klára þetta,” sagði Guðrún en liðið verður 

að vinna Rúmena í dag til þess að gulltryggja sæti í 
milliriðli.
„Því miður nægir þetta ekki til að tryggja okkur 
áfram því þetta er allt en galopið. Þetta er kallaður 
dauðariðillinn og við erum ekki ennþá búin að 
tapa leik sem er frábært. Mér finnst það vera mikið 
afrek hjá stúlkunum,“ sagði Stefán að lokum.

GUÐRÚN ÓSK MARÍASDÓTTIR MARKVÖRÐUR 20 ÁRA LIÐSINS: VARÐI 19 SKOT Í SIGRI Á STERKU ÞÝSKU LIÐI

Allir eru farnir að halda með okkur

FÓTBOLTI Viðræður ÍA um 
kaupverð á Bjarna Guðjónssyni 
við Val og KR verður haldið 
áfram eftir helgi. Bjarni sagði við 
Fréttablaðið í gær að hann hefði 
enn ekki tekið neina ákvörðun um 
framtíð sína, hann ætlaði að spila 
leikinn gegn FH á sunnudag. 
Allar viðræður um framtíð 
Bjarna væru settar á ís fram yfir 
leikinn. 

Börkur Edvardsson, formaður 
knattspyrnudeildar Vals, sagði að 
hann hefði spjallað við Skaga-
menn undanfarna daga og að 
viðræðurnar gangi ágætlega. „Við 
þokumst nær, við getum orðað 
það svoleiðis,“ sagði Börkur.

Rúnar Kristinsson staðfesti að 
KR væri að „fylgjast með 
framgangi mála,“ hvað varðaði 
Bjarna sem á heima steinsnar frá 
KR-vellinum. Hann sagði þó að 
engar viðræður um verð hefðu átt 
sér stað. - hþh

Valsmenn þokast nær Bjarna: 

Viðræður bíða 
fram yfir helgi

ENGIN ÁKVÖRÐUN  Bjarni hefur ekki 
tekið ákvörðun hvort hann verði áfram 
hjá ÍA eða ekki. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

> Eiður með tvö í fyrsta æfingaleik 

Eiður Smári Guðjohnsen skoraði tvö 
marka Barcelona í fyrsta leik liðsins 
undir stjórn Joseps Guardiola. Eiður 
var í byrjunarliðinu og skoraði mörk-
in á 5. og 18. mínútu. Honum 
var skipt af velli um miðjan 
síðari hálfleik. Barcelona 
vann leikinn 6-0 en Lionel 
Messi, Yaya Toure, Pedrito og 
Bojan Krkic skoruðu hin mörkin. 
Eiður minnti Guardiola þarna ræki-
lega á sig en framtíð hans er þó enn 
í óvissu. Eiður segir enn að allt komi 
til greina en vitað er af áhuga félaga um 
alla Evrópu á honum.
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FÓTBOLTI Blikar unnu Keflavík 3-2 í 
bráðfjörugum leik í Kópavogi í 
gær. Leikurinn hófst fjörlega og 
strax á 12. mínútu kom Guðjón 
Árni Antoníusson Keflvíkingum 
yfir með góðu marki. Hann fékk 
sendingu við vítateiginn hægra 
megin, lék þar á varnarmann og 
skoraði með frábæru skoti neðst í 
fjærhornið. 

Aðeins fjórum mínútum síðar 
jafnaði Jóhann Berg Guðmunds-
son metin nánast upp á eigin spýt-
ur. Hann fékk knöttinn rétt fyrir 
utan vítateiginn hægra megin, lék 
boltanum inn á miðjuna og skoraði 
með frábæru skoti í nærhornið.

Keflvíkingar voru greinilega 
ekki ánægðir með leik sinni í fyrri 
hálfleik því þeir gerðu tvær breyt-
ingar á liði sínu í hálfleik. Það 
hafði lítið að segja því þegar síðari 
hálfleikur var einungis rúmlega 
mínútu gamall þá kom Jóhann 
Berg Breiðablik yfir með sínu 

öðru marki. Hann fékk sendingu 
inn fyrir vörn Keflavíkur, stakk 
varnarmennina af og skoraði með 
hnitmiðuðu skoti í fjærhornið. 

Guðmundur Steinarsson jafnaði 
síðan metin með góðum skalla 
eftir frábæra sendingu Símuns 
Samuelsen af vinstri kanti en 
Keflvíkingar höfðu sótt töluvert í 
sig veðrið eftir mark Breiðabliks 
og uppskáru eftir því. 

Eftir mark Keflvíkinga áttu 
bæði lið tækifæri til að komast 
yfir og það var varamaðurinn 
Magnús Páll Gunnarsson sem 
nýtti sitt tækifæri vel þegar hann 
skoraði sigurmarkið fimm mínút-
um fyrir leikslok. Keflvíkingar 
náðu ekki að jafna þrátt fyrir stífa 
sókn undir lok leiksins og það voru 
því heimamenn sem fögnuðu vel í 
leikslok. 

Magnús Páll var vitaskuld 
ánægður með úrslitin. „Gerist 
þetta nokkuð sætara en þetta? Það 

þurfti einhvern í þetta hlutverk að 
klára leikinn og í þetta skiptið var 
það ég. Mér fannst við hafa góð 
tök á þessum leik, bæði liðin eru 
virkilega vel spilandi en ég vil 
meina að við höfum mætt grimmir 
til leiks strax í upphafi og það skóp 
þennan sigur,“ sagði Magnús og 
bætti við að nú ætluðu Blikar að 
fara skrefinu lengra í bikarnum 
en þeir gerðu í fyrra en þá fóru 
þeir einnig í undanúrslit.

„Já það er alveg klárt að við 
ætlum að bæta fyrir tapið í Laug-
ardalnum og við sjáum ekkert 
nema alla leið í þessu. Við ætlum 
allavega að selja okkur mjög 
dýrt.“ 

Kristján Guðmundsson, þjálfari 
Keflavíkur, var svekkur í leikslok, 
en sagðist hafa vitað frá upphafi 
að þetta yrði erfitt. „Já það er leið-
inlegt að vera dottinn út úr þessari 
frábæru keppni en við fórum erf-
iðu leiðina. Náðum að skora tvö 

mörk á útivelli gegn góðu liði, en 
það er erfitt að vinna sigur á úti-
velli ef þú færð á þig þrjú mörk, 
það er of mikið,“ sagði Kristján.

