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Róbert með 900 hestafla Porsche   Keypti hús í miðri kosningabaráttu 7 óléttar leikkonur valda usla…

VALDAMESTU
Á ÍSLANDI

10
Sirkus skoðar hverjir ráða raun-
verulega öllu á Íslandi BLS. 8 OG 10
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S jö leikkonur sem hafa verið 
áberandi í íslensku leikhúslífi 
undanfarinár, eiga von á barni 

og verða ekki með á komandi leikhús-
ári. Fimm þeirra, Arnbjörg Hlíf Vals-
dóttir, Jóhanna Vigdís Arnardóttir, 
Nanna Kristín Magnúsdóttir, Marta 
Nordal og Álfrún Örnólfsdóttir, eru 
fastráðnar í Borgarleikhúsinu en tvær, 
Unnur Ösp Stefánsdóttir og Hildi-
gunnur Þráinsdóttir, eru með lausa 
samninga. Sirkus ræddi við Guðjón 
Pedersen, leikhússtjóra Borgarleik-
hússins, sem verður fyrir mikilli blóð-
töku næsta vetur.

„Ég vil byrja að taka það fram að 
þetta er ekki mér að kenna,“ segir 
Guðjón og hlær. „En að öllu gríni 
slepptu þá er alveg ljóst að það er 
heilmikið púsluspil að koma saman 
næsta leikári. Ég ætla ekki að segja 
það hafi skapast neyðarástand en 
þetta er sérkennileg staða sem birtist 
manni á vordögum svo ekki sé fastar 

að orði kveðið. Einu stundina eru þær 
inni á skrifstofunni minni að biðja um 
bestu hlutverkin en þá næstu eru þær 
óléttar,“ segir Guðjón.

Hann hefur gert sitt til að ná tökum 
á aðstæðum og segist hafa brýnt þær 
sem eftir eru til að vera þægar í sumar. 
„Brigitta Birgisdóttir er til að mynda 
að fara að gifta sig í sumar og ég bað 
hana um að vera rólega á brúðkaups-
nóttina. Ég má bara ekki við meiru,“ 
segir Guðjón sem þarf líka að horfa á 
eftir tveimur karlmönnum, leikaran-
um Birni Inga Hilmarssyni og Kára 
Gíslasyni, forstöðumanni ljósadeild-
ar, í fæðingarorlof.

„Ég er hlynntur því að við fjölgum 
mannkyninu og hamingjusamur fyrir 
hönd stúlknanna en þetta er fjári 
mikið púsluspil sérstaklega þar sem 
við verðum með mörg verk frá fyrra 
ári á sýningarskránni næsta vetur,“ 
segir Guðjón.

oskar@frettabladid.is 

SJÖ LEIKKONUR ERU ÓLÉTTAR OG VALDA LEIKHÚSSTJÓRUNUM HÖFUÐVERK

HINAR VERÐA AÐ VERA ÞÆGAR

PÚSLUSPIL Guðjón Pedersen, leikhússtjóri Borgarleikhússins, er hamingjusamur fyrir 
hönd hinna barnshafandi kvenna en segir það mikið púsluspil að raða í hlutverk fyrir 
næsta leikár.

Á flottasta Porsche-jeppa 
landsins

Hinn 28 ára gamli 
Jón Sigurðsson,
sem er aðstoðarfor-
stjóri FL Group, ekur 
um á flottasta 
Porsche Cayenne 
jeppa landsins nú 
um stundir. Jón fékk 

bílinn frá vinnuveitendum sínum nú í mars 
en hann er af gerðinni Cayenne Turbo
með rúmlega 600 hestafla vél. Bíllinn er 
svartur að lit og þykir að sögn kunnugra 
vera öflugri en sams konar bíll sem 
Róbert Wessman, forstjóri Actavis,
keypti sér fyrir tveimur árum. Sá bíll 
kostaði um 20 milljónir og herma 
heimildir að bíll Jóns hafi ekki kostað 
undir 25 milljónum þegar allir aukahlutir 
eru taldir með.

Baltasar og Lilja selja Næpuna
Hjónin Baltasar
Kormákur og 
Lilja Pálmadóttir
hafa auglýst til 
sölu neðri hluta 
Skálholtsstígs 7 
sem í daglegu tali 
kallast Næpan. Um
er að ræða neðri 
hæð og kjallara, 
alls um 226 fermetrar, en á hæðunum 
tveimur fyrir ofan býr Guðjón Már
Guðjónsson, einatt kenndur við Oz.
Baltasar og Lilja vilja fá 79 milljónir fyrir 
eign sína en húsið er eitt það merkileg-
asta í Reykjavík. Það var byggt árið 
1903 af Magnúsi Stephensen og flutti 
hann inn í það eftir að hann lét af 
störfum sem landshöfðingi. Setuliðið 
hafði bækistöð í húsinu á stríðsárunum 
og síðar rak Náttúrulækningafélag
Íslands matstofu þar eftir því sem fram 
kemur í Fasteignablaði Moggans í 
morgun. Söguelskendur ættu að skoða 
þetta hús.

Með gervisvani 
á tjörninni
Jóhannes Jónsson,
einatt kenndur við 
Bónus, stendur í 
stórræðum þessa 
dagana við byggingu 
á glæsivillu í 
Vaðlaheiðinni með 

stórkostlegu útsýni yfir Akureyri. 
Landareignin er ekki síður glæsileg, með 
mikilli og langri innkeyrslu og fagurri 
tjörn þar sem svanir og endur una glöð 
við sitt. Ljósmyndari Sirkuss komst þó 
að því um daginn á ferð sinni um 
Norðurland að ekkert lífsmark er með 
svönunum tveimur og öndunum á 
tjörninni. Jóhannes sagði við blaðamann 
Sirkus að hann hefði ekki hugmynd 
hvernig stæði á því að gervisvanir og -
endur svömluðu um í tjörninni hans. „Ég
er ekki búinn að fá húsið afhent. Þú 
verður að spyrja verktakana að þessu,“ 
sagði Jóhannes.

B olli Thoroddsen, varaborgarfull-
trúi Sjálfstæðisflokksins og fyrr-

verandi formaður Heimdallar, er 
byrjaður að vinna sem fangavörður á 
Litla-Hrauni. Hann kláraði verkfræði 
frá Háskóla Íslands með sóma í febrú-
ar og ákvað að skella sér í fanga-
vörsluna í sumar frekar en að 
vinna á einhverri verkfræðistofu. 

„Það er til nóg af fólki til að 
reikna út burðarþol,“ segir Bolli 
og hlær. „Það vantar sár-
lega fangaverði og þetta 
var eitthvað sem mig 
langaði til að gera. Ég 
hef verið með annan 
fótinn í stjórnmálum 
og þau snúast um 
hvernig hægt sé að 
gera samfélagið 
betra. Afbrot eru 
hluti af þjóðfélaginu 
og ef einstaklingar 

villast af leið er mikilvægt að þeir eigi 
greiða leið inn í þjóðfélagið á nýjan 
leik. Mig langaði til að kynna mér 
þennan málaflokk, sótti um starf og 
fékk það,“ segir Bolli.

Hann byrjaði í starfinu fyrir tveim-
ur vikum og segir að hann hafi 
uppgötvað það sér til mikillar 
gleði að aðbúnaður fanga væri 
almennt góður. „Það sem kom 

þó mest á óvart er að samskipti 
fanga og fangavarða einkennast af 
vinsemd og gagnkvæmri virð-

ingu. Það er nauðsynlegt til 
að menn eigi möguleika að 
koma út sem betri menn,“ 
segir Bolli.

Laun fangavarða hafa töluvert verið 
í umræðunni undanfarið enda ekki 
um hálaunastarf að ræða og Bolli játar 
því að hann sé ekki í þessu launanna 

vegna. „En ég sé ekki eftir því að hafa 
valið mér þetta sumarstarf. Þetta verð-
ur lærdómsríkur tími,“ segir Bolli.

Bolli verkfræðingur í fangavörslu á Litla-Hrauni

LÆRDÓMSRÍKT Bolli segist 
hafa sótt um vinnu sem 
fangavörður til að kynnast 
þessum málaflokki betur.

