
Reykingabann skellur á næstu helgi. Hvað 
munu reykjandi Íslendingar gera þá?

Opið 10-18 í dag

Finndu
réttu gjöfina

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 8

1
3

1

Hjón í orði, á borði og á sviði

Guðni Ágústsson, 
nýr formaður Framsóknar-
flokksins, óttast að flokkurinn 
verði um nokkurt skeið í stjórn-

arandstöðu, eða þann tíma sem 
það tekur Sjálfstæðisflokkinn að 

sundra Samfylkingunni.
Sá tími geti hins vegar verið nógu 

langur til að samfélagsmyndin á 
Íslandi skekkist mjög í anda hægri-
manna. „Þetta getur því orðið tölu-
vert langur tími frá Stjórnarráðinu 

en það á að vera tími til að eignast 
aftur sterkan og samstilltan Fram-
sóknarflokk,“ segir Guðni í viðtali í 
Fréttablaðinu í dag.

Þegar Halldór Ásgrímsson lét af 
formennsku í flokknum á síðasta 
ári taldi Guðni eðlilegt að hann, 
varaformaðurinn, tæki við. 

Svo fór ekki. 
„Halldór taldi mig ekki þann rétt-

borna arftaka sem Framsóknar-
flokkurinn ætti að fá. Ég veit ekki 

hvers vegna það var, hvort hann 
treysti mér ekki fyrir flokknum eða 
hvort andstaða mín við þessa Evr-
ópusambandshugsun hans réði 
því.“

Guðni fagnar áformum nýrrar 
ríkisstjórnar um að stækka friðland-
ið í Þjórsárverum en segir Sjálf-
stæðisflokkinn ekki hafa viljað 
ganga frá málinu við umhverfisráð-
herra Framsóknarflokksins í síð-
ustu ríkisstjórn. 

Aldrei hafa fleiri 
komur verið skráðar í Kvennaat-
hvarfið en í fyrra. Samtals voru 
komurnar 712 árið 2006 en það 
eru 155 fleiri komur en árið á 
undan. Margar konur koma oftar 
en einu sinni en alls leituðu 318 
konur til athvarfsins. Líkamlegt 
ofbeldi er oftar ástæða fyrir 
komu kvennanna og sýnilegir 
áverkar eru á fleiri konum en 
áður. Einnig nefna fleiri konur en 
áður kynferðislegt ofbeldi sem 
ástæðu komu sinnar. Þetta er 
meðal þess sem fram kemur í 
nýrri ársskýrslu Kvennaathvarfs-
ins.

Sigþrúður Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastýra Kvennaat-
hvarfsins, segir rannsóknir hafa 
sýnt að ofbeldi sé algengara en 
fram kemur í tölfræði. „Við 
vonum að skýringin á þessari 
fjölgun á komum stafi af því að 
fleiri konur þora að leita sér 
aðstoðar en áður,“ segir hún.

Að meðaltali voru þrjár konur 
og þrjú börn í athvarfinu á dag að 
sögn Sigþrúðar. Hún segir fjölda 
þeirra barna sem dvelja í athvarf-
inu mjög sveiflukenndan eftir 
árum, árið 2005 hafi þau verið 76 
en í fyrra voru þau 56 og meðal-
aldur þeirra sex ára. Meðaldval-
artími barna var 20 dagar. Það 
barn sem dvaldi lengst var í 143 
daga. Sigþrúður segir sjaldgæft 
að konur og börn þurfi að dvelja 
svo lengi en það fari eftir aðstæð-
um og því hvort öryggi þeirra sé 
tryggt utan athvarfsins. Í 60 pró-

sent tilvika höfðu börnin einnig 
verið beitt ofbeldi en Sigþrúður 
segir líklegt að sú tala sé hærri. 
Mæðurnar séu oft orðnar það 
samdauna ástandinu sem ríkt hafi 
á heimilinu að þær eigi erfitt með 
að meta raunverulegar aðstæður.

Í helmingi tilfellanna eru 
ofbeldismennirnir sambýlis- eða 
eiginmenn kvennanna. Í 28 pró-
sent tilfellanna eru það þó fyrr-
verandi sambýlis- eða eiginmenn 
kvennanna sem valda því að þær 
þurfa að leita til athvarfsins. Um 
þriðjungur kvennanna snýr aftur 
í sömu aðstæður.

Sjaldgæft er að konur kæri 
ofbeldismennina. Í fyrra kærðu 
um 16 prósent kvennanna og er 
það þriggja prósenta aukning frá 
árinu á undan. Innan við 1 prósent 
mála þar sem heimilisofbeldi 
kemur við sögu endar þó með 
ákærumeðferð.  -

Fleiri konur 
flýja ofbeldi 
á heimilum
Konum sem leita til Kvennaathvarfsins fjölgar. Oftar 
eru konur með líkamlega áverka við komu en áður. 
Meirihluti þeirra 56 barna, sem dvöldu í athvarfinu í 
fyrra, hafði einnig verið beittur ofbeldi. 



Fréttablaðið kemur næst út 
þriðjudaginn 29. maí. Afgreiðsla 
smáauglýsinga Fréttablaðsins er 
opin í dag, laugardag, frá klukkan 
ellefu til fjögur. Hún er lokuð 
sunnudag og mánudag. 

Kemur næst út 
á þriðjudag

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Ólafía, kennir neyðin naktri 
konu að spinna? 

Samkvæmt fyrstu tölum 
úr þingkosningunum á Írlandi 
bendir allt til þess að Fienna Fail, 
flokkur Bertie Aherns forsætis-
ráðherra, hafi unnið meiri sigur en 
búist var við og jafnvel bætt við 
sig þingmönnum frá síðasta þingi.