„Fyrst Breiðablik sló okkur við 
finnst mér þeir ansi líklegir en 
það verða fleiri sterk lið í hattin-
um þegar verður dregið,“ sagði 
Kristján en dregið verður í dag.

Fjölnir átti ekki í vandræðum 
með Víkinga á heimavelli sínum í 
gær. Víkingar stilltu upp fjögurra 
manna vörn og sex manna miðju 
með engan sóknarmann. Tómas 
Leifsson skoraði eina markið í 
bragðdaufum leik.

Fylkir komst áfram eftir fram-
lengingu gegn Haukum á gervi-
grasinu í Hafnarfirði. Haukar 
voru síst lakari aðilinn og stríddu 
úrvalsdeildarliðinu svo um mun-
aði. En Fylkismenn voru sterkari í 
framlengingunni og undir lok 
hennar skoraði Kjartan Ágúst 
Breiðdal eina mark leiksins. - sjj

Breiðablik, Fjölnir og Fylkir komust öll áfram í undanúrslit VISA-bikars karla í gærkvöldi: 

„Gerist það nokkuð sætara en þetta?“

FYRSTI LEIKUR Jóhann B. Guðmundsson 
spilaði sinn fyrsta leik í Keflavíkurtreyj-
unni í nokkur ár þegar hann kom inn á í 
síðari hálfleik.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRÁBÆR Jóhann Berg Guðmundsson kemur Keflavík hér yfir í 2-1. 
Hann skoraði tvö mörk og átti frábæran leik. 

FÓTBOLTI KR er komið í undanúr-
slit Visa-bikarsins eftir 3-2 sigur á 
Grindavík í spennuþrungnum leik 
í Frostaskjólinu í gærkvöld. Leik-
urinn var frábær skemmtun og 
hefðu bæði lið hæglega getað 
skorað fleiri mörk

KR-ingar fengu sannkallaða 
óskabyrjun þegar Björgólfur Tak-
efusa kom þeim röndóttu yfir eftir 
aðeins þriggja mínútna leik. Átta 
mínútum síðar tvöfaldaði Gunnar 
Örn Jónsson forystuna með öðru 
marki sínu gegn Grindavík á fjór-
um dögum. Bæði mörkin komu 
eftir að Grindvíkingar klúðruðu 
dauðafærum hinum megin.

Mbang Ondo minnkaði muninn í 
2-1 þremur mínútum fyrir leikhlé 

með mark af stuttu færi eftir að 
Pétur Marteinsson hafði bjargað 
skoti Tomasz Stolpa á línu.

Aðeins voru liðnar sjö mínútur 
af síðari hálfleik þegar Marinko 
Skaricic jafnaði metin fyrir 
Grindavík. 

Það tók KR aðeins þrjár mínút-
ur af svara fyrir sig og ná for-
ystunni á nýjan leik. Óskar Örn 
Hauksson stakk sér þá inn fyrir 
vörn Grindavíkur og tryggði KR 
sigur á sínum gömlu félögum.

Þegar tæpur hálftími var eftir 
af leiknum var dæmt víti þegar 
Pétur Marteinsson handlék knött-
inn inni í vítateignum. Stefán Logi 
Magnússon varði víti Scotts Rams-
ay meistaralega og tryggði liði 

sínu sæti í undanúrslitunum.
Pétur Marteinsson var hæst-

ánægður með að vera kominn í 
undanúrslit bikarsins eftir erfið-
an leik. „Þeir reyndust okkur erf-
iðir. Þeir sóttu á mörgum mönnum 
þegar þeir sóttu. Þetta var leikur 
þar sem manni fannst maður hafa 
tögl og hagldir og stjórna gangi 
leiksins en þeir voru engu að síður 
hættulegir. Þeir áttu líka færi í 
fyrri hálfleik áður en við skorum 
þannig að við erum geysilega 
ánægðir með að vera komnir í 
undanúrslit í keppninni. Þetta var 
fullerfitt að mínu mati,“ sagði 
Pétur.

Milan Stefán Jankovic var 
ánægður með sína menn þrátt 

fyrir tapið. „Það var fínn fótbolti í 
dag. Við blönduðum saman bar-
áttu og spili og ég var ánægður 
með okkar leik frá fyrstu mínútu. 
Við fengum fullt af færum í leikn-

um og ég er mjög ánægður með 
mína stráka. Ég hrósaði þeim í 
hálfleik og ég get hrósað þeim 
aftur núna í leikslok,“ sagði Jank-
ovic í leikslok. -gmi

KR og Grindavík buðu áhorfendum upp á veislu í í VISA-bikarnum í gær:

Stefán Logi tryggði KR áfram

SKORAÐI SIGURMARKIÐ Óskar Örn Hauksson í góðu færi en að þessu sinni varði 
Zankarlo í marki Grindavíkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VISA-bikar karla

Breiðablik-Keflavík 3-2
0-1 Guðjón Árni Antoníusson (12.), 1-1 og 2-1 
Jóhann Berg Guðmundsson (16. og 46.), 2-2 
Guðmundur Steinarsson (64.), 3-2 Magnús Páll 
Gunnarsson (82.).
KR-Grindavík 3-2
1-0 Björgólfur Takefusa (4.), 2-0 Gunnar Örn 
Jónsson (11.), 2-1 Gilles Mbang Ondo (42.), 2-2 
Marinko Skaricic (53.), 3-2 Óskar Hauksson (55.).
Fjölnir-Víkingur 1-0
Tómas Leifsson (37.).
Haukar-Fylkir 0-0 (0-1 eftir framl.)
0-1 Kjartan Ágúst Breiðdal (105.)

1. deild karla:

Leiknir-Selfoss 1-2
Njarðvík-Víkingur Ólafsvík  1-1
ÍBV-Þór 4-1

Íslandsmótið í golfi í Eyjum:

Karlar: (eftir fyrsta dag)
1. Björgvin Sigurbergsson, GK 66 
2. Heiðar Davíð Bragason, GR 69 
3. Ólafur Björn Loftsson, NK 70
3. Sigmundur Einar Másson, GKG 70 
3. Örn Ævar Hjartarson, GS 70
3. Axel Ásgeirsson, GR 70
3. Hlynur Geir Hjartarson, GK 70
3. Kristján Þór Einarsson, GKJ 70
Konur: (eftir fyrsta dag)
1. Eygló Myrra Óskarsdóttir, GO 74
2. Tinna Jóhannsdóttir, GK  77 
3. Ásta Birna Magnúsdóttir, GK  79
3. Nína Björk Geirsdóttir, GKj   79
3. Andrea Ásgrímsdóttir, GA   79
6. Hanna Lilja Sigurðardóttir, GR   80
6. Guðrún Brá Björgvinsdóttir, GK  80
6. Valdís Þóra Jónsdóttir, GL   80
9. Ragnhildur Sigurðardóttir, GR  81