SIRKUSMYND/GVA

ALLIR VINIR Bolli segir gagnkvæma virðingu og vinsemd ríkja á milli fanga og 
fangavarða.

R óbert Wessman, forstjóri Actavis, 
er mikill áhugamaður um hrað-

skreiða bíla eins og komið hefur kom í 
Sirkus. Róbert á einn öflugasta 
Porsche-jeppa landsins sem er sér-
smíðaður og rúm 750 hestöfl en hann 
bætti um betur á dögunum og keypti 
sér rétt rúmlega 900 hestafla Porsche 
911 Turbo frá Bandaríkjunum. Bíll-

inn, sem er árgerð 1995, var sérsmíð-
aður upp í 900 hestöfl af Bandaríkja-
manni og herma heimildir Sirkuss 
að Róbert hafi borgað um fimm 
milljónir fyrir bíllinn. Þetta trylli-
tæki mun þó sjálfsagt aldrei koma 
til landsins því Róbert fer oft til 
útlanda til að keyra á kappakst-
ursbrautum og verður Porsche-
inn væntanlega notaður 
til slíks aksturs.  Hann 
hentar að minnsta 
kosti ekki vel á 
vegum Íslands. 

Actavis-forstjóri keypti 900 hestafla Porsche sportbíl

900 HESTÖFL Bíllinn sem Róbert keypti er 900 hestöfl 
sem er með því kraftmesta sem gerist í fólksbílum.

EINN SÁ KRAFTMESTI Porsche Cayenne 
jeppi Róberts er hlaðinn aukabúnaði og 
einn dýrasti og kraftmesti Porsche-jeppi 
landsins.

ELSKAR HRAÐA 
Actavis-
forstjórinn
Róbert 
Wessman vill 
keyra
hraðskreiða 

Þú færð flottustu óléttufötin hjá okkur.
Stærðir xs-xxl einnig mikið úrval í 
stærðum 46-54

Opnunartími: Mán- fös 11-18 • Laugardaga 11-16
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7. - 14. júní

1. 100 íslensk 80‘s lög Ýmsir

2. Life In Cartoon Motion Mika

3. Cortes 2007 Garðar Thór Cortes

4. Óskalög sjómanna (2CD) Ýmsir

5. Pottþétt 43 Ýmsir

6. Volta Björk

7. Jógvan Jógvan

8. Fnykur Samúel J. Samúelsson

9. Vorvísur Tríó Björns Thoroddsen 
og Andrea Gylfa

10. Hver er sinnar kæfu smiður
Laddi

11. Forever Gus Gus

12. Á söngferðalagi
Skoppa og Skrítla

13. Please Don´t Hate Me
Lay Low

14. Era Vulgaris
Queens of the Stone Age

15. Memory Almost Full
Paul McCartney

16. Eurovision 2007 Ýmsir

17. Great Northern Whalekill
Mínus

18. Back To Black Amy Winehouse

19. FutureSex/LoveSounds
Justin Timberlake

20. Carry On Chris Cornell

Þ að er ekki hægt að neita því. Við 
hjónin erum nýbúin að kaupa 
okkur hús í Rauðagerði. Við 

vorum búin að skoða lengi en duttum 
síðan niður á þetta draumahús og 
ákváðum að kýla á það,“ segir þingmað-
urinn Ágúst Ólafur Ágústsson sem fjár-
festi í 270 feremtra einbýlishúsi í Rauða-
gerðinu 30. apríl síðastliðinn, þegar 
kosningabaráttan stóð sem hæst. Heim-
ildir Sirkuss herma að Ágúst Ólafur hafi 

borgað 70 milljónir fyrir húsið.
„Það er rétt að það var allt á fullu 

fyrir kosningarnar en það er einhvern 
veginn þannig að þegar mest er að 
gera þá gerir maður mest,“ segir Ágúst 
Ólafur.

Hann og Þorbjörg Gunnlaugsdóttir, 
eiginkona hans, hafa búið í litlu og 
sætu 120 fermetra einbýlishúsi á 
Framnesvegi undanfarin ár en ákváðu 
að stækka við sig. „Það var kominn 
tími. Það er líka gaman að flytja í gjör-

ólíkt hverfi og breyta til. Við höfum 
ekki trú á öðru en að okkur eigi eftir 
að líða jafnvel þarna og í vesturbæn-
um,“ segir Ágúst Ólafur en fjölskyldan 
fær húsið ekki afhent fyrr en í ágúst.

Aðspurður sagðist Ágúst Ólafur 
klárlega eiga eftir að sakna hússins á 
Framnesvegi sem fer brátt á sölu. Ég 
mæli með því. Þetta er yndislegt hús - 
lítill gullmoli í vesturbænum,“ segir 
Ágúst Ólafur og hlær.

oskar@frettabladid.is

ÁGÚST ÓLAFUR ÁGÚSTSSON, VARAFORMAÐUR SAMFYLKINGAR, GERIR MARGT Í EINU.

Keypti draumahúsið í 
miðri kosningabaráttu

FJÖLSKYLDAN Það á ekki eftir að væsa 
um þau Ágúst Ólaf, Þorbjörgu og dætur 
þeirra tvær, Elísabetu Unu fimm ára og 
Kristrúnu tveggja ára, í nýja húsinu.

SIRKUSMYND/DANÍEL

DRAUMAHÚSIÐ Fullkomið hús fyrir fjölskylduna og Ágúst Ólafur lét ekki eitt stykki kosningabaráttu koma í veg fyrir að hann tryggði 
sér húsið. SIRKUSMYND/VALLI

LÍTILL GULLMOLI Ágúst Ólafur og 
fjölskylda munu sakna sæta hússins á 
Framnesvegi.

F asteignasalinn Konráð Konráðs-
son hefur fest kaup á átta fast-

eignasölum í Kaupmannahöfn og 
nágrenni. Sölurnar hafa starfað undir 
merkjum Livingstones en munu í 
framtíðinni tilheyra RE/MAX-fast-
eignasölukeðjunni. Í samtali við Sirkus 
segir Konráð hann hafi tryggt sér leyf-
ið fyrir RE/MAX í Danmörku og það 
hefði tvímælaust verið þægilegri kost-
ur að gera þetta á þennan hátt frekar 
en að byrja frá grunni í Kaupmanna-
höfn. „Það er ákveðin reynsla inni á 
þessum fasteignasölum og þekking á 
danska markaðnum og hún er mikil-
væg. Fasteignamarkaðurinn í Dan-
mörku hefur verið mjög erfiður und-
anfarið en starfsfólk var mjög jákvætt 
þegar það fékk þessar fréttir. Það virt-
ust allir fagna þessum breytingum 
enda tel ég þetta vera góðan tíma-
punkt til að byrja með nýtt og ferskt 
vörumerki,“ segir Konráð sem á einnig 
RE/MAX Lind í Kópavogi ásamt 
nokkrum félögum sínum. Auk þess er 
í burðarliðnum stofnun RE/MAX í 
Mosfellsbæ. 

Konráð flutti til Danmerkur í nóv-
ember á síðasta ári og hefur frá þeim 
tíma verið að undirbúa akurinn. Hann 
er þó öllum hnútum kunnugur í Dan-
mörku því hann bjó þar í níu ár á 
sínum yngri árum. „Ég bjó í Álaborg 
og tala dönskuna eins og innfæddur. 
Það hjálpar mikið,“ segir Konráð og 
hlær.

Kaupir átta 
fasteignasölur
í Danmörku

SAMNINGUR Í HÖFN Hér sjást Konráð og 
Henrik Christiansen handsala samning-
inn um kaupin á átta fasteignasölum 
Livingstones.