Búist er við að Fienna Fail hljóti 
um það bil 80 þingmenn, en til að 
hafa meirihluta þingi þarf 83 þing-
menn þannig að Fienna Fail ætti að 
geta myndað stjórn með litlum 
flokki eða nokkrum óháðum þing-
mönnum.

Lýðræðisflokkurinn, sem hefur 
verið í stjórnarsamstarfi með 
Fienna Fail, virðist hins vegar hafa 
beðið mikið afhroð i kosningun-
um.

Ahern hefur verið þingmaður 
frá árinu 1977 og forsætisráðherra 
frá árinu 1997. Hann náði afburða 
góðri kosningu í kjördæmi sínu í 
Dublin; hlaut 12.734 atkvæði, sem 

er meira en helmingi meira en 
þurfti til að lenda í efsta sæti í því 
kjördæmi.

Þingkosningarnar fóru fram á 
fimmtudag en talning atkvæða 

hófst ekki fyrr en í gærmorgun. 
Úrslit ættu að liggja nokkurn veg-
inn fyrir í dag, þótt endanlegar 
tölur verði varla komnar á hreint 
fyrr en eftir nokkra daga.

Getur valið samstarfsflokk

Á Suðurnesjum hefur verið 
kveikt í sjö sinnum á síðustu vikum. 
Ekki er útilokað að um sama mann-
inn eða mennina sé að ræða. „Já það 
er einhver faraldur í íkveikjum í 
bílum,“ segir Sigmundur Eyþórsson, 
slökkviliðsstjóri Brunavarna Suður-
nesja.

Sigmundur segir að íkveikjurnar 
séu staðbundnar og nokkuð svipað-
ar. Brennuvargurinn virðist þannig 
ganga um hverfi í Njarðvík að næt-
urlagi, en hann hefur einnig látið til 
skarar skríða í Keflavík. Hann brýtur svo rúðu í fólks-
bíl og kastar inn einhvers konar blysi. Í venjulegum 
bílum er töluverður eldsmatur og brenna þeir oft að 
innan á skammri stund. „Þetta er einhver sem hefur 
gaman af þessu og maður veit aldrei hvenær það 

stekkur í eitthvað stærra,“ segir 
slökkviliðsstjórinn.

Brennuvargurinn kveikti í fimm 
bílum á stuttum tíma. Hann hélt sig 
svo til hlés í hálfan mánuð en síðast-
liðið mánudagskvöld brann skemma 
Hringrásar í Stafnesi til kaldra 
kola.

Nýleg för fundust í nágrenni 
skemmunnar. Ekkert rafmagn var í 
henni né gluggar og engin efni sem 
hefði getað kviknað í. Því má álykta 
að brennuvargur hafi verið á ferð. 

Ekki er hægt að útiloka að bílabrennuvargurinn 
hafi einnig verið að verki á Stafnesi. Hins vegar er 
talið líklegt að bruni í fjölbýlishúsi í Njarðvík síðast-
liðinn miðvikudag hafi verið einangrað tilfelli. Málin 
eru í rannsókn í Reykjavík. 

Kona var flutt talsvert 
slösuð á Fjórðungssjúkrahúsið 
á Ísafirði eftir bílveltu á 
Óshlíðarvegi síðdegis í gær. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglu var konan ein í bílnum 
og þurfti að nota klippur til að 
ná henni út. Í fyrstu var óttast 
að hún væri mjög alvarlega 
slösuð en hún mun þó ekki vera 
í lífshættu.

Ekki liggur fyrir hvað olli 
slysinu, en bíllinn mun vera 
mjög mikið skemmdur. Telja 
má það lán í óláni að bíllinn hafi 
oltið upp fyrir veginn en ekki 
niður, því þar hefði tekið við 
snarbrött fjallshlíðin. 

Slasaðist tölu-
vert í bílveltu

 Lokað verður á 
vínveitingastöðum til miðnættis á 
hvítasunnudag, en krárnar mega 
hleypa viðskiptavinum sínum inn 
og selja þeim áfengi eftir það. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu mega staðir, sem hafa til þess 
leyfi, þjóna kúnnum sínum allt til 
klukkan 5.30 um nóttina.

Kvöldið áður, laugardagskvöld, 
er venjubundinn opnunartími og 
opið allt kvöldið. Krárnar mega 
þó ekki selja vín lengur en til 
klukkan þrjú um nóttina. 

Barirnir opnaðir   
eftir miðnætti

 Norðanáttin heldur áfram í 
dag en heldur dregur úr henni og 
verður veður þokkalegt á 
morgun, að sögn Þorsteins 
Jónssonar veðurfræðings. Í dag 
verða áfram él á Norður- og 
Austurlandi en svo léttir til um 
allt land. 

„Hiti nær sér ekki á strik um 
helgina en eftir helgi fer heldur að 
hlýna og gæti hiti þá komist í tíu 
stig.“

Norðanáttin 
heldur áfram

 Lögreglan í Portúgal 
skýrði í gær frá því að nú sé 
leitað að hvítum manni á aldrin-
um 35 til 40 ára sem liggur undir 
grun um að hafa rænt hinni 
fjögurra ára gömlu Madeleine 
McCann af hóteli í Portúgal hinn 
3. maí síðastliðinn.

Foreldrar Madeleine, þau 
Gerry og Kate McCann, komu 
fram í viðtali á bresku sjónvarps-
stöðinni Sky í gær og sögðust 
þjökuð af sektarkennd fyrir að 
hafa skilið tvö ung börn sín eftir 
ein á hótelherberginu meðan þau 
fóru að fá sér að borða.

Þau sögðust ekki geta hugsað 
sér að fara heim til Bretlands án 
dóttur sinnar.