HM U-20 ára kvk:

Ísland-Þýskaland 24-23
Mörk Íslands: Þórey Rósa Stefánsdóttir 6, Karen 
Knútsdóttir 5/3, Rut Jónsdóttir 4, Hildigunnur 
Einarsdóttir 4, Sunna María Einarsdóttir 1, Hildur 
Þorgeirsdóttir 1, Auður Jónsdóttir 1, Rebekka Rut 
Skúladóttir 1, Arna Sif Pálsdóttir. Guðrún Ósk 
Maríasdóttir varði 19/2 skot.
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STÖÐ 2

18.15 Fréttir og Föstudagsþátturinn   
Farið yfir fréttir liðinnar viku. Endurtekinn á 
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

16.35 Leiðarljós
17.15 Táknmálsfréttir
17.25 Spæjarar  (Totally Spies) (20:26)    

17.47 Snillingarnir  (Disney’s Little Ein-
steins) (43:54)  

18.10 Ljóta Betty  (Ugly Betty) (12:23) 
Bandarísk þáttaröð um venjulega stúlku 
sem er ráðin sem aðstoðarkona kvenna-
bósa sem gefur út tískutímarit. (e)

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Ævintýri Stikilsberja-Finns  (The 
Adventures of Huck Finn) Aðalhlutverk: El-
ijah Wood, Courtney B. Vance, Robbie Col-
trane, Jason Robards, Ron Perlman og Anne 
Heche.

21.50 Glysgengið  (Celebrity) Bandarísk 
bíómynd frá 1998 í leikstjórn Woody Allen. 
Myndir segir frá hjónum sem vill komast 
inn undir hjá fræga fólkinu en eftir að þau 
skilja er lán þeirra mjög misskipt. Leikstjóri 
er Woody Allen. Aðalhlutverk: Gretchen Mol, 
Leonardo DiCaprio, Melanie Griffith, Ken-
neth Branagh og Winona Ryder. 

23.40 Dulará  (Mystic River) Bandarísk 
bíómynd frá 2003 í leikstjórn Clint East-
wood. Þrír æskuvinir sem hafa ekki sést 
lengi, hittast aftur eftir að dóttir eins þeirra 
er myrt. Aðalhlutverk: Sean Penn, Tim 
Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, 
Marcia Gay Harden og Laura Linney (e)

01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Dynasty  (e)

09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
16.00 Vörutorg
17.00 Rachael Ray 
17.45 Dr. Phil  
18.30 Dynasty 
19.20 Kimora. life in the fab line  (e)

20.10 Life is Wild  (6:13) Bandarísk ungl-
ingasería um stúlku sem flyst með fjöl-
skyldu sinni frá New York til Suður-Afríku. 
Katie er himinlifandi þegar hún fréttir að 
það eru stelpur keppi á móti strákum í fót-
boltaleik til styrktar góðs málefnis. Hún er 
liðtæk í boltanum og staðráðin í að sýna 
strákunum að stelpurnar séu alls ekki svo 
slæmar í fótbolta.

21.00 The Biggest Loser  (6:13) Eftir að 
hafa tapað síðustu þrautum verður annað 
liðið að taka sig á til að halda liðinu saman. 
Í fyrri þrautinni þurfa liðin að giska á fjölda 
kaloría í mismunandi réttum hjá veitinga-
stöðum og það lið sem tapar missir þjálf-
ara sinn og verður að borða heimsendan 
mat í 72 tíma.

21.50 The Eleventh Hour - Lokaþáttur 
 Dramatísk þáttaröð sem gerist á sjónvarps-
stöð og aðalsöguhetjurnar eru fréttamenn 
og pródúsentar á fréttaskýringaþætti. Yfir-
menn stöðvarinnar eru ósáttir með áhorfið 
og ráða unga og glæsilega konu til að hafa 
yfirumsjón með framleiðslunni og það fellur 
misvel í kramið hjá gömlu fréttahaukunum.

22.40 Sexual Healing  (e)

23.30 Law & Order: Criminal Intent  (e)

00.20 The IT Crowd  (e)

00.45 The Real Housewives of Orange 
County  (e)

01.35 Bang Bang You’re Dead  (e)

03.05 Dynasty  (e)

03.55 Jay Leno  (e)

04.45 Vörutorg
05.45 Óstöðvandi tónlist

08.00 Fjölskyldubíó-Doctor Dolittle 3 
10.00 Lotta flytur að heiman 
12.00 My Super Ex-Girlfriends 
14.00 Just My Luck 
16.00 Fjölskyldubíó-Doctor Dolittle 3 
18.00 Lotta flytur að heiman 

20.00 My Super Ex-Girlfriend  Róm-
antísk gamanmynd um kvenkyns ofurhetju 
sem tekur til sinna ráða þegar mannlegi 
kærastinn hennar lætur hana róa. Aðalhlut-
verk: Umu Thurman og Luke Wilson. 

22.00 Batman Begins 
00.15 The Night We Called It a Day 
02.00 House of 1000 Corpses 
04.00 Batman Begins 
06.15 The Ringer 

18.10 PGA Tour 2008 - Hápunktar  Farið 
er yfir það helsta sem er að gerast á PGA 
mótaröðinni í golfi.

19.10 Inside the PGA  Skyggnst á bakvið 
tjöldin í PGA mótaröðinni og tímabilið fram-
undan skoðað.

19.35 Gillette World Sport  Fjölbreyttur 
íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það helsta 
sem er að gerast í íþróttunum út í heimi og 
skyggnst á bakvið tjöldin.

20.05 Champions of the World - Ur-
uguay  Ný þáttaröð um hina glæsilegu 
knattspyrnuhefð í Suður Ameríku. Í þessum 
þætti beinum við sjónum okkar að Úrúgvæ 
og knattspyrnunni þar í landi.

23.00 Main Event (#25)  Á Heimsmóta-
röðinni í póker setjast snjöllustu pókerspilar-
ar heimsins að spilaborðinu og keppa um 
stórar fjárhæðir.

23.50 Main Event (#26)  Á Heimsmóta-
röðinni í póker setjast snjöllustu pókerspilar-
ar heimsins að spilaborðinu og keppa um 
stórar fjárhæðir.