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn.
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

LANDSBANKADEILD KARLA

7. UMFERÐ

mán. 18. jún. kl. 19:15 Fram - Fylkir
þri. 19. jún. kl. 20:00 ÍA - Valur
mið. 20. jún. kl. 19:15 Víkingur - Keflavík
mið. 20. jún. kl. 19:15 HK - KR
mið. 20. jún. kl. 20:00 FH - Breiðablik
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Þ að hafði blundað í mér lengi að 
gera eitthvað sjálf. Ég var að 
hugsa um að opna eitthvað nýtt 

en þegar mér bauðst þetta tók ég mér 
viku til að hugsa málið. Ég þurfti ekki 
lengri tíma,“ segir Guðbjörg Her-
mannsdóttir fyrrverandi Ungfrú Ísland 
sem rekur verslunina Sirrý í Grindar-
vík. Guðbjörg tók við versluninni í apríl 
og hún segir reksturinn ganga vel. „Mér 
finnst þetta æðislegt, fjölbreytt og það 
að hitta fólk á vel við mig. Mér þykir 
gaman að gera nýja hluti og takast á 
við ný viðfangsefni svo ég er alveg að 
fíla mig í þessu,“ segir Guðbjörg sem 
hafði starfað áður í versluninni. „Ég er 
samt engin tískufrík og hef aldrei verið. 
Þetta er því ákveðið verkefni sem ég er 
að takast á við,“ segir hún og bætir við 
að hún hafi fljótt gert sér grein fyrir að 
hún yrði að versla inn allskyns föt og 
einnig föt sem hún myndi ekki ganga í. 
„Ég veit hvað er í tísku hverju sinni þótt 
ég fylgi sjálf ekki alltaf tískunni. Því 

panta ég það sem ég veit að mun 
ganga,“ segir hún og bætir við að hún 
hlakki til að fara erlendis í verslunar-
ferðir fyrir búðina. Guðbjörg ákvað að 
vera með leikhorn fyrir börn í verslun-
inni auk þess sem hún býður gestum 
upp á kaffi og jafnvel með því. „Ég 
þekki hvernig börn eru í verslunum og 
fannst því nauðsynlegt að bjóða þeim 
upp á smá afþreyingu þegar þau koma 
með mömmum sínum. Pabbarnir geta 
líka sest niður og slakað á og fengið sér 
kaffi ef þeir eru ekki að nenna að 
versla,“ segir hún hlæjandi og bætir við 
að hún hafi fengið frábærar viðtökur. 
„Ég er bara rétt að byrja og þetta legst 
vel í mig.“ indiana@frettabladid.is

GUÐBJÖRG HERMANNSDÓTTIR, FYRRVERANDI FEGURÐARDOTTNING ÍSLANDS,
REKUR TÍSKUVÖRUVERSLUNINA SIRRÝ Í GRINDAVÍK.

ALDREI VERIÐ TÍSKUFRÍK

SUMARDRESS
Guðbjörg í 
kvartbuxum og 
gulum skóm og 
bol. „Þetta dress 
er rosalega 
þægilegt og guli 
liturinn er minn 
litur.“ 

/MYND HÖRÐUR

APPELSÍNUGULI
JAKKINN „Ég er 
tiltölulega nýbyrjuð 
að ganga aftur í 
gallabuxum og 
finnst þessar mjög 
flottar. Ég keypti 
leðurjakkann á 
Spáni og fékk mér 
líka túrkísbláan og 
annan grænan.“

/MYND HÖRÐUR

DJÚSÍ GALLINN
„Ég nota þetta 
mikið heima, 
þetta eru 
þægileg föt en 
samt töff og ég 
get druslast í 
þessu.“

/MYND HÖRÐUR

VAN HELSING KÁPAN „Þetta er uppá-
haldskápan mín. Ég keypti hana í San
Franciso á sínum tíma og finnst hún 
rosalega flott.“ /MYND HÖRÐUR

SENJÓRÍTUKJÓLL-
INN „Þetta er 
nýjasta uppáhaldið 
mitt. Ég fann hann 
á heildsölu sem ég 
versla við fyrir 
búðina og varð 
alveg veik og hef 
ekki séð eftir því. 
Svo keypti ég skó í 
stíl, maður má 
ekki klikka á því.“

/MYND HÖRÐUR

Þ etta er mikill heiður. Ilse Jacobsen 
er mjög þekkt í Skandinavíu og 

selur vörur sínar um allan heim,“ segir 
Helga Ólafsdóttir fatahönnuður sem 
nýlega var valin önnur af tveimur fata-
hönnuðum fyrir merkið Ilse Jacobsen 
sem er líklega þekktust fyrir gúmmí-
stígvélin flottu. „Ragnheiður, sem er 
eigandi Ilse Jacobsen „concept“-búð-
arinnar á Íslandi, nefndi við mig að 
Ilse væri að leita að hönnuðum fyrir 
nýja fatalínu sem hún væri með í start-
holunum. Ég var nýkomin úr fæðing-
arorlofi og ákvað að skella ferilskránni 
minni til Ilse. Ég lærði í Danmörku og 
hafði alltaf langað að flytja þangað 
aftur og þegar ég fékk svar til baka um 
að hún vildi hitta mig ákvað ég að slá 
til,“ segir Helga sem sér ekki eftir því í 
dag. „Ég mætti til hennar korteri fyrir 
jól svo það var ekki bakað mikið af 
jólakökum á mínu heimili þau jólin. Í 
staðinn sat ég og teiknaði og skissaði 
og mætti svo til hennar með möppuna 
mína þar sem hún sat með stóran 
bunka af umsóknum. Ilse var mjög 
jákvæð en svo kom stóra spurningin, 
áttu ekki tvö börn og mann? Hvað með 
þau? Ég hafði ekki hugsað svona langt 
en tók hinn týpíska Íslending á þetta 
og sagði bara: það reddast,“ segir Helga 
sem flýgur reglulega milli Íslands og 
Danmörku. 

Von er á fötunum í verslanir í byrjun 
næsta árs en Helga og hinn hönnuður-
inn, Line Rumhult, eru að hanna sum-
arlínuna fyrir árið 2008. „Stóra sýning-
in verður svo 7. ágúst, þá verður fata- og 
skólína kynnt með öllum þeim látum 

sem fylgja, þetta er ótrúlega spenn-
andi,“ segir Helga og bætir við að hún 
eigi ótrúlega góðan mann sem standi 
150 prósent á bak við hana. „Annars 

gæti ég þetta ekki. Það er hins vegar 
allt hægt ef viljinn er fyrir hendi og það 
hafa allir stutt mig í þessu.“

indiana@frettabladid.is

Hannar föt fyrir Ilse Jacobsen

Helga Ólafsdóttir fatahönnuður

Hypnôse ilmurinn frá Lancôme er nú
fáanlegur í 30ml glasi í öskju ásamt

fallegri tösku og 100ml húðmjólk

Aðeins er greitt fyrir ilminn

Líttu við á næsta Lancôme útsölustað



Fiat Grande Punto
Númer 1 í Evrópu

Frábær bíll – punktur!

• Stíll. Hannaður í anda Maserati af Giorgetto 
Giugiaro.

• Eyðsla. Aðeins 6 lítrar á hverja 100 km       
í blönduðum akstri.

• Öryggi. 5 stjörnur í Euro Ncap. 6 loftpúðar.

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  •  www.fiat.is

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

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

Fiat PuntoFiat Ducato Fiat Scudo Fiat MultiplaFiat Dobló Fiat Panda Fiat Croma

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði á staðnum.
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Þ rátt fyrir að stýra ekki lengur hinu 
opinbera, hefur hann engu að 

síður kverkatak á efnahagslífinu. Hans 
álit vegur væntanlega þyngst þegar 
stýrivextir eru ákveðnir og áhrifa af 
þeim ákvörðunum gætir út um allt 
samfélag, hjá öllum.“

„Getur hæglega hækkað við sig 
launin með dyggum stuðningi Sjálf-
stæðismanna sem sitja í nýkjörinni 
meirihlutastjórn.“

„Davíð hefur verið valdamesti 
maður Íslands í á annan áratug og 

stýrir nú efnahagsmálum í gegnum 
Seðlabankann. Hann er sterkur bak-
vörður Sjálfstæðisflokksins þótt hann 
sé ekki í framvarðarsveitinni lengur. 
Völd hans fara þó minnkandi, a.m.k. á 
yfirborðinu á meðan Geirsarmurinn 
styrkir sig í sessi.“

„Jafnvel  þó að hann sé formlega hætt-
ur í pólitík sjást enn merki um hræðslu 
við að ganga gegn skoðunum hans 
innan úr Sjálfstæðisflokknum. Fáir 
gætu haft jafnmikil áhrif án þess að 
segja eða gera nokkurn skapaðan hlut.“