Lögregla hefur 
lýst eftir manni

Portúgölsk starfs-
stúlka af Kárahnjúkum er nú í 
einangrun á Landspítalanum í 
Fossvogi vegna berklasmits.

Stúlkan, sem er um tvítugt, kom 
til meðferðar á fjórðungssjúkra-
húsið í Neskaupstað fyrir um 
tveimur vikum. Hún mun vera 
sykursjúk og var talin vera með 
lungnabólgu. Eftir um vikudvöl í 
Neskaupstað kom í ljós að stúlkan 
var veik af berklum. Var hún þá 
flutt til Reykjavíkur til meðferð-
ar.

„Yfirleitt er þetta læknanlegur 
sjúkdómur og á ekki að vera neitt 
vandamál. Það eru alltaf að berast 
fréttir af fjölónæmum berklum 
en við höfum ekki ástæðu til að 
ætla að þetta sé það,“ segir Har-
aldur Briem sóttvarnarlæknir. 

Berklasýni
voru tekin af 
starfsfólki
sjúkrahússins í 
Neskaupstað
sem talið var að 
hefði komist í 
snertingu við 
stúlkuna. Sýni 
hafa hins vegar 
enn ekki verið 

tekin af því fólki sem umgekkst 
hana á Kárahnjúkum. Meðal 
þeirra er faðir stúlkunnar sem 
flaug í hádeginu í gær með áætl-
unarvél Flugfélags Íslands til að 
vera dóttur sinni til halds og 
trausts í höfuðborginni.

Haraldur Briem segir verið að 
vinna í því að athuga einnig vinnu-
félaga stúlkunnar á Kárahnjúk-
um. „Við höfum möguleika á að 
rekja þetta og fylgjast með öllum 
sem hafa verið í námunda við 

hana og það verður gert,“ segir 
hann.

Haraldur segir alls ekki um 
neina stórhættu að ræða: „Við 
höfum verið að greina á bilinu tíu 
til fimmtán tilfelli á ári úti um allt 
land. En þetta er hins vegar í 
fyrsta skipti sem berklar greinast 
á Kárahnjúkum.“

Að því er fram kemur í Far-
sóttafréttum Landlæknisembætt-
isins var ríflega helmingur þeirra 
sem greindust með berkla á næst-
liðnum áratug erlendir ríkisborg-
arar. Þeir Íslendingar sem greinst 
hafi á seinni árum sé oftast aldrað 
fólk sem talið er að fengið hafi 

berklabakteríuna í sig á fyrri 
hluta síðustu aldar en ekki veikst 
fyrr en ónæmiskerfið veiklaðist 
vegna aldurs eða sjúkdóma.

Hætt var að leita að berklum 
meðal íslenskra skólabarna á 
níunda áratugnum og mestu 
athyglinni þess í stað beint að 
þeim sem koma til landsins á tíma-
bundnum dvalarleyfum og eru frá 
löndum þar sem berklar eru land-
lægir. Það fólk fer venjulega í 
lungnamynd. „En hún kemur, að 
því mér skilst, frá Evrópusam-
bandslandi og þá var það ekki 
gert,“ segir Haraldur Briem. 

Portúgölsk stúlka með 
berkla sett í einangrun
Stúlka sem starfaði á Kárahnjúkum og var til læknismeðferðar á Neskaupstað 
var flutt í einangrun á Landspítalnum þegar í ljós kom að hún var með berkla. 
Verið er að athuga hvort þeir sem komu í námunda við stúlkuna hafa smitast.





 Valgerður Sverrisdótt-
ir, þingmaður Framsóknarflokks-
ins, ætlar að bjóða sig fram til 
embættis varaformanns á mið-
stjórnarfundi flokksins sem fram 
fer fyrripartinn í júní. Ákveðið 
verður í næstu viku hvenær mið-
stjórnarfundurinn fer fram.

Valgerður tilkynnti um þessa 
ákvörðun á blaðamannafundi í 
húsnæði Framsóknarflokksins við 
Hverfisgötu í gærmorgun.

Jón Sigurðsson hætti sem for-
maður flokksins á miðvikudag og 
Guðni Ágústsson tók við for-
mennsku. Að óbreyttu verður nýr 
formaður ekki kjörinn fyrr en á 
landsfundi flokksins á næsta ári, 

en miðstjórn getur ákveðið að 
boða til formannskjörs fyrr.

Valgerður og Guðni hafa bæði 
setið á þingi í 20 ár. Spurð hvort 
ekki sé rétt að leyfa yngra fólki að 
spreyta sig eftir slæmt gengi í 
kosningum segir Valgerður að 
auðvitað komi á endanum að því.

„En mér segir svo hugur að 
miðað við þær aðstæður sem við 
stöndum frammi fyrir núna þá sé 
gott að það sé reynsluríkt fólk sem 
stjórni Framsóknarflokknum,“ 
segir Valgerður.

Spurð hvernig hún reikni með 
að samstarfið við Guðna gangi 
sagði Valgerður að þau séu að 
mörgu leyti ólík, en það sé kostur. 

„Ég er þekkt fyrir það að standa 
með mínum formanni og hyggst 
gera það hér eftir eins og hingað 
til. Ég tel að við Guðni getum sýnt 
mikla breidd í okkar störfum.“

Vill reynsluríkt fólk í brúnni

Viktor Júsjenkó, for-
seti Úkraínu, tilkynnti í gær að 
hann tæki yfir stjórn hermanna 
sem heyra undir innanríkisráðu-
neyti Úkraínu. Innanríkisráðu-
neytið hafnaði hins vegar fyrir-
skipun forsetans þar sem hún 
væri ólögleg að sögn talsmanns 
ráðuneytisins sem sagði „glæp-
samlegt að framfylgja ólöglegum 
fyrirskipunum“.