18.25 Bestu leikirnir  Liverpool - Man. 
Utd.

20.05 Premier League World 2008/09 
 Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum hliðum.

20.35 Football Rivalries - Boca Juni-
ors v River Plate.  Í þessum þætti er fjall-
að um ríg Boca Juniors og River Plate innan 
vallar sem utan.

21.30 10 Bestu - Atli Eðvaldsson  Ní-
undi og næst síðasti þátturinn í þáttaröð 
um tíu bestu knattspyrnumenn Íslandssög-
unnar. 

22.20 Goals of the season  Öll glæsileg-
ustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinn-
ar frá upphafi til dagsins í dag.

23.15 PL Classic Matches  Liverpool - 
Chelsea, 96/97. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

23.45 PL Classic Matches  Blackburn - 
Leicester, 97/98. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar. 
Leikur Blackburn og Leicester frá árinu 1998 
var stórkostleg skemmtun þar sem boðið 
var upp á markaveislu.

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Ofurhundur-
inn Krypto, Hvolpurinn Scooby-Doo og Kalli 
kanína og félagar.

08.10 Oprah  
08.50 Í fínu formi 
09.05 Bold and the Beautiful 
09.25 La Fea Más Bella  (113:300)

10.10 Notes From the Underbelly  
10.50 Bandið hans Bubba  (8:12)

12.00 Hádegisfréttir 
12.30 Neighbours 
12.55 Forboðin fegurð  (7:114)

13.40 Forboðin fegurð  (8:114)

14.25 Friends 
14.45 Friends 
15.25 Bestu Strákarnir  (38:50)

15.55 Galdrastelpurnar  (18:26)

16.18 Nornafélagið 
16.38 Bratz 
17.03 Smá skrítnir foreldrar 
17.28 Bold and the Beautiful 
17.53 Neighbours 
18.18 Markaðurinn og veður 
18.30 Fréttir 
18.49 Íþróttir 
18.56 Ísland í dag 
19.04 Veður 
19.15 The Simpsons  (18:20)

19.40 Beauty and the Geek  (1:13)

20.25 Freaky  (1:8) Töfrabrögð og sjón-
hverfingar í nýju ljósi. Einmitt þegar maður 
taldi þessa sígildu skemmtun úrelda þá birt-
ist hér hópur af ungum Bretum sem sýna á 
henni splunkunýja og stórskemmtilega hlið. 

20.50 Revenge of the Nerds  Sígild gam-
anmynd um busa sem fá sig fullsadda á 
því að láta íþróttahetjurnar traðka á sér og 
ákveða að grípa taka til sinna ráða.

22.20 Stephen King’s Desperation 
 Mynd byggð á einni af spennusögum met-
söluhöfundarins Stephen King. Ferðalang-
ar eru handteknir af skuggalegum lögreglu-
stjóra og lokaðir inni í tugthúsi í afskekktu 
smáþorpi. Þar með hefst örvæntingar-
full flóttatilraun sem á eftir að taka óvænta 
stefnu eins og meistara King er einum lagið.

00.25 Sleeping with The Enemy
02.00 Nine to Five 
03.45 Bookies 
05.15 Swinging  (2:6)

05.40 Fréttir 

20.00 My Super Ex-Girlfri-
end   STÖÐ 2 BÍÓ

20.00 Ally McBeal 
  STÖÐ 2 EXTRA

20.25 Freaky   STÖÐ 2

21.00 The Biggest Loser 
  SKJÁREINN

21.50 Glysgengið (Celebrity)  
 SJÓNVARPIÐ

▼

> Woody Allen 
„Þær bábiljur sem ég hef 
grætt mikið á eru tvær; Það 
að fólk með gleraugu sé 
greindara en annað fólk og 
að kvikmyndagerðarmenn 
sem gera myndir sem skila 
ekki hagnaði séu listrænir.“ 
Allen leikstýrir og skrifar 
handritið að myndinni 
„Glysgengið  (Celebrity)“ 
sem sýnd er í Sjónvarpinu 
í kvöld. 

Ég hef nú staðið í tilfinningaþrungnu ástar/haturssam-
bandi við sálfræðing nokkurn í allmörg ár. Sálfræðingur 
þessi er líklega flestum ykkur vel kunnur en hann gengur 
undir nafninu Dr. Phil. Ég kynntist Dr. Phil fyrst fyrir 
fimm árum þegar ég var búsett í Danmörku. Ég kynntist 
manninum ekki persónulega heldur kynntist ég fræðum 
hans í gegnum þáverandi yfirmann minn. Yfirmaðurinn var 
Skoti sem var nýfluttur til Danmerkur eftir að hafa gengið 
í gegnum erfiðan skilnað við bandaríska eiginkonu sína. 
Skilnaðurinn fór mjög illa með yfirmann minn og átti 
hann í kjölfar hans bæði erfitt með svefn og urðu afköst 
hans í vinnu einnig minni. Yfirmaðurinn ákvað að leita sér 
hjálpar og fann hana í bók eftir fyrrnefndan Dr. Phil og 
var hann svo ánægður með árangurinn að hann gekk um og lofaði 
sálfræðinginn í hvíetna. 

Persónulega fannst mér þetta vera stórkostleg vitleysa og sjálf 
mundi ég aldrei sækja sáluhjálp í bandaríska sjálfshjálparbók. Svo 
leið og beið og dag einn birtist sjálfur Dr. Phil á sjónvarpsskjánum 

hjá mér eins og Kristur endurfæddur. Þarna stóð hann á 
sviðinu, hár og hárlaus og veitti ráðþrota gestum sínum 
góð ráð og þar með hófst mitt margslungna samband við 
Dr. Phil. 

Ég hef fylgst með þegar hann aðstoðar gesti sína með 
uppeldið, með aukakílóin, með brostin hjörtu og framhjá-
höld, með fjölskylduvandamál og með fíknir ýmiss konar 
og ég hef komist að því að það sem Phil gerir er í raun 
það að sýna fólki hið augljósa. Barnið þitt verður óþekkt 
ef þú beitir ekki aga, aukakílóin munu hrannast upp ef þú 
hreyfir þig ekki og þú getur engu breytt nema sjálfum þér. 
Það sem ég elska við Phil er að hann er stöðugt að minna 
mann á hversu kjánalegur maður getur verið og að flest 

okkar vandamál eru í raun ekki vandamál nema vegna þess að við 
gerum þau að vandamálum og ég þoli ekki Phil vegna þess að mér 
finnst hann stundum full-amerískur. Ætli gamli yfirmaður minn sé 
þó ekki besta sönnun þess að Phil talar sínu viti þrátt fyrir að vera 
hárlaus og oft og tíðum full-amerískur.    