Jón Ásgeir Jóhannesson 

H efur byggt upp slíkt stórveldi í við-
skiptalífinu að annað eins þekkist 

varla. Ítök hans eru nánast alls staðar 
og fólk þarf eiginlega að leggja mikið á 
sig til að komast hjá því að eiga við-
skipti við fyrirtæki sem hann á.“

„Klárlega einn af valdamestu mönn-
um landsins.“

„Hefur bein og óbein áhrif á lífskjör 
tugþúsunda Íslendinga, neytendur og 
starfsfólk og svo á afkomu ótrúlegs 
fjölda fólks af öðru þjóðerni sem starf-
ar hjá öllum þeim fyrirtækjum sem 
hann tengist. Sá sem hefur áhrif á 
pyngju fólksins ræður miklu. Það sem 
einkennir Jón Ásgeir er að hann fer vel 
með þau miklu völd sem hann hefur, 
hann er góðhjartaður milljarðamær-
ingur sem lætur gott af sér leiða.“

„Jón Ásgeir og Baugsfjölskyldan 
ásamt öðrum ráða því sem þau vilja 
ráða, einnig því hverjir stjórna landinu 
og ráðstafa gæðum þess.“

„Samanlagt á hann og Björgólfur Thor 
nánast í hverju einasta stórfyrirtæki á 
Íslandi. Þeir eru í þeirri aðstöðu að geta 
ráðið því í gegnum eignarhluta sinn hvort 
fyrirtæki lifi eða lognist út af og hafa þar 
með bein áhrif á lífsviðurværi tugþús-
unda Íslendinga. Óbein áhrif þeirra eru 
líka gríðarleg, því fyrirtæki þeirra eru 
orðin einhverjir stærstu styrktaraðilar 
ýmissa lista- og líknarmála.“

„Enginn kemst með tærnar þar sem 
Jón Ásgeir hefur hælana á matvöru-, 
tísku- og fjölmiðlamarkaði. Hann er 
þannig langvaldamesti maður íslensks 
menningarlífs. Ítök hans í mörgum 

stærstu fyrirtækjum landsins, til dæmis 
Baugi, FL Group og Glitni, skipa honum 
sess sem einn af tveimur eða þremur 
valdamestu mönnum viðskiptalífsins. 
Að teknu tilliti til umsvifa hans á hinum 
ýmsu sviðum þjóðlífsins er hann valda-
mesti maður landsins.“

„Jón Ásgeir - vegna eignarhalds hans 
og þeirra Baugsmanna bæði innan-
lands og utan, ég tala nú ekki um hlut 
þeirra í fjölmiðlum.“

„Hvunndagshetjur sem eru millj-
arðamæringar. Ítök þeirra í viðskipta-

lífinu eru ótrúleg og umsvif þeirra ná 
langt út fyrir landsteinana. Þeir hafa 
jafnframt verið virkir í pólitískri 
umræðu sem síst hefur verið til þess að 
draga úr völdum þeirra.“

„Ekki bara valdamesti maður í versl-
un og þjónustu heldur einnig í fjölmiðl-
um. Hann hefur haft gríðarleg áhrif á 
heildsalastéttina sem hér var valdamik-
il á árum áður en er nú nánast horfin. 
Þá er hann sterkur á fjölmiðlasviðinu. 
Fjölmiðlar í hans eigu færu tæpast að 
sverta mannorð hans, kafa djúpt í einka-

lífið eða gera rannsókn á viðskiptaferli 
hans, eins og sumir aðrir hafa orðið fyrir 
í fjölmiðlum hans.“

„Aðaleigandi stærsta fyrirtækis 
þjóðarinnar og rekur sömuleiðis 
stærsta fjölmiðlaveldið í einkaeigu. 
Hefur haft ótrúleg áhrif á íslenskt sam-
félag; fyrirmynd annarra í útrásinni, en 
um leið tákngervingur íslenskra kaup-
sýslumanna sem lifa hátt og vita vel af 
ríkidæmi sínu.“

„Þræðir Jóns Ásgeirs liggja hvar-
vetna um íslenskt samfélag og hann er 

ekki feiminn við að beita sér. Hann fer 
einnig sínu fram, eins og sjá má á því 
að hann lætur sem nýlegur dómur yfir 
honum sé ekki til og gerist stjórnarfor-
maður félags sem er skráð á markað. 
Og kemst upp með það.“

„Ríkur og framkvæmdaglaður og 
spilar stórt hlutverk í íslensku samfé-
lagi sem fylgja mikil völd þó ekki ótak-
mörkuð. Hefur kannski einhver pólit-
ísk völd eins og margir ríkir menn, veit 
ekki um það, en aðallega hefur hann 
peningavöld. Getur líka keypt íbúðina 
dýru í Skuggahverfinu.“

„Ætlar fjárfestingarfyrirtæki sínu 
Baugi Group að verða stærsta í heimi í 
verslunarrekstri innan fimm ára. Og 
menn trúa að honum takist það, bíða 
bara spenntir. Kraftmikill maður þar á 
ferð. Ennfremur er hann í öðru sæti á 
lista breska tískutímaritsins Drapers 
Fashion magazine yfir áhrifamesta 
fólkið í breskum tískuiðnaði. Á toppi 
listans eru ekki tískuhönnuðir heldur 
bissnessmenn. Þegar breska pressan er 
farin að skipa Íslending í toppsæti yfir 
áhrifamikla menn, þá ertu valdamik-
ill.“

„Líklega sá auðmaður Íslands sem 
getur haft mestu áhrifin á daglega 
neyslu landans með fjölbreyttu eigna-
safni sínu í fyrirtækjum sem nánast 
allir Íslendingar eiga í einhverjum við-
skiptum við á hverjum degi. Jón Ásgeir 
sem stærsti eigandi Baugs er án efa 
valdamesti maður Íslands og getur 
með einföldum aðgerðum haft mikil 
áhrif á kaupmátt Íslendinga ef hann 
kærir sig um.“

Geir H. Haarde 

forsætisráðherra

E ðli málsins samkvæmt hafa allar 
ákvarðanir hans, eða manns í 

hans embætti áhrif á daglegt líf okkar 
til lengri eða skemmri tíma. Nú er bara 
að vona að hann fari betur með það 
vald en Davíð Oddsson gerði á sínum 
tíma.“

„Tvímælalaust valdamesti maður 
landsins. Sem forsætisráðherra og for-
maður stærsta stjórnmálaaflsins eru 
völd hans geysileg, óumdeild og viður-
kennd. Hann stýrir þjóðarskútunni og 
mun sennilega gera það næstu tólf 
árin eða svo. Hversu vel honum tókst 
að taka við völdunum af Davíð Odd-
syni, án þess að valda nokkrum usla, 
sýnir hversu lunkinn og greindur hann 
er. Þar að auki bræðir bros hans hvern 
sem er og vinsældir hans eru miklar.“

„Geir, sem formaður í stærsta stjórn-
málaflokki landsins, þess flokks sem 
hefur ráðið för í ríkisstjórn í 16 ár sam-
fellt, er líklegast valdamesti maður 
landsins enda í þeirri aðstöðu að geta 
framkvæmt nokkurn veginn það sem 
hann vill. Að auki hafa hans ákvarðanir 
líklegast áhrif á hvað flesta landsmenn, 
afkomu þeirra og velferð.“

„Formaður Sjálfstæðisflokksins 
hefur í krafti stöðu sína meiri völd en 
nokkur annar í stjórnmálum hérlend-
is. Geir Haarde hefur styrkt stöðu sína 
hratt undanfarið og er óvéfengdur. 
Þótt ekki fari mikið fyrir honum eru 
völd hans litlu minni en Davíðs þegar 
ítök hans voru hvað mest. Geir hefur 
það fram yfir Davíð að passa að mis-
bjóða ekki þjóðinni með valdbeitingu 
sinni. Hann veit enn að vald hans er í 
umboði fólksins.“

„Hefur náð ótvíræðri stöðu sem 
leiðtogi Sjálfstæðisflokksins og mark-
að sér sérstöðu sem leiðtogi flokksins í 
metnaðarfullu stjórnarsamstarfi. 
Hefur sjálfstraust til að vera í samstarfi 
á jafnréttisgrundvelli í ríkisstjórn.“