Innanríkisráðherrann er 
bandamaður forsætisráðherra 
Úkraínu, Viktors Janúkovits, sem 
er höfuðandstæðingur Júsjen-
skós. Spennan hefur stigmagnast 
undanfarnar vikur á milli Jús-
jenkós og Janúkovits, og þessi 
fyrirskipun Júsjenkós er talin 
benda til aukins ótta um að til 
mögulegra átaka komi.

Í yfirlýsingu frá forsetaemb-
ættinu segir að fyrirskipunin sé 
nauðsynleg „til að fyrirbyggja að 
hermenn innanríkisráðuneytis-
ins séu notaðir í hag pólitískra 
afla sem ógna þjóðaröryggi Úkr-
aínu“.

32.000 hermenn og 220.000 lög-
reglumenn heyra undir innanrík-
isráðuneytið en fyrirskipun Jús-
jenkós nær aðeins til 
hermannanna sem Oleksandr 
Kihtenko hershöfðingi, banda-
maður Júsjenkós, leiðir.

Mikil spenna hefur verið í Úkr-
aínu frá því að Júsjenkó leysti 
upp þing 2. apríl síðastliðinn og 
boðaði til kosninga á þeim grund-
velli að Janúkovits væri með 
ólöglegum hætti að auka við þing-
meirihluta sinn í þeim tilgangi að 
sölsa undir sig völd. Þingmenn 
hafa hins vegar hundsað fyrir-

skipun Júsjenkós sem þeir segja 
brjóta gegn stjórnarskránni.

Spennan magnaðist enn á 
fimmtudaginn þegar Júsjenkó 
rak ríkissaksóknara Úkraínu, 
Svyatoslav Piskun, úr embætti á 

þeim grundvelli að Piskun, sem 
er þingmaður úr liði Janúkóvits, 
geti ekki setið sem ríkissaksókn-
ari meðfram þingmennsku. En 
óvissa um hvort að sitjandi þing 
sé löglegt flækir brottrekstur-
inn.

Fyrirskipun Júsjenkós um að 
leysa upp þing er nú til meðferð-
ar hjá stórnlagadómstóli Úkra-
ínu. Júsjenkó og Janúkovits hafa 
báðir samþykkt að hlíta úrskurði 
dómstólsins en málsmeðferð 
hefur dregist vegna fyrirskipana 
Júsjenkós um brottrekstur nokk-
urra dómara dómstólsins, þar á 
meðal yfirdómarans. 

Pólitísk spenna stig-
magnast í Úkraínu
Forseti Úkraínu tilkynnti í gær að hann tæki yfir stjórn hermanna sem heyra 
undir innanríkisráðuneytið. Ráðuneytið segir fyrirskipunina ólöglega og hafn-
ar henni. Fyrirskipunin er talin benda til ótta um að til átaka geti komið.

 Bandaríkin og 
Arabaríki hófu að senda hernað-
araðstoð til Líbanon í gær til að 
styrkja stjórnarherinn í átökun-
um við herskáu samtökin Fatah 
íslam sem hafa staðið yfir síðan á 
sunnudag.

Lát hefur orðið að mestu á 
bardögum undanfarna daga og á 
meðan hefur stjórnarherinn bætt 
við herliðið sem umkringir 
palestínsku flóttamannabúðirnar 
Nahr el-Bared þar sem samtökin 
halda til.

Líkur eru taldar á að stjórnar-
herinn leggi til atlögu inn í 
búðirnar sem yrði að öllum 
líkindum blóðugur bardagi, eða 
að til langtíma umsátursástands 
komi til að knýja fram uppgjöf.

Líbanski herinn 
bætir við herlið

Stjórn kvennahreyfing-
ar Samfylkingarinnar lýsir yfir 
ánægju sinni með áherslur 
ríkisstjórnarinnar í kvenfrelsis- 
og jafnréttismálum.

Jafnt
kynjahlutfall
ráðherra
Samfylkingar-
innar sýni að 
flokkurinn
standi við orð 
sín í jafnréttis-
málum.

„Ég er mjög 
ánægð að sjá að 
það verði gert 
átak til að 
útrýma kynjabundnum launa-
mun,“ segir Steinunn Valdís 
Óskarsdóttir, formaður kvenna-
hreyfingarinnar. „Það á að fara 
fram endurmat á launaumhverfi 
hefðbundinna kvennastétta. Það 
er svo mikilvægt því það eru jú 
þessar stéttir sem halda uppi 
velferðarsamfélaginu,“ segir hún.

Ánægð með 
hlut kvenna

 Norðlendingar hafa 
ákveðið að hefja strandsiglingar 
hringinn í kringum landið. Siglt 
verður frá Íslandi til Danmerkur 
og Eystrasaltsríkjanna og einnig í 
kringum landið.

Fyrirtækið Dregg hefur fest 
kaup á 3.200 tonna dönsku 
fjölnota flutningaskipi en áhöfn 
þess verður að mestu eistnesk en 
skipið heitir Greenland Saga. 

Ari Jónsson, forstjóri Dreggs, 
segist hafa rekið sig fljótt á að 
erfitt væri að búa við samgöngu-
leysið á Íslandi en fyrirtækið 
þjónustar allt landið með pípum í 
gatnagerð og klóaklögnum. 

Strandsiglingar 
frá Akureyri

 Tveir ógæfumenn 
voru teknir fyrir austan fjall með 
fagnaðarerindið í fórum sínum. 
Höfðu Biblían og sálmabókin 
verið teknar ófrjálsri hendi úr 
Krýsuvíkurkirkju.