VIÐ TÆKIÐ: SARA MCMAHON VEIT EKKI ALVEG HVAR HÚN HEFUR PHIL

Ástar/haturssamband við sálfræðing

DR. PHIL
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SVT 1

20.00 Mér finnst...  Umsjón: Kolfinna 
Baldvinsdóttir og Ásdís Olsen. Gestir: Krist-
björg Kristmundsdóttir, Ellý Ármanns og 
Björk Jakobsdóttir.  

21.00 Hvernig er heilsan?  Umsjón: Guð-
jón Bergmann. Gestur: Kristján Jónsson 
framkvæmdastjóri Þjálfunar.   

21.30 Íslands Safari  Umsjón: Akeem Ri-
chard Oppong, formaður Íslands Panorama. 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sumarást
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vasaleikhúsið heimsækir 
Útvarpsleikhúsið
13.15 Á sumarvegi
14.03 Táslur og tjull

15.03 Útvarpssagan: Barnið og tíminn
15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Á sumarvegi
19.40 Tónlist úr þularstofu
20.00 Leynifélagið
20.30 Mánafjöll
21.10 Brjóstdropar
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Viltu syngja minn söng?
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

11.05 Med rygsæk 11.30 Kær på tur 12.00 Det lille 
hus på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.05 
Flight 29 savnes! 13.30 SommerSummarum 13.35 
Krampe-tvillingerne 14.00 SommerSummarum 
15.05 Monster allergi 15.30 Fredagsbio 15.40 
Benjamin Bj¢rn 16.00 Se det summer 16.30 TV 
Avisen med Sport og Vejret 17.00 Disney Sjov 
18.00 Hit med sangen 19.00 TV Avisen 19.25 
Sommervejret på DR1 19.35 Aftentour 2008 
20.00 The Bachelor 21.35 Buffalo Soldiers

8.55 Country jukeboks 9.55 Ut i naturen juke-
boks 10.55 Sport Jukeboks 12.00 Jazz jukeboks 
13.00 Ekstremvær jukeboks 14.10 Columbo 15.20 
Sydvendt 15.50 Oddasat - nyheter på samisk 
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Hytte-Stina 
16.05 Mamma Mirabelle viser film 16.20 Charlie 
og Lola 16.30 Safari Europa 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Der ingen skulle tru at 
nokon kunne bu 18.00 Skishow med smell 19.20 
20 sp¢rsmål 19.45 Detektimen: BlackJack 21.15 
Kveldsnytt 21.30 Friidrett: London Grand Prix 
22.30 Led Zeppelin live 23.30 Country jukeboks 
med chat

10.00 Rapport 10.05 Minnenas television 12.50 
Hollywoodredaktionen 13.15 Veronica Mars 14.00 
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 15.00 Kungen 
kommer! Historien om en orgel 15.30 Dansbröder 
15.35 Bara blåbär 16.00 Charlie och Lola 16.15 
Dra mig baklänges 16.30 Hej hej sommar 16.31 
Planet Sketch 16.45 Sune 17.15 Värsta vännerna 
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Tre kärlekar 
18.55 1.04 19.00 Insider 21.35 Rapport 21.45 
Grotesco 22.15 28 Dagar 23.55 Sändningar från 
SVT24

16.00 Hollyoaks  Bresk unglingasápa 
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks 
í Chester. 

16.30 Hollyoaks
17.00 Ally McBeal  (5:23)

17.45 Skins  (4:9)

18.30 The Class  (16:19)

19.00 Hollyoaks 
19.30 Hollyoaks 

20.00 Ally McBeal  (5:23) Frábærir 
gamanþættir sem unnu til fjölda verðlauna 
á sínum tíma. Þættirnir fjalla um lögfræð-
inginn Ally McBeal og samstarfsfólk hennar, 
en einkalíf þeirra og ástarmál eru drepfynd-
in og stórfurðuleg.

20.45 Skins  (4:9) Átakanleg bresk sería 
um hóp unglinga sem reynir að takast á 
við daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfja-
neyslu og fleiri vandamála sem steðja að 
unglingum í dag.

21.30 The Class  (16:19) Við fylgjumst 
með bekkjarmóti skrautlegra skólafélaga 
sem mörg hver hafa ekki sést í 20 ár. Með 
aðalhlutverk fer hjartaknúsarinn Jason Ritter.

22.00 Canterbury’s Law  (2:6) Elizabeth 
Canterbury er eldklár verjandi sem vílar ekki 
fyrir sér að sniðganga lögin þegar frelsi skjól-
stæðinga hennar er í húfi. Þættirnir koma úr 
smiðju þeirra sömu og gerðu Rescue Me, 
þar á meðal Denis Leary.

22.40 Moonlight  (9:16)  

23.25 ReGenesis  (7:13)

00.15 Twenty Four 3  (9:24)

01.00 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

Fjórði hópurinn af nördum og 
fegurðardísum er mættur til leiks 
í æsilegri keppni um hvaða par 
skákar hinum í hinni víðfrægu 
kænsku og krúttkeppni. Markmiðið 
er sem fyrr að kanna hvort töffari 
eða samkvæmisljón leynist undir 
yfirborðinu hjá gáfnaljósunum. Og 
hvort fegurðardísirnar geti notað 
heilann í stað þokkans sér til 
framdráttar. Leikurinn er auðvitað 
gerður til þess að þátttakendur víkki 
út sjóndeildarhringinn og uppgötvi 
á sér nýjar hliðar en skemmtunin 
er líka fólgin í því hversu spaugilegt 
það getur orðið.

STÖÐ 2 KL. 19.40

Beauty and the Geek 
Í kvöld sýnir Sjónvarpið bandaríska 
fjölskyldumynd frá árinu 1993 byggða 
á sögu Marks Twain um Stikilsberja-
Finn. Finn er sonur drykkjumanns 
sem flýr að heiman og fer í ferð á 
fleka eftir Mississippi-fljóti ásamt 
strokuþrælnum Jim. Saman lenda 
þeir í ýmsum ævintýrum. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Ævintýri Stikilsberja-Finns
Sjónvarpið kl. 20.00

▼

▼

BYLGJAN
á ferðalagi 
um landið í sumar
Bylgjan og Olís eru í sumarskapi og verða á ferðalagi með þér í allt sumar! 