„Forsætisráðherra, skárra væri það 
ef maðurinn teldist ekki til valdamestu 
einstaklinga landsins.“

„Hefur á stuttum tíma náð miklum 
völdum sem forsætisráðherra og for-
maður Sjálfstæðisflokksins. Er kom-
inn með alræðisvald yfir Valhöll og 
flokknum almennt, án þess að margir 
geri sér í raun grein fyrir því.“

„Formlega er Geir valdamesti maður 

landsins enda forsætisráðherra. Hann 
er í bestu stöðunni til þess að ná sínum 
hugmyndum fram þó hann þurfti 
stundum að sannfæra einhverja í 
kringum sig. Enginn hefur meiri 
pólitísk völd.“

„Sem forystumaður ríkisstjórnar-
innar hlýtur hann að teljast valdamesti 
maður landsins. Hann nýtur mikillar 
virðingar og óskoraðs trausts.“

JÓN ÁSGEIR
VALDAMESTUR
SIRKUS LEITAÐI TIL 22 MÁLSMETANDI EINSTAKLINGA Í LEIT AÐ VALDAMESTA 
FÓLKI LANDSINS. BAUGSFEÐGAR, BJÖRGÓLFSFEÐGAR OG STJÓRNMÁLALEIÐ-
TOGAR ÞYKJA ÞEIR VALDAMESTU AÐ MATI ÞEIRRA SEM GÁFU ÁLIT SITT. 
AÐEINS TVÆR KONUR KOMAST Á LISTA ÞEIRRA TÍU VALDAMESTU.

S tjórnarformaður stærsta fjár-
málafyrirtækis Íslands, einn af 

frumkvöðlum íslensku útrásarinnar 
og sannkallað athafnaskáld sem 
skortir sannarlega ekki sjálfstraustið.“

„Stýrir stærsta og verðmætasta fyr-
irtæki landsins. Honum hefur tekist 
að byggja það upp í hæstu hæðir á 
örskömmum tíma. Hans verk sýna vel 
þá krafta sem leystust úr læðingi í 
íslensku efnahagslífi með einkavæð-
ingu bankanna. Faðir hans var ráð-
herra svo að baki honum liggja pólit-
ískir þræðir sem nýtast honum vel.“

„Ræður því sem hann vill ráða.“
„Almennt vel liðinn og þykir ótrú-

lega snjall viðskiptamaður. Vel tengd-
ur inn í pólitíkina; með góð tengsl inn 
í Sjálfstæðisflokkinn, Framsóknar-
flokkinn og Samfylkinguna og gæti 
gengið inn í sambærilega stöðu hjá 
mörgum erlendum stórbönkum á 
morgun ef hann hefði minnsta áhuga 
á því.“

„Æðsti stjórnandi langstærsta fyrir-
tækis landsins hefur mikil völd í fjár-
málaheiminum hér á landi og þótt 
víðar væri leitað þar sem útrás fyrir-
tækisins er gríðarleg.“

„Augljósar ástæður. Það sem hann hefur fram yfir aðra menn sem eiga jafn-
mikinn pening er að hann á beint eða óbeint fyrirtæki sem hafa mikil áhrif á 
daglegt líf fólks, eins og fjölmiðla og matvörubúðir.“

Davíð Oddsson seðlabankastjóri

Sigurður Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings
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1) Í bragðprófun meðal 100 reykingamanna var Nicorette Fruitmint borið saman við helsta keppinautinn - Fruit nikótíntyggigúmmí. Nicorette Fruitmint var talið bragðbetra
nikótíntyggigúmmí. RSSL Pharma, 2005. Markaðsathugun gerð fyrir Pfizer. Nicorette nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð þegar reykingum er hætt eða þegar dregið er úr
reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávallt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðli. Skammtar eru einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr
þeim. Því ber að kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Í fylgiseðlinum eru upplýsingar um: verkun og notkun, varúðarreglur, mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður
en lyfin eru notuð, hugsanlegar aukaverkanir og aðrar upplýsingar. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða
öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall, óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarleg hjartsláttarglöp eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette nikótínlyf. Börn yngri en 15 ára,
þungaðar konur og konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Nicorette nikótínlyf nema að ráði læknis.

Handhafi markaðsleyfis: McNeil Denmark ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatúni 2, Garðabæ.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Geymið

fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. www.nicorette.is

Nicorette Fruitmint er mjúkt að innan, hefur stökkt
yfirborð og frískandi bragð með gómsætri blöndu
af ávöxtum og myntu.

Nicorette Fruitmint

Bragðbetra í bragðprófun1)

Betra verð

betra bragð

Bragð sem kemur á óvart

Þín ákvörðun
Þín leið
Þitt Nicorette
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Þau voru líka nefnd:
Hannes Smárason
„Hefur á skömmum tíma byggt upp 
eitt öflugasta og mest spennandi fjár-
festingafélag landsins. Með þessu 
hefur hann sýnt hvað í honum býr. Og 
það er alveg heljarins hellingur. Í krafti 
fjármagnsins sem fyrirtækið sem hann 
stýrir ræður yfir – og hæfileika hans – 
eru honum flestir vegir færir. Það hefur 
sýnt sig og sannast margoft.“

Ólafur Ragnar Grímsson
„Forsetinn er nokkuð vinsæll og hefur 
sannað völd sín gagnvart þinginu. Er 
vinsæll meðal auðmanna og nýtur 
virðingar í viðskiptalífinu þar sem 
hann getur haft áhrif á ákvarðanir 
manna ef hann sér ástæðu til. Ólafur 
er því líklega sá forseti Íslands í langan 
tíma sem hefur raunveruleg völd. Völd 
sem hann hefur hefur sýnt að hann 
hikar ekki við að beita sýnist honum 
svo.“

Dorrit forsetafrú
„Fær erlendar stórstjörnur til að sækja 
íslenska listviðburði sem er frábær 
lyftistöng fyrir land og þjóð.“

Ingibjörg Pálmadóttir
„Stýrir Baugsveldinu á bak við 
tjöldin, ekki nóg með að hún sé 
kærasta eins valdamesta 
manns á Íslandi, Jóns 
Ásgeirs, heldur er hún einn-
ig komin af einni valda-
mestu fjölskyldu landsins 
sem tengd er við Hagkaup.“

Kristín Jóhannesdóttir
„Flott og áhrifamikil bisness-

kona. Hefur hógværa og trausta áru 
sem fleytir henni langt. Samt örugg-
lega dálítill kafbátur.“

Þórunn Sigurðardóttir
„Líklega ein valdamesta manneskjan í 
íslensku menningarlífi. Hefur lyft 
grettistaki við eflingu Listahá-
tíðar og náð einstökum 
tengslum milli lista og 

atvinnulífs. Er svona menningarhá-
tíðagúrú okkar Íslendinga.“

Þorgerður Katrín Gunnardóttir
„Því fylgja mikil völd að halda utan um 
öll skóla- og fræðslumál heillar þjóðar 
og einnig að vera varaformaður stærsta 
stjórnmálaflokks landsins sem einnig 
er í forystu í ríkisstjórn.“

Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi 
framkvæmdastjóri Sjálfstæðis-
flokksins
„Getur án efa kippt í spotta ef honum 

sýnist svo.“

Þórólfur Sveinsson framsókn-
armaður
„Er með puttana víða í hinum ýmsu 
stjórnum en vill lítið sem ekkert 
vera í sviðsljósinu.“

Þorsteinn Metúsalem 
Jónsson, stjórnarformaður 
Glitnis
„Gríðarlega áhrifamikill og þau 
völd sem hann fer með sem stjórn-
arformaður Glitnis gera hann að 

miklum áhrifamanni um víða ver-
öld, bæði í fjármálageiranum, sjáv-

arútvegsgeiranum og nú einnig í orku-
geiranum þar sem Glitnir hefur náð 
ákveðnu forskoti með aðkomuni að 
Geysir Green Energy. Þeir sem hafa 
kynnst Þorsteini vita að hann er dreng-
skaparmaður, gegnumheill og velviljað-
ur. Hann er vel að því kominn sem 
honum hefur hlotnast í lífinu.“