Helgiritunum var skilað til 
sóknarprests í gærdag og tók 
hann þeim fegins hendi, því 
messað verður í kirkjunni á 
hvítasunnudag. Haft var á orði að 
laganna verðir hefðu bjargað 
messuhaldi. Þeim var því boðið til 
bænastundar og héldu að henni 
lokinni sína leið. Þeir voru að 
sögn léttir í lundu eftir andans 
upplyftinguna.

Teknir með illa 
fengið guðsorð
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VIÐSKIPTA- OG
HAGFRÆÐIDEILD

www.hi.is

BS EÐA BA NÁM Í HAGFRÆÐI 
Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla 
Íslands býður upp á hagnýtt BS og BA 
nám í hagfræði með möguleika 
á sérhæfingu í fjármálum.

Námið er mjög góður undirbúningur fyrir störf
í fjármálageiranum og framhaldsnám í hagfræði 
eða fjármálum.

Framúrskarandi aðstaða verður tekin til notkunar 
fyrir nemendur deildarinnar í haust. 

Umsóknarfrestur til 5. júní.

Árleg skráningargjöld: 45.000 krónur.

Nánari upplýsingar á www.vidskipti.hi.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Ertu sátt(ur) við stjórnarsátt-
málann?

Viltu fá olíuhreinsunarstöð í 
þitt byggðarlag?

 „Við vorum að ræða um 
mál sem þarf að undirbúa fyrir 
komandi sumarþing. Við munum 
væntanlega leggja fram frumvarp 
um breytingar á stjórnarráðslög-
unum og við erum með í undirbún-
ingi þingsályktunartillögu vegna 
málefna barna og unglinga. Einnig 
breytingar á almannatrygginga-
löggjöfinni hvað varðar málefni 
aldraðra sérstaklega,“ sagði Geir 
H. Haarde forsætisráðherra að 
loknum fyrsta fundi nýrrar ríkis-
stjórnar Sjálfstæðisflokks og 
Samfylkingarinnar í gær. 

Sumarþing hefst á fimmtudag-
inn og telur forsætisráðherra að 
afgreiðsla þeirra mála sem verða 

til umfjöllunar á sumarþinginu 
taki um vikutíma.

Atvinnuvandi Flateyrar var 
ræddur sérstaklega á fundinum í 
gærmorgun. Össur Skarphéðins-
son iðnaðarráðherra, sem fer með 
byggðamál, og Einar K. Guðfinns-

son sjávarútvegsráðherra munu 
fjalla sameiginlega um vandann. 

Forsætisráðherra segir að und-
irbúningsvinnu vegna mála sem 
ríkisstjórnin hefur í forgangi 
væri ekki lokið og því kæmu þau 
jafnvel ekki til framkvæmda 
fyrr en um næstu áramót. 

Breytingar á lögum um stjórn-
arráðið geta verið flókin; heiti 
ráðuneyta eru bundin í lögum og 
einnig þarf að endurskoða reglu-
gerðir um verkaskiptingu þeirra. 
Breytingar á lögum um stjórnar-
ráðið kalla einnig á breytingar á 
ýmsum sérlögum, sem getur 
verið tafsamt. 

Mál sumarþingsins undirbúin

 Ahmet Necdet Sezer, forseti Tyrk-
lands, beitti í gær neitunarvaldi sínu gegn stjórn-
arskrárbreytingu um að forseti landsins verði 
þjóðkjörinn.

Stjórnarskrárbreytingin kemur því aftur til með-
ferðar þingsins, sem líklega samþykkir hana 
óbreytta í næstu viku. Forsetinn getur ekki beitt 
neitunarvaldi sínu öðru sinni, en neiti hann að 
skrifa undir lögin verða þau lögð undir dóm 
kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Afstaða forsetans kom ekki á óvart, en þykir þó 
nokkurt áfall fyrir Recep Tayyip Erdogan forsæt-
isráðherra, sem hafði vonast til þess að hægt yrði 
að halda forsetakosningar og þingkosningar 
samtímis hinn 22. júlí næstkomandi.

Seser forseti segir stjórnarskrárbreytinguna 
ekki samræmast lýðræðislegri stjórnskipan 
Tyrklands. Þjóðkjörinn forseti gæti frekar 
freistast til að standa gegn vilja þingsins, þar sem 
bæði þingið og forsetinn yrðu kosin af þjóðinni. 
Þetta gæti skapað óstöðugleika auk þess sem 
grafið væri undan hlutleysi forsetans. 

Forseti landsins hefur til þessa verið þingkjör-
inn. Erdogan brá til þess ráðs að fá þingið til að 
samþykkja þessa stjórnarskrárbreytingu, þar sem 

nægilegur meirihluti var ekki á þingi til að kjósa 
forsetaframbjóðanda hans.

 Árni Samúelsson, 
eigandi SAM-myndbanda, var í 
gær dæmdur til að greiða Ólafi 
Jónssyni þýðanda eina milljón 
króna í skaðabætur. 

Árni er talinn sekur um að hafa 
brotið höfundarréttarlög þegar 
Friends sjónvarpsþættirnir voru 
gefnir út á DVD-diskum með 
þýðingum Ólafs. Þættirnir höfðu 
áður verið gefnir út á VHS-
spólum samkvæmt munnlegum 
samningi þeirra Ólafs og Árna.

Ólafur hélt því fram að sá 
samningur hefði ekki náð til 
DVD-útgáfunnar og honum bæri 
því eitthvað fyrir þá útgáfu líka. 
Hæstiréttur var sammála. 