Við höldum ótrauð áfram ferðalagi okkar og byrjum sem fyrr á föstudagsmorgnum með 
Heimi Karls í bítinu. Siggi Ragg tekur við kl. 9 og Rúnar Róberts heldur áfram strax eftir hádegi. 
Við endum svo daginn með strákunum í Rvík síðdegis. Eftir hádegi á laugardögum eru það 
Hemmi Gunn og Svansí sem skemmta hlustendum auk þess að draga heppinn hlustanda úr 
potti Ævintýraeyju Olís, sem er frábær ferðaleikur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar 
á www.olis.is.

Í dag verðum við á frönskum dögum á Fáskrúðsfirði.

Vertu með Bylgjunni og Olís í allt sumar – á ferðalagi!

FÖSTUDAGUR:
Í bítið 
Siggi Ragg
Rúnar Róberts
Reykjavík síðdegis 

LAUGARDAGUR:
Hemmi Gunn og Svansí

25.-26. júlí Fáskrúðsfjörður  Franskir dagar

1.-2. ágúst  Verslunarmannahelgarútvarp
8.-9. ágúst  Dalvík   Fiskidagurinn mikli
15.-16. ágúst  Bolungarvík/Ísafjörður   Ástarvika 
22.-23. ágúst  Hella   Landbúnaðarsýning
29.-30. ágúst  Sandgerði   Sandgerðisdagar
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. tryggur, 6. á fæti, 8. örn, 9. þangað 
til, 11. 950, 12. yrkja, 14. ýfun, 16. til, 
17. kæla, 18. almætti, 20. ónefndur, 
21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. marðardýr, 3. guð, 4. niðurstaða, 
5. pili, 7. glaður, 10. hallandi, 13. þrí, 
15. einn milljarðasti, 16. temja, 19. 
tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. trúr, 6. tá, 8. ari, 9. uns, 
11. lm, 12. rækta, 14. gárun, 16. að, 
17. ísa, 18. guð, 20. nn, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. otur, 3. ra, 4. úrlausn, 5. 
rim, 7. ánægður, 10. ská, 13. trí, 15. 
nanó, 16. aga, 19. ðð. 

Það til marks um að tímarnir líða 
þegar spyrst að poppstjörnur á 
borð við Ragnhildi Gísladóttur og 
Engilbert Jensen, sem virðast eilíf-
lega ung, eru orðin amma og afi. 
Engilbert gefur reyndar lítið fyrir 
það sem fréttir því hann er fyrir 
löngu orðinn langafi.

„En, jú, ég var að verða afi. Hún 
Erna okkar Röggu var að eignast 
litla stúlku. Sextán merkur og var 
tekin með keisaraskurði. Þetta 
þykir stórt úti í Danmörku þar sem 
Erna býr. Hún flutti nýlega til 
Esbjerg frá Kaupmannahöfn. Ég 
held að ég sjálfur hafi verið 22 
merkur. Þetta eru dvellar,“ segir 
Engilbert sem fagnar þessu nýja 

barnabarni. Fyrst ekki kom dreng-
ur var því ekki til að dreifa að 
þarna væri kominn lítill Engilbert 
heldur hefur stúlkan verið nefnd 
Sól.

Sjálfur er Jensen hress og ber 
sig vel. Hann segist reyna að láta 
sér líða vel í ellinni eins og kostur 
er. Engilbert er einhver frægasti 
stangveiði- og fluguhnýtingamað-
ur landsins. Hann fór í Reykja-
dal inn um daginn og náði þar þrem-
ur silfruðum á eigin flugur. Segist 
lítið vera í laxinum og vill helst 
bara veiða silung. Lítið er hins 
vegar að gera í tónlistinni þó Engil-
bert, sem gerði garðinn frægan 
með Hljómum eins og allir þekkja, 

sé með einhverja sérstæðustu og 
bestu rödd íslenskrar rokksögu og 
þó víðar væri leitað. Er röddin ekk-
ert farin að gefa eftir þó árin líði.

„Nei, nei, ég er alveg rólegur þó 
ég sé ekki búinn að leggja upp laup-
ana. Það var reyndar hringt í mig 
um daginn. Þarna, Baggalútur, já. 
Þeir báðu mig um að syngja bút úr 
lagi fyrir sig. Jú, jú, ég sagði þeim 
að það væri allt í lagi með það. En 
vildi auðvitað fá eitthvað fyrir það 
og nefndi einhverja tölu. Þeir höfðu 
svo samband til baka og sögðu að 
ég væri dýrari en Bó. Ég sagði að 
þeir gætu þá bara notast við hann. 
Ég hef ekkert heyrt í þeim síðan,“ 
segir Engilbert. jakob@frettabladid.is

ENGILBERT JENSEN: EKKI FYRSTA BARNABARNIÐ ENDA LANGAFI

Jensen dýrari en Bó

ENGILBERT AFI
Engilbert Jensen, til vinstri, 
telur það ekki til mikilla frétta 
að hann sé orðinn afi, fyrir 
löngu orðinn langafi. Rokk-
stjarnan Ragnhildur Gísladótt-
ir, tákn eilífrar æsku Íslands, 
er nú orðin amma. Bó tengist 
barninu ekkert en verður að 
una því að Engilbert rukki meira 
fyrir söng en hann.
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„Þetta er eitthvert voða dæmi. Ég 
veit bara ekki hvað ég má segja 
því ég skrifaði undir langan samn-
ing og vil bara segja sem minnst. 
No comment,“ segir Stefán Hallur 
Stefánsson leikari sem er einn 
fjölmargra sem leika í umfangs-
mikilli auglýsingu fyrir Den Tyne 
tyggigúmmí sem tekin er upp hér 
á landi. Tökur hófust á miðviku-
dag og fara fram um allt land en 
það eru fyrrum Gus Gus-meðlim-
irnir Árni & Kinski sem gera aug-
lýsinguna, eða auglýsingarnar því 
um fjölmargar senur er að ræða.

Meðal íslenskra leikara í aug-
lýsingunni eru auk Stefáns þeir 
Friðrik Friðriksson og Þorvaldur 
Davíð Kristjánsson auk fjölda 
áhugaleikara á borð við Jón Atla 

Helgason, klippara og tísku-
mógúl. 

Tökurnar á miðvikudag fóru 
meðal annars fram á Gráa kettin-
um og í portinu á bakvið Alþjóða-
húsið við Hverfisgötu. Þá var 
senan sem skartar Jóni Atla og 
fleirum tekin upp í bílskúr í mið-
bænum. 