Þorsteinn Pálsson, ritstjóri 
Fréttablaðsins

„Þeir sem stýra stóru blöðunum 
tveimur geta með skrifum sínum 

haft gríðarleg áhrif á skoðanir fólks. 
Völd og áhrif fjölmiðlanna eru meiri 
en flestir gera sér grein fyrir. Tengsla-
net þessara tveggja eru gríðarlega stór 
og hræða marga.“

Karl Sigurbjörnsson, biskup 
Íslands
„Hefur margt í hendi sér en mætti láta 
af þvergirðingshætti og leyfa samkyn-
hneigðum að ganga í hjónaband 
frammi fyrir guði og mönnum. Bund-
inn á klafa fortíðar en er líklega nútím-
legur undir niðri. Gæti markað djúp 
spor í söguna og nútímavætt íslenska 
kirkju – ef hann dustaði af sér rykið.“

Jose Manuel Barroso, forseti 
framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins 
„Einn æðsti maður ESB, þaðan 
sem við fáum, hvort sem 
okkur líkar betur eða verr, 
stóran hluta okkar lög-
gjafar, vegna veru okkar í 
Evrópska efnahagssvæð-
inu.“ 

Íslenska og erlenda 
konan í umönnunar-
stétt
„Perlur samfélagsins, vinnu-
konur kerfisins sem halda 
samfélaginu gangandi frá 
degi til dags. Á lúsarlaunum 
en vinna þó mikilvægustu 
störfin; völd þeirra liggja í 
fjölda þeirra, alúð og virðing-
unni sem þær bera fyrir fólk-
inu sem þær annast. Virðing-
arleysið gagnvart þeim er þó 
algjört og sést best á launa-
seðlinum þeirra.“

Katrín Anna Guðmundsdóttir, 
talskona Femínistafélags Íslands
„Um leið og hún og femínistar leggj-
ast gegn einhverju tilteknu málefni, 
svo sem klámráðstefnunni, sem halda 
átti hér á landi, þorir enginn að and-
mæla. Katrín Anna má líka eiga það 
að hún er jafnan mjög málefnaleg í 
sínum málflutningi; rökstyður sín 
sjónarmið vel og er vel treystandi til 
að hafa mikil völd.“

B jörgólfur Thor og hans fjölskylda 
ræður því sem hún vill ráða, einn-

ig því hverjir „stjórna“ landinu og ráð-
stafa gæðum þess. Svarið miðast við 
að völdin felist í peningum.“

„Eins og Jón Ásgeir er hann í þeirri 
aðstöðu að geta ráðið í gegnum eign-
arhlut sinn hvort fyrirtæki lifa eða 
lognast út af og hefur þar með bein 
áhrif á lífsviðurværi tugþúsunda 
Íslendinga. Óbein áhrif þeirra eru líka 
gríðarleg, því fyrirtæki þeirra eru 
orðin einhverjir stærstu styrktaraðilar 
ýmissa lista- og líknarmála.“

„Hann ræður yfir næststærsta og 
fjórða stærsta banka landsins. Ítök 
hans hafa ekki komið að fullu fram 
innanlands. Enn sem komið er eru 
umsvif hans helst erlendis og á 
íslenskan mælikvarða eru þau stjarn-
fræðileg. Hann hefur valdið, en eina 
spurningin er hvort hann hafi viljann 
til að virkja það að fullu á þessum litla 
leikvelli.“

„Tvímælalaust valdamesti maður 
landsins í krafti auðlegðarinnar. Að 
vísu beitir hann þeim völdum afar 
hóflega, enda kvarta sumir undan því 
að hann mætti rækta heimalandið 
betur, en áhuginn erlendis virðist oft 
eiga hug hans allan. En ef hann einset-
ur sér eitthvað má mikið vera ef það 
gengur ekki eftir.“

„Er töluvert ríkari en Donald 
Trump. Hefur áræðnina sem þarf til 
þess að hafa völd sem hann sækist 
eftir. Peningavöld og pólitísk völd eru 
ekki lögð að jöfnu en hvort tveggja eru 
völd. Hann hefur völd til þess að 
kaupa 230 milljón króna íbúð, án inn-
réttinga, í nýju Skuggahverfi.“

„Þegar maður skipar 249. sæti yfir 
ríkustu menn í heimi, samkvæmt 
Forbes-listanum, og er frá landi þar sem 
búa 300 þúsund manns, þá hlýtur sá að 
vera fremstur meðal jafningja, og gott 
betur. Samhliða því hljóta menn gríðar-
leg völd og vonandi virðingu.“

Jóhannes Jónsson

H vunndagshetjur sem eru millj-
arðamæringar. Ítök þeirra í við-

skiptalífinu eru ótrúleg og umsvif 
þeirra ná langt út fyrir landsteinana. 
Þeir hafa jafnframt verið virkir í pólit-
ískri umræðu sem síst hefur verið til 
þess að draga úr völdum þeirra. Það 
er sérstakt að viðskiptamaður á borð 
við Jóhannes í Bónus sé reglulegur 
gestur í pólitískum spjallþáttum.“

„Mennirnir eiga næga peninga til 
að kaupa upp heilu löndin, áhrif 
þeirra komu bersýnilega í ljós nú fyrir 
síðustu alþingiskosningar hvað varð-
aði yfirstrikanir á nafni Björns Bjarna-
sonar eftir auglýsingu frá Jóhannesi í 
Bónus.“

M eð skrifum sínum hefur hann 
gríðarleg áhrif á skoðanir fólk. 

Völd og áhrif fjölmiðlanna eru meiri 
en flestir gera sér grein fyrir.“

„For better or worse“ er haugur af 
fólki sem tekur bara mark á Morgun-
blaðinu. Styrmir er sá ritstjóri/frétta-
stjóri sem klárlega beitir sér með 
beinustum hætti. Hann hefur bein 
áhrif á skoðanir þessara þúsunda sem 
líta á Morgunblaðið sem bíblíu lífs-
ins.“

Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir

S týrir næststærsta stjórnmála-
flokki á Íslandi, fyrrverandi far-

sæll borgarstjóri og er nú orðinn 
annar tveggja oddvita ríkisstjórnar 
Íslands. Hún er sterk fyrirmynd og er 
sú kona sem hefur náð hvað lengst í 
pólitíkinni og er líklega bara rétt að 
byrja.“

„Brýtur sögulegt blað á hverjum 
degi og gefst aldrei upp þótt á móti 
blási. Talar ætíð fyrir hönd almanna-
hagsmuna, kvennapólitíkus fram í 
fingurgóma og býður karlveldinu 
byrginn frá morgni til kvölds.“

„Hefur brotið blað í sögu flokks síns 
og hefur tekið sæti í ríkisstjórn sem 
fyrsti leiðtogi stórs jafnaðarmanna-
flokks. Hefur náð miklum samhljómi í 
eigin hópi og náð að mynda traust 
samstarf við höfuðkeppinautinn í 
stórri ríkisstjórn. Fyrsta konan sem 
leiðir flokk í ríkisstjórn.“

Inga Jóna Þórðardóttir

S em kona forsætisráðherrans 
hefur hún mikil völd á bak við 

tjöldin. Sýndi ótrúlega stjórnkænsku 
þegar hún vék fyrir Birni Bjarna í 
borginni sem varð síðan upphafið að 
pólitísku andláti Björns og gerði úti 
um hann sem keppinaut Geirs. Senni-
lega eru völd hennar mjög vanmetin, 
því hún er mjög klókur stjórnmála-
maður sem hefur mikil völd í íslensk-
um stjórnmálum.“

„Það er reyndar eiginmaður henn-
ar sem hefur hin formlegu völd í hendi 
sér en engum dylst áhrifavald Ingu 
Jónu sem einnig er með víðtæk tengsl 
inn í menningar- og viðskiptalíf auk 
sinnar miklu pólitísku reynslu. Það er 
fyrir hennar tilstilli sem vaktaskiptin í 
Valhöll hafa verið jafn fljót og afdrátt-
arlaus og raun ber vitni.“