Dæmdar bætur 
vegna Friends

 Bandaríski hlutabréfa-
markaðurinn Nasdaq gerði í gær-
morgun yfirtökutilboð í OMX-
samstæðuna, sem rekur kauphallir 
á Norðurlöndunum, þar á meðal 
hér, og í Eystrasaltsríkjunum. 
Stjórnir beggja fyrirtækja hafa 
samþykkt tilboðið og mæla með 
því að hluthafar geri það líka. 
Sameinað fyrirtæki mun heita 
Nasdaq OMX Group með mark-
aðsvirði að öllu óbreyttu upp á 7,1 
milljarð bandaríkjadala, jafnvirði 
440,7 milljarða íslenskra króna.

Tilboðið hljóðar upp á 3,7 millj-
arða bandaríkjadala, jafnvirði 
227,9 milljarða íslenskra króna. 
Greitt verður með nýjum hlutum í 
Nasdaq og reiðufé. Kaupverðið 
nemur 208,1 sænskri krónu á hlut 
sem er 19 prósentum yfir loka-
gengi bréfa í OMX á miðvikudag.  

Gert er ráð fyrir að samruna 
fyrirtækjanna ljúki á síðasta 
fjórðungi þessa árs.  Robert Greif-
eld, forstjóri Nasdaq, verður for-
stjóri samstæðunnar en Magnus 
Böcker, núverandi forstjóri OMX 
AB, verður stjórnarformaður 
sameinaðs félags.

OMX keypti Kauphöll Íslands 
síðasta haust og tók við rekstrin-
um í desember. Þórður Friðjóns-
son, forstjóri Kauphallarinnar, 
segir samruna kauphallanna hafa 
verið á háréttum tíma. „Þetta er 
fagnaðarefni. Hefðum við ekki 
sameinast OMX á sínum tíma er 
hætta á að við hefðum setið eftir í 
samrunanum. Tímasetningin var 
því afar góð. Nú erum við að taka 
skrefið lengra og verða hluti af 

leiðandi kauphöll með sterka stöðu 
beggja vegna Atlantshafsins. Sýni-
leiki fyrirtækja sem skráð eru hér 
og aðgangur fjárfesta kemur til 
með að batna enn frekar,“ segir 
hann og bendir á að einungis Kaup-
höllin í New York í Bandaríkjun-
um, sem hefur sameinast samevr-
ópska hlutabréfamarkaðnum 
Euronext, hafi svipaða stöðu. 

Þórður segir samrunann geta 
haft jákvæð áhrif á starfsemi 
kauphallarinnar hér. „Það hefur 
verið í skoðun hjá OMX-samstæð-
unni að nýta hagkvæmt skattaum-
hverfi hér á landi. Það getur leitt 
til þess að einhverjir starfshættir 
verði efldir hér á landi fremur en 
dregið úr þeim á næstu misser-
um,“ segir hann. 

Verðum hluti af 
leiðandi kauphöll
Bandaríski hlutabréfamarkaðurinn Nasdaq kaupir norrænu kauphallarsam-
stæðuna OMX á tæpa 330 milljarða króna. Þórður Friðjónsson, forstjóri Kaup-
hallar Íslands, segir líkur á að starfsemi kauphallarinnar aukist hér á landi.





opið til kl. 22.00 öll kvöld

Ársæll Kristófer 
Ársælsson, sem varð fyrir árás 
vopnaðra ræningja í Malaví aðfara-
nótt miðvikudags, hefur verið flutt-
ur frá landinu og til Evrópu þar sem 
hann þarf á sérhæfðri áfallahjálp að 
halda. Sighvatur Björgvinsson, 
framkvæmdastjóri Þróunarsam-
vinnustofnunar Íslands, sem Ársæll 
starfaði fyrir, vill ekki gefa upp 
hvert Ársæll var fluttur. „Hann bað 
um að við gæfum það ekki upp að 
svo stöddu.“

Mennirnir réðust inn á heimili 
Ársæls í Monkey Bay við Malaví-
vatn þar sem hann svaf í rúmi sínu, 
bundu hann og kefluðu og stálu 
öllum verðmætum. Áður höfðu þeir 

lokað verði Ársæls, heimamenn 
vopnaða bareflum, inni í útihúsi, en 
þeir losuðu sig út og komu Ársæli til 
hjálpar. Sighvatur segir að Ársæll 
hafi ekki orðið fyrir neinum líkam-
legum meiðslum.

Sighvatur segist vita til þess að 

lögreglan í Malaví hafi handtekið 
einhverja vegna málsins, en ekki 
hafi fengist staðfesting á því að þar 
séu ræningjarnir á ferð. Sighvatur 
segir lögregluna líta málið mjög 
alvarlegum augum. „Árásir sem 
þessar eru afskaplega sjaldgæfar á 
þessum slóðum þar sem við störf-
um,“ segir hann. Sighvatur segist 
ekki vita hvaða refsingu ræn-
ingjarnir megi eiga von á. „Það eina 
sem ég veit er að ég mundi ekki vilja 
vera í þeirra sporum ef þeir nást.“

Aðrir Íslendingar sem dvöldust 
við Malavívatn voru fluttir til höf-
uðborgarinnar Lílongve og munu 
dveljast þar uns annað verður 
ákveðið. 

Fær sérhæfða áfallahjálp í Evrópu

Íslendingar hafa 
náð umtalsverðum árangri í for-
vörnum á síðustu árum og börn og 
unglingar telja samveru við for-
eldra sína mikilvæga. Þetta eru 
niðurstöður rannsókna sem kynnt-
ar voru á Bessastöðum í gær.