Í dag heldur hópur á Vík í Mýr-
dal þar sem tekið verður upp í 
fjörunni en einnig er samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins stefnt 
að því að taka upp á Mýrdalsjökli. 
Fjöldi fólks kemur fram í auglýs-
ingunni, eða á að giska kringum 
fimmtíu manns. Auglýsingarnar 
verða svo sýndar í Púertó Ríkó, 
Kanada og í Bandaríkjunum. 
 - shs

Fjöldi Íslendinga í tyggjó-auglýsingu

Vilhelm Anton Jónsson, betur 
þekktur sem Villi naglbítur, heldur 
tónleika á Borgarfirði eystri í kvöld 
ásamt hljómsveit. Það er að segja ef 
hann kemst. Þegar Fréttablaðið 
heyrði í honum í gær var útlitið 
frekar slæmt. „Bíllinn minn er á 
verkstæði. Ég lánaði bílinn minn og 
það voru einhverjir Frakkar sem 
skemmdu hann. Ég veit ekki hvort 
ég verð búinn að fá hann nógu 
snemma. En það eru mjög góðir 
menn að sinna honum og sjá um 
þetta allt. Það eru allir að gera allt 
sem þeir geta, nema frönsku túr-
istarnir. Þeir eru ekki velkomnir á 
tónleikana. Hreinn hjá bílaleigunni 
hefur staðið sig eins og hetja.“ Vil-
helm er staddur í Reykjavík. „Við 
ætluðum að keyra norður, ég, kær-

asta mín, sonur okkar og tvær vin-
konur okkar. Þetta átti að vera hóp-
ferð með smá útilegustemningu. 
Svo vitum við ekkert, erum bara 

búin að pakka og bíðum með tjaldið 
og töskurnar inni í stofu.“ En er 
enginn annar á bíl? „Nei, ekki svona 
stórum. Þetta er sko gamall Land-
rover. Við erum með svo mikið dót, 
hljómsveitargræjur, barnadót, 
svefnpoka fyrir fimm manns … Svo 
vantar okkur reyndar líka far fyrir 
kontrabassaleikarann, frá Laugum 
í Reykjadal á Borgarfjörð. Annars 
er þetta allt í góðu,“ segir Vilhelm 
og hlær. „Ég er pínu stressaður 
núna, ég var bara að fá símtalið um 
að hann yrði líklega ekki klár. En 
þetta hlýtur að ganga.“ Restin af 
hljómsveitinni býr fyrir norðan og 
kemst leiðar sinnar. Vilhelm er í 
góðum gír fyrir tónleikana, þrátt 
fyrir vandræðin. „Þetta verður 
örugglega þrusustuð.“   - kbs

Villa vantar far á eigin tónleika

SAKNAR LANDROVERSINS Vilhelm er í 
basli með að komast á eigin tónleika.
 FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

„Ég hlusta ekki á neitt spes í 
vinnunni heldur set yfirleitt 
eitthvað electro á. Til dæmis 
Daft Punk og Yelle. Ég hef ekki 
verið að hlusta á neitt annað 
upp á síðkastið. Róisín Murphy 
var líklega það síðasta.“

Egill Moran Friðriksson vinnur hjá 
Vodafone.

STEFÁN 
HALLUR 

Vill ekkert 
segja um 

tyggjó-
auglýsing-
una enda 

með lang-
an samning 

á borðinu.

ÞORVALDUR DAVÍÐ 
Fer með hlutverk 
í auglýsing-
unni sem 
verður sýnd í 
Bandaríkjunum 

þar sem hann 
nemur leik-

list.

JÓN ATLI 
HELGASON 
Klipparinn 
geðþekki 
leikur í aug-
lýsing-
unni.

Magni Ásgeirsson og 
ættingjar hans á Borg-
arfirði eystri standa 
fyrir tónlistarhátíð-
inni Bræðslunni á 
morgun. Hátíðin 
er lágstemmd og 
niðri á jörðinni og 
þurfa poppstjörn-
urnar, meðal annars Eivör og Dísa, 
að láta sér nægja tveggja manna 
kojur. Damien Rice fær þó að vera 
einn í herbergi enda er hann eina 
alþjóðlega stjarnan á svæðinu. 
Magni vill ekki bendla hátíðina við 
„krútt” og finnst þetta frekar vera 
„dúllulegir” tónleikar.

Það er annars að frétta af tónlist-
arferli Magna að Á móti sól hefur 

tekið upp grunna að 
nýrri plötu sem búast 
má við í nóvember. 
Hljómsveitin gerði 
síðast plötu með 
frumsömdu efni 
árið 2001. Nýtt lag, 
„Til þín”, er farið að 
heyrast af plötunni 

og samdi Eyrún Huld, barnsmóðir 
Magna, textann með honum. Á 
móti sól verður svo á Þjóðhátíð en 
þar hefur sveitin verið síðan Magni 
gekk í bandið 2001.

Sandkorn DV eru oft svo skrýtin 
að engin leið er að svara þeirri 
furðulegu veruleikasýn sem þar 
birtist. Þó gerir Andrés Magnús-
son, blaðamaður Viðskiptablaðs-
ins, tilraun til þess á síðu sinni en 
í slúðri Reynis Traustasonar og 
félaga er hann nefndur sem hugs-
anlegur höfundur ræmu um sögu 
FL Group sem vakið hefur athygli á 
netinu. Ekki er laust við að Andrés 
sé móðgaður yfir að vera kenndur 
við verkið; hann hefði sett mál FL 
Group með miklu skiplagðari hætti, 
vandað betur til tæknilegra atriða 
að ekki sé minnst á málfar og 
leturnotkun. „Ég myndi t.d. aldrei 
nota eintóma upphafsstafi, enskar 
gæsalappir eða greinarmerki með 
þeim hætti, sem þar er gert,” segir 
Andrés sem með því lætur að liggja 
að þarna séu DV-menn 
að tala um eitthvað sem 
þeir ekki þekki auk þess 
sem hann myndi aldrei 
senda frá sér neitt nafn-
laust eins og Sandkyrn-
ingur DV gerir.

 - glh/jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

STÓR HUMAR, LÚÐA, 
LAX, TÚNFISKUR

Úrval �skrétta á grillið



Shoe4Africa hefur í þrettán ár sent skófatnað til 
Afríku. Í starfi sínu hafa sjálboðaliðar samtakanna 
horft upp á mikla neyð og nú er ástandið í Kenýa 
orðið svo alvarlegt að samtökin vilja setja sér ný 
markmið. Gríðarlegur fjöldi barna í landinu er 
munaðarlaus eftir að hafa misst foreldra úr 

alnæmi. Þessi börn fá litla eða enga læknis-
aðstoð. Markmið Shoe4Africa er að byggja 
barnaspítala í landinu og hjálpa þessum börnum 
að takast á við framtíðina. Þessi draumur verður 
ekki að veruleika nema allir leggist á eitt og hver 
króna færir okkur nær markinu.