Á hrifamikill og fyrirmynd í íslensku 
viðskiptalífi. Hefur ítök víða en 

fer vel með vald sitt.“
„Er á sama tíma valdamesti aðili 

viðskiptalífsins og einn helsti styrkt-
araðili menningarelítunnar.“

„Björgólfur hefur, eins og Jón Ásgeir, 
komið sér í þá stöðu að hafa sterka 
stöðu á fjármálamarkaðnum og í fjöl-
miðlum. Hann er m.a. einn stærsti 
eigandi Árvakurs, sem gefur út Morg-
unblaðið og Blaðið. Skrýtið að valda-
miklir auðmenn vilji eiga fjölmiðla 
þótt þeir séu í raun ekki besta fjárfest-
ing sem hugsast getur.“

„Auðmaðurinn Björgólfur beitir 
aurum sínum víða til áhrifa. Sem aðal-
eigandi Landsbankans og Moggans 
hefur hann gríðarleg áhrif svo ekki sé 

talað um öll þau völd sem hann hefur 
víða annars staðar t.d. meðal Sjálf-
stæðismanna. Hann hefur t.d. verið 
að dunda sér á bak við tjöldin við að 
kaupa upp fasteignir í miðborginni. 
Það er ljóst að gaurinn getur gert nán-
ast það sem honum langar til og er 
nógu ríkur til að geta gert allt sem 
honum dettur í hug.“

„Einn valdamesti einstaklingurinn 
hér á landi í krafti auðs síns og tengsla 
við áhrifamenn í samfélaginu. Nýtur 
þess líka að vera lítt umdeildur, opin-
berlega að minnsta kosti. Ekki er þó 
víst að áhrifa hans muni gæta mikið 
lengur, því tengslanet hans nær til 
þeirra afla í samfélaginu, sem eru 
sökum aldurs að víkja fyrir sér yngra 
fólki.“

Björgólfur Thor Björgúlfsson

Styrmir Gunnarsson, 
ritstjóri Morgunblaðsins

Björgólfur Guðmundsson

ÁLITSGJAFAR: Haukur Holm, 
fréttamaður Stöð 2. Katrín Júlíusdótt-
ir aþingiskona. Hulda Sif Hermanns-
dóttir, fréttakona Rúv. Jakob Frímann 
Magnússon tónlistarmaður. María
Sigrún Hilmarsdóttir, fréttakona Rúv. 
Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi. Atli
Gíslason alþingismaður. Brynhildur
Ólafsdóttir, fréttakona Stöð 2. Jón

Trausti Reynisson, ritstjóri 
Ísafoldar. Árni Páll Árnason
alþingismaður. Elín Arnar, 
ritstjóri Vikunnar. Ágúst
Ólafur Ágústsson
þingmaður. Dagmar Ýr 
Stefánsdóttir, fréttakona 
N4. Björn Ingi Hrafnsson,
formaður borgarráðs. Elín
Albertsdóttir blaðamaður

Blaðinu. Andrés Magnús-
son, blaðamaður Viðskipta-
blaðsins. Hjördís Rut 
Sigurjónsdóttir ,blaðamaður
DV. Sölvi Tryggvason, Ísland í 
dag. Helgi Vífill Júlíusson,
blaðamaður Viðskiptablaðsins. 
Freyr Einarsson sjónvarpsstjóri 
Sirkuss. Rósa Guðbjartsdóttir 
bæjarfulltrúi og varaþingmaður.

Arna Schram blaðamaður



*Nafnávöxtun miðast við 31.ágúst 2006 til 31.maí 2007, uppreiknað á ársgrundvelli.
Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa, www.spronverdbref.is.

Athygli er vakin á að fjárfestingarsjóðir eru áhættumeiri fjárfestingarkostur en verðbréfasjóðir skv. lögum. Tölur samkeppnisaðila eru unnar úr gögnum frá www.sjodir.is.

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is

SPRON Verðbréf halda áfram að hækka flugið og eru enn sem fyrr með 

langhæstu ávöxtun sambærilegra sjóða á markaði eða 15,3%.

Peningamarkaðssjóður SPRON hefur það markmið

að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu. Hann hentar því vel fyrir þá 

sem vilja ekki taka mikla áhættu en njóta samt stöðugrar ávöxtunar.

Enginn kostnaður fylgir því að fjárfesta í sjóðnum og inneignin er

algjörlega óbundin.

Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is
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SPRON Verðbréf
Peningamarkaðssjóður SPRON

15,3% ávöxtun*

Landsbankinn
Peningabréf Landsbankans
14,0% ávöxtun*

Glitnir
Sjóður 9
14,7% ávöxtun*

Kaupþing
Peningamarkaðssjóður
14,2% ávöxtun*

Fljúgum hærra !
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STJÖRNURNAR SKINU SKÆRT Á FRUM-
SÝNINGU SHREK 3 Í LONDON.

Cameron Diaz 
í miklu stuði
C ameron Diaz og Justin Tim-

berlake sýndu og sönnuðu 
að þau eru góðir vinir þrátt 

fyrir sambandsslitin þegar þau 
birtust saman á frumsýningu 
teiknimyndarinnar Shrek 3 í 
London. Leikkonan var í miklu 
stuði á opnuninni og gaf aðdá-
endum sínum góðan tíma á milli 
þess sem hún gantaðist við með-
leikara sína. Cameron og Justin 
höfðu verið saman frá árinu 2003 
þegar fréttir skyndilega bárust af 
skilnaði þeirra. Mikill stjörnu-
fans prýðir teiknimyndina Shrek 
en auk Cameron og Justins ljá 
Antonio Banderas, 
Mike Myers og 
Rupert Everett 
söguhetjunum 
raddir sínar.

Stjörnurnar mættu með hundana

Gleymdi buxunum
Leikkonan breska Sienna 
Miller hefur löngum verið 
leiðandi í tískuheiminum 
þótt hún þyki afar 
umdeild. Ekki fékk hún 
mörg stig fyrir þennan 
klæðnað sem hún birtist í á 
labbinu úti á götu með vini 
sínum. Sienna virðist hreinlega 
hafa gleymt að fara í buxur nema 
þær leynist þarna einhvers 
staðar undir skyrtunni. Hún þarf 
samt ekkert að skammast sín því 
hún er flott í öllu.

SÆT SAMAN Shrek ásamt Cameron sem ljær prinsessunni rödd sína.

GÓÐIR VINIR Ekki er annað hægt að sjá 
en að Cameron og Justin Timberlake 
séu góðir vinir þótt þau hafi slitið 
fjögurra ára sambandi sínu.

MIKE MYERS
Leikarinn gaf 
aðdáendum
sínum góðan 
tíma.

Stjörnur og hundavinir voru áberandi á hundafata-
tískusýningu sem haldin var í New York á dögunum. 
Bethany Frankel úr The Apprentice mætti í bikiníinu 
einu fata á tískusýningu í New York á dögunum. 
Bethany, sem hefur gert það gott sem kokkur eftir 
þátttöku sína í raunveruleikaþættinum, virðist 
eitthvað hafa misskilið boðið en lét sem ekkert 

væri og sló á létta strengi. Aðrir frægir gestir 
voru meðal annars leikkonan Hayden Panettiere 
úr Heroes sem mætti með sæta hundinn sinn. 

Hayden er líklega þekktust fyrir hlutverk sitt í 
sápuóperunni The Guiding Light en hefur 
verið að slá hægt og rólega í gegn í 
Hollywood. Nýjasti piparsveinninn, 

hinn ítalskættaði Lorenzo 
Borghese var einnig á meðal 
gesta og mætti með lítinn 

hvítan hund upp á arminn.

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI  86-94, S: 511-2007
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„Kjarri vaxin brekka í Borgarfirði sem við 
eigum sjálf!  Þar er gott að sofa, lesa og 

hlusta á 
árniðinn
og horfa 
á fuglana. 
Og að 
sjálfsögðu 
með
manninum 
mínum og 
börnunum
öllum
fjórum.“

Ólöf Nordal alþingiskona

Uppáhalds...
    ...staðurinn minn

Á sta Lovísa Vilhjálmsdóttir var 
borin til grafar á mánudaginn. 

Útför hennar fór fram frá Hallgríms-
kirkju og mættu á bilinu 500 til 600 
manns til að kveðja þessa miklu bar-
áttukonu, sem lést eftir erfitt stríð 
við krabbamein, í hinsta sinn.