 Forseti Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson, efndi til fundar á Bessa-
stöðum þar sem dr. Inga Dóra Sig-
fúsdóttir, deildarforseti við 
Háskólann í Reykjavík, greindi frá 
niðurstöðum evrópskrar saman-
burðarrannsóknar á forvörnum, 
þar sem skýrt var frá því að margt 
benti til þess að Íslendingar hafi 
náð miklum árangri í forvörnum. 
Álfgeir Kristjánsson, aðjúnkt frá 
Háskólanum í Reykjavík, greindi 
frá niðurstöðum sem Forvarnar-
dagurinn á Íslandi hafði skilað, þar 
sem meðal annars kom fram að 
börn og unglingar telja mjög mik-
ilvægt að verja tíma með foreldr-
um sínum. 

Forsetinn segir athugasemdir 

barnanna sjálfra eitt það dýrmæt-
asta sem kemur út úr niðurstöðun-
um. „Bæði rannsóknirnar og for-
varnardagurinn sýna að samvera 
með börnunum við hversdagslega 
hluti, þátttaka í tómstundum og 
íþróttastarfi og það að byrja ekki 

að neyta áfengis fyrr en um átján 
ára aldur eru áhrifaríkustu leið-
irnar. Víglínan í forvarnarstarfinu 
er hjá okkur sjálfum og í hverri 
fjölskyldu en ekki hjá stofnunum 
eða sérfræðingum,“ segir forset-
inn.   





 Ásta Möller þingkona 
lét af störfum sem formaður 
Félags sjálfstæðiskvenna á 
landsþingi
félagsins
síðastliðinn
mánudag en 
Drífa Hjartar-
dóttir, fyrrver-
andi alþingis-
kona, tók við 
sem formaður. 
„Ég hafði verið í 
þessu starfi í 
tvö ár og sá tími 
var virkilega skemmtilegur og 
gefandi. Nú er röðin komin að 
öðrum og ég er viss um að starf 
félagsins verður þróttmikið nú 
sem endranær.“ 

Nokkurrar óánægju hefur gætt 
meðal sjálfstæðiskvenna með 
skipan ráðherra Sjálfstæðis-
flokksins í nýrri ríkisstjórn en 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
er eina konan í ráðherraliði 
flokksins. Að sögn Ástu hafði 
óánægjan ekkert með þetta að 
gera heldur hefðu breytingarnar 
verið ákveðnar með miklum 
fyrirvara.

Ásta hætt og 
Drífa tekin við

 Sjíaklerkurinn Muktada 
al Sadr kom fram opinberlega í 
Najaf í gær í fyrsta sinn í fjóra 
mánuði og flutti þar á trúarsam-
komu þrumuræðu gegn Banda-
ríkjunum. Hann krafðist þess að 
bandarískir hermenn færu frá 
Írak en fordæmdi jafnframt inn-
byrðis átök landsmanna.

Al Sadr hefur verið í felum, að 
öllum líkindum í Íran, undanfarna 
fjóra mánuði. Ekki er alveg ljóst 
hvers vegna hann valdi að koma 
fram á sjónarsviðið núna. Hugsan-
legt er að hann vilji notfæra sér 
fjarveru helsta mótherja síns 
meðal sjía-múslima í Írak, Abdul-
Aziz al-Hakim, sem nýverið 
greindist með lungnakrabbamein.

Al Sadr sagði átök milli liðs-
manna í Mahdi-hernum, sem er 
eins konar einkaher hans sjálfs, 
og írösku öryggissveitanna ein-
ungis „þjóna hagsmunum her-
námsliðsins“. Þess í stað hvatti 
hann liðsmenn Mahdi-hersins til 
að snúa sér að friðsamlegum mót-
mælum gegn hernáminu.

Mahdi-herinn barðist lengi vel 
af mikilli hörku gegn bandaríska 
herliðinu en eftir að sameiginlegt 
átak bandarískra og íraskra her-

manna gegn uppreisnarmönnum í 
Bagdad hófst í vetur skipaði hann 
herliði sínu að draga sig í hlé.

Í síðasta mánuði sögðu stuðn-
ingsmenn al Sadrs sig úr ríkis-
stjórn Íraks. Svo virðist sem al 
Sadr geri sér vonir um að stjórnin 
falli áður en langt líður vegna þess 
hve hægt miðar í að koma á friði í 
Bagdad og um land allt.

Nýjung!

1 - Umsækjandi sækir um skattkort
á skattur.is

2 - Skattstjóri fer yfir umsóknina

3 - Skattkortið berst í pósti

Nú getur þú sótt um

Þarftu að fá nýtt skattkort eða fá gamla kortinu skipt?

010185-3939

3. maí 2007

100%

Páll Jónsson

Efstahóli 5

102 Reykjavík

skattkort
á skattur.is

og fengið það sent 

Sótt er um skattkort á:

www.skattur.is
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GEISLAFRÆÐI
LÆKNADEILD

Umsóknarfrestur um nám við Háskóla Íslands 
veturinn 2007–2008 er til 5. júní. 
Sjá nánar á www.hi.is

Viltu verða geislafræðingur? 
Þú getur orðið það í Háskóla Íslands 
Geislafræðingar hljóta menntun sína í Geisla- og lífeindafræðiskor
Læknadeildar Háskóla Íslands. Geislafræðingar starfa við mynd-
greiningu á heilbrigðisstofnunum hvar sem er í heiminum. Þetta er
fjölbreytt grein innan heilbrigðisfræðanna sem gefur spennandi 
starfstækifæri og möguleika á framhaldsmenntun víða um heim.
Sjá nánar á www.laeknadeild.hi.is





Börn og sjónvarp er rann-
sóknaverkefni sem á ræt-
ur sínar að rekja til árs-
ins 1968 þegar Þorbjörn 
Broddason, prófessor í 
félagsfræði við Háskóla Ís-
lands, lagði spurningalista 
fyrir nemendur í þrem-
ur grunnskólum. Kjartan 
Ólafsson, sérfræðingur við 
Rannsókna- og þróunarmið-
stöð Háskólans á Akureyri, 
vinnur að rannsóknum sem 
byggja á einstæðu gagna-
safni á heimsvísu.

Þegar Þorbjörn Broddason lagði 
spurningalista sína fyrir 601 nem-
anda í völdum grunnskólum í 
Reykjavík, á Akureyri og í Vest-
mannaeyjum árið 1968 var tilgang-
urinn að safna gögnum í meistara-
prófsritgerð sem fjalla skyldi um 
tilkomu sjónvarps í íslensku sam-
félagi. Aðstæðurnar voru einstak-
ar þar sem útsendingar sjónvarps 
höfðu staðið í tæp tvö ár og náðu 
ekki til landsins alls. 

Engin ákveðin áform voru uppi 
um það árið 1968 að nota rannsókn-
ina sem grundvöll fyrir áframhald-
andi gagnasöfnun í framtíðinni og 
hún var því fyrst og fremst sniðin 
að þessu sérstaka viðfangsefni að 
rannsaka tilkomu sjónvarpsins. 
Fljótlega varð þó ljóst að gögnin 
frá 1968 veittu einstæðar upplýs-
ingar um viðfangsefni sem sífellt 
meiri áhugi var fyrir að rannsaka. 

Þar með var boltinn farinn af stað 
og það sem byrjaði sem gagnaöfl-
un fyrir meistaraprófsverkefni 
var orðið að langtímarannsókn sem 
spannar nú 39 ár og sex rannsókn-
arlotur.

„Þau gögn sem þegar hefur verið 
safnað gefa einstæða möguleika á 
að rýna í þróun íslensks samfélags 
á síðari hluta 20. aldar. Verkefnið 
er á margan hátt einstakt, jafnt á 
íslenskan sem alþjóðlegan mæli-
kvarða, vegna þeirra möguleika 
sem það gefur á að greina breyt-
ingar í lífi og starfi ungs fólks allt 
frá upphafsárum sjónvarps á 
Íslandi og fram á þennan dag,“ 
segir Kjartan. „Rannsóknaverk-
efnið er að líkindum hið eina sem 
tekur til svo víðtæks hóps yfir jafn 
langt tímabil og raun ber vitni.“ 

Ef gefa á þverskurð af því hve 
rannsóknaspurningarnar eru fjöl-
breyttar þá má í gagnasafninu 
greina þátttöku í frístundastarfi 
þar sem áhugamennska hefur þró-
ast yfir í atvinnumennsku og upp-
lýsingar um sjónvarpsáhorf. 
„Áhorf hefur bæði vaxið nokkuð í 

tíma talið og eins breyst frá því að 
vera áhorf með fjölskyldunni og 
yfir í að vera sífellt meira áhorf í 
einrúmi,“ segir Kjartan. „Árið 1968 
var sjónvarpið hluti af dægrastytt-
ingu fjölskyldunnar í heild en í dag 
horfa börn og unglingar á sjónvarp 

í einrúmi í síauknum mæli. Einnig 
er hægt að greina að hugmyndir 
ungmenna um framtíðarstarf hafa 
breyst nokkuð gegnum tíðina og 
sömuleiðis að kynaðgreining starfa 
virðist ekkert minnka.“

Margar síðari tíma athuganir 
hafa beint sjónum sínum að sömu 
eða svipuðum viðfangsefnum en 
sérstaða þessa verkefnis er fólgin í 
hinum langa samanburðartíma 
sem er til staðar varðandi marga af 
þeim þáttum sem til skoðunar eru. 
„Upplýsingarnar gefa samfelldari 
mynd af veruleika íslenskra ung-
menna á miklum umbrotatíma í 

íslensku þjóðlífi en unnt er með 
öðrum fyrirliggjandi gagnasöfn-
um. Rannsóknin hefur því ekki 
aðeins gildi út af fyrir sig heldur 
ekki síður í tengslum við ýmsar 
aðrar rannsóknir,“ segir Kjartan.

Það er ekki einfalt að meta hvernig 
sjónvarpsáhorf hefur þróast frá 
árinu 1968 þó flestir muni sjálfsagt 
gera ráð fyrir að það hafi aukist. 
En hversu mikið? „Það má áætla að 
meðaláhorf barna á aldrinum 10-14 
ára hafi árið 1968 verið rétt rúmar 
11 stundir á viku. Áhorfið vex svo 
og mælist um það bil 13 stundir 
árið 1979 þó að einungis sé ein sjón-
varpsstöð í landinu. Árið 1985 var 
meðaláhorf á myndbönd um 5 
stundir á viku sem bendir til þess 
að ungmenni á þessum tíma hafi 
gjarnan viljað horfa meira á sjón-
varpið en ekki endilega meira á 
það sem RÚV hafði upp á að bjóða,“ 

segir Kjartan. 
Meðal þess sem spurt hefur 

verið um í könnunum verkefnisins 
er hvaða starf ungmennin telja lík-
legast að þau muni starfa við í 
framtíðinni. Flestir strákar árið 
1968 vildu verða smiðir en einnig 
flugmenn eða sjómenn. Stelpurnar 
nefndu flestar flugfreyjustarfið 
árið 1968 en þar á eftir hárgreiðslu 
og hjúkrun. „Árið 2003 er lögfræði 
hins vegar komin í fyrsta sætið 
yfir líkleg störf hjá strákum og það 
að vera atvinnumaður í fótbolta er 
líka ofarlega á blaði. Hjá stelpum 
skorar hárgreiðslustarfið hæst, 
þar á eftir læknisstarfið og lög-
fræðin