Fyrir frekari upplýsingar um S4A vinamlegast heimsækið www.shoe4africa.org.

Veitingar í boði:

SHOE4AFRICA
GÓÐGERÐARKVÖLD

>>  Anthony Edwards  
         (Top Gun 1986)  

Cristiano Ronaldo  <<

Aðgangseyrir er 
20.000 krónur

Anthony Edwards  <<
           og fjölskylda

Einnig býðst almenningi tækifæri til að 
styðja við málefnið með því að hringja í 
númerin hér til hliðar.

Sími 907 1001 1.000 krónur
Sími 907 1003 3.000 krónur
Sími 907 1005 5.000 krónur

Anthony Edwards og Toby Tanser standa fyrir veislu 
sem haldin verður fyrir Shoe4Africa,  föstudaginn 
25. júlí nk. Veislan verður haldin á  Hilton Reykjavík 
Nordica hóteli, í sal H&I 
milli kl. 20:00–22:30.

 Ýmis skemmti- og tónlistaratriði.   
   Fjáröflun fyrir Shoe4Africa spítala í Kenýa.   
   Óvæntir pakkar fyrir heppna gesti.



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Bergsteins 
Sigurðssonar

ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Það er enginn vetur á Kanarí. Golfstraumurinn sér eyjunum fyrir stöðugri veðursæld -  loftið er þurrt 

og hitastig stöðugt allt árið um kring. Kanarí hefur lengi verið vinsælasti vetraráfangastaður 

Íslendinga og býður Úrval-Útsýn fleiri gististaði á hverju ári. Vatnasport, verslunarferðir, diskótek 

og barir, allt blómstrar á Gran Canaria og Tenerife, áfangastöðum okkar í vetur.

Gisting á íbúðahótelinu Paraiso Almendros kórónar ferðina. Hótelið, sem hýsir eingöngu gesti frá 

Úrvali-Útsýn, er á besta stað á Ensku ströndinni, vinsælustu strandlengju Kanaríeyja. 

Verslunarmiðstöðvarnar City Center og Yumbo eru stutt frá. Íbúðirnar hafa öll möguleg þægindi, 

loftkælingu, vel búinn eldhúskrók, ísskáp, kaffivél og fleira. Það má kæla sig í glæsilegum 

sundlaugargarði hótelsins og jafnvel skreppa í sánu - fullkomin leið til að njóta lífsins á Kanarí.

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að bókað 
sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Verðdæmi: 57.717,-

Skemmtileg íbúðagisting, skammt frá ströndinni á góðum stað 
á Ensku ströndinni. Góður sundlaugargarður með stórri laug 
og stórum nuddpotti

m.v. 2 með 1 barn í stúdíó í 1 viku 26. nóvember.
Verð á mann m.v. tvo fullorðna í stúdíó í 1 viku 26. nóv.: 66.448,-

Ódýrustu sætin bókast fyrst!

Paraiso Almendros

Vetrarfrí á Kanarí
Þú sérð ekki eftir því

Í dag er föstudagurinn 25. júlí, 
208. dagur ársins.

4.13 13.34 22.53
3.37 13.19 22.58

Rætnar tungur finna því nú allt 
til foráttu að forseti Íslands 

hafi boðið sjónvarpskonunni Mörtu 
Stewart í mat á Bessastaði, ásamt 
nokkrum vel völdum gestum. Er 
Ólafi núið um nasir að Marta hafi 
þurft að dúsa í fangelsi eftir að hún 
missteig sig í þokukenndu reglu-
gerðarfargani verðbréfaviðskipta, 
auk þess sem annar matargestur 
hafi einnig komist í kast við lögin. 
Það þykir sem sagt ekki lengur við-
eigandi að dæmdir einstaklingar 
heimsæki gamla tukthúsið á Álfta-
nesi.

ÞAÐ er gömul saga og ný að laun 
heimsins eru oft vanþakklæti. Engu 
að síður verður forsetinn að horfast 
í augu við að lítillæti hans og tregða 
til að trana sér hefur bakað honum 
óvinsældir, valdið misskilningi og 
gert að verkum að mörg af hans 
afrekum hafa fram að þessu legið í 
þagnargildi. Til dæmis var ekki 
fyrr en nú nýlega sem Ólafur Ragn-
ar gekkst almennilega við því – með 
semingi þó – að hafa komið myndar-
lega að Þjóðarsáttinni árið 1990. 
Það var líka ekki fyrr en á þessu ári 
sem harðsnúið fréttateymi CNN 
náði að veiða það upp úr forsetan-
um að hann fann upp hitaveituna.

ÞVÍ þarf ekki að koma á óvart að nú 
þegar harðnar á dalnum, og ráð-
herrar skora á alþýðuna að sýna 
aðhald meðan þeir sjálfir halda 
áfram að kýla vömbina, tekur gamli 
sósíalistinn á Bessastöðum sig til og 
boðar drottningu hagnýtra húsráða 
á blint stefnumót við frægustu 
eyðsluklær landsins.

ÞEIR sem kvarta yfir að þetta 
kvöld hafi slektið borðað dýrar 
krásir á kostnað skattgreiðenda 
geta huggað sig við að án efa voru 
afgangar á boðstólum þetta kvöld; 
fiskibollur frá því kvöldið áður, sem 
Marta hefur poppað upp með tómat-
mauki, hvítlauk og stöppuðum kart-
öflum. Að kvöldverði loknum hefur 
hún væntanlega tekið til óspilltra 
málanna við að kenna Jóni Ásgeiri, 
Ólafi Jóhanni og Björgólfi Thor að 
búa til jólaskraut úr vírherðartrjám 
og eggjabökkum ásamt nokkrum 
undirstöðuatriðum í bútasaum. Ef 
einhver þarf að læra að spara eru 
það þessir menn.

EFTIR að hafa stuðlað að lífsstíls-
byltingu að ofan kemur það nú í hlut 
forseta Íslands að hrinda af stað 
lýðræðisvæðingu í Kína. Ekki er 
hægt að hugsa sér heppilegri vett-
vang en Ólympíuleikana. „Óttist 
eigi,“ sagði Jóhannes Páll II. páfi á 
Ólympíuleikunum í Moskvu árið 
1980.  

ÁRATUG síðar voru Sovétríkin 
öll. Nú er röðin komin að Ólafi.

Bessastaða-
ráðdeildin