Vilhjálmur Vilhjálmsson, faðir 
Ástu Lovísu, sagði í samtali við Sirk-
us í gær að útförin hefði verið gull-
falleg og mjög vel heppnuð. „Þetta 
var eins og maður óskaði sér. Prest-
urinn Þorvaldur Víðisson stóð sig 
frábærlega og ekki er heldur hægt að 
sleppa því að minnast á Pál Óskar 
Hjálmtýsson. Hann er einstakur 
listamaður á heimsmælikvarða og 
söngur hans fullkomnaði þessa fal-
legu en jafnframt erfiðu stund,“ segir 
Vilhjálmur.

Útför Ástu Lovísu var vel heppnuð og falleg

KISTAN BORIN ÚT Hér sjást nánustu 
ættingjar Ástu Lovísu bera kistuna út í 
bíl. Fremstir eru Vilhjálmur faðir hennar 
og Daði bróðir hennar. SIRKUSMYND/PJETUR

ERFIÐ STUND Það ríkti mikil sorg við 
Hallgrímskirkjuna á mánudag enda erfitt 
að kveðja ástvin. SIRKUSMYND/PJETUR

„Það eru auðvitað Tungurnar þar sem ég 
er alinn upp, einkanlega 
Laugarásinn sem er lítið 
þorp rétt við Skálholt 
og næst þar á eftir 
afréttarlönd þessa 
sama hrepps. 
Utan
Biskups-
tungna er 
það
Bleiks-
mýrardal-
ur fyrir 
norðan.“

Bjarni Harðarson alþingismaður

S öngkonan Aðalheiður Ólafs-
dóttir, betur þekkt sem Heiða 
úr Idolinu, er á leiðinni til New 

York þar sem hún ætlar að stunda nám 
við leiklistarskóla næstu tvö árin. „Jú, 
það er rétt. Ég fór í áheyrnarprufur í 
tveimur skólum og komst inn í þá 
báða. Ég valdi þann sem mér fannst 
áhugaverðari,“ segir Heiða í samtali við 
Sirkus.

Hún segir að leiklistarbakterían hafi 
blundað lengi í henni en hún hafi hins 
vegar aldrei gengið svo langt að sækja 
um inngöngu í Leiklistarskólann hér 
heima. „Ég hef alltaf haft áhuga á þessu 
með söngnum en það er fyrst núna 
sem ég geri eitthvað í þessu. Það verð-
ur líka skemmtilegt að prófa að búa í 
nýju landi og ekki skemmir fyrir að 
það sé New York,“ segir Heiða.

Námið, sem tekur tvö ár, er þó ansi 
stíft og það verður því lítill frítími fyrir 
Heiðu. „Ég verð ekkert í Sex and the 
City-fílingnum með Cosmo á kantin-
um. Þetta verður hörkutörn sem er 
fínt því þá hef ég ekki tíma til að fá 
heimþrá. Ég vonast þó til að fá gott 
jólafrí þannig að ég komist heim,“ segir 
Heiða.

Hún hefur verið áberandi í íslensku 
tónlistarlífi allt frá því að hún lenti í 
öðru sæti í Idol Stjörnuleit árið 2005. 
Nú mun hún hins vegar gera hlé á tón-
listarferlinum á meðan leiklistarnám-
ið stendur yfir. „Ég er búin að starfa 
sem söngkona í tvö ár og það hefur 
verið frábær tími,“ segir Heiða.

oskar@frettabladid.is

AÐALHEIÐUR ÓLAFSDÓTTIR ÆTLAR AÐ FREISTA GÆFUNNAR Í BANDARÍKJUNUM

Í leiklistarskóla í New York

NEW YORK, NEW YORK Það er ekki ókeypis að stunda nám í New York og vinnur Heiða nú í söludeild BM Vallár til að safna fyrir 
náminu.
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Sigmundur Ernir
1. Pink.
2. Man ekki.
3. Guðmundur Árni Stefánsson.
4. Arnbjörg Hlíf Valsdóttir.
5. Hugleikur Dagsson.
6. Curbishley.
7. Veit ekki.
8. Baltasar Kormákur.
9. Karl Bjarni Guðmundsson.
10. Larry Hagman.

Halldór Gylfason:
1. Norah Jones.
2. Simon Rusty.
3. Guðmundur Árni Stefánsson.
4. Ísgerður Elfa.
5. Hugleikur Dagsson.
6. Alan Curbishley.
7. Ragnar Kjartansson.
8. Baltasar Kormákur.
9. Kalli Bjarni.
10. Larry Hagman.

Halldór sigrar með heil-
um níu stigum gegn sex 
stigum Sigmundar. Sig-
mundur skorar á Loga 
Bergmann sem mun von-
andi mæta Halldóri í 
næstu viku. Fylgist með!

Útgáfufélag 365 prentmiðlar 

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson 

oskar@frettabladid.is, 

Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@

frettabladid.is Útlitshönnun Kristín 

Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 550 5000 

Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir 

550 5864 gretakaren@frett.is

sirkus

1. Hvaða bandaríska tónlistar-
kona heldur tónleika í 
Laugardalshöll 2. sept-
ember?

2. Hver skrifaði bókina Sá 
yðar sem syndlaus er?

3. Hver er sendiherra 
Íslands í Svíþjóð? 

4. Hver leikur Snæfríði í Stund-
inni okkar?

5. Hver er höfundur söngleiksins Legs?

6. Hver er knattspyrnustjóri West Ham?

7. Hver er söngvari 
Trabant?

8. Hver leikstýrði 
Mýrinni?

9. Hver var 
fyrsta Idol-
stjarna landsins?

10. Hver lék JR í 
Dallas?

SPURNINGAKEPPNI SIRKUS HELDUR ÁFRAM. SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSONAR
SLÓ RÚNAR FREY GÍSLASON ÚT Í SÍÐUSTU VIKU. HÉR MÆTIR SIGMUNDUR LEIKAR-
ANUM HALLDÓRI GYLFASYNI.

„Mamma, amma og langamma fæddust 
allar og ólust upp á Krossum í Staðar-
sveit. Mínar kvenlegu rætur eru 
órjúfanlegar þessum stað og þegar ég 
kem vestur þá er ég - bara ég. Krossar 
standa utan alfaraleiðar og sæta þarf 
flóði og fjöru til að komast á staðinn sem 
stendur á fjörukambi sunnanvert á miðju 

Snæfellsnesi. Á 
Krossum hitti ég 
fjölskyldu mína lífs 
og liðna, þess vegna 

eru Krossar minn 
uppáhaldsstaður.“

Björk Vilhelmsdótt-
ir, borgarfulltrúi

„Uppáhaldsstaður minn á Íslandi er 
líklega Kerið í Grímsnesi. Mér finnst það 
svo merkilegt, svona gríðarstór gígur 
ofan í jörðina með þessum stórkostlegu 

litbrigðum,
rauðamölin og 
tærgrænt vatn í 
botninum. Það er 
einhversskonar

heilagleiki yfir 
staðnum. Ég verð 
öll hátíðleg og 
finnst ég þurfa 
að hvísla, eins 
og ég væri 
stödd í kirkju.“

Þórdís Elva
Þorvaldsdóttir 
leikkona





Áberandi glæsilegur
Chevrolet Captiva er sportjeppi sem tekið er eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra öku- 
manna og útkoman er áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvél með 5 þrepa sjálfskiptingu.
Þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl og því fer vel um alla fjölskylduna. Chevrolet er á Tangarhöfðanum 
og við tökum vel á móti þér. 

www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum

Chevrolet Captiva
Meiri búnaður – bakkskynjari, aksturstölva, loftkæling o.fl., o.fl. 

Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm

Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Captiva

Chevrolet Captiva
7 manna sportjeppinn sem tekið er eftir

Hlaðinn staðalbúnaði
Tölvustýrð miðstöð og loftkæling
ESP stöðugleikastýring (aftengjanleg)
Hraðastillir (cruise control), stjórnað í stýri
Nálgunarvörn
18” álfelgur
Aksturstölva

ARP veltivörn
TOD sjálfvirk drifstýring
DCS eykur öryggi niður brekkur
Tölvustýrð spólvörn
LRS heldur hæð við hleðslu
Og margt fleira
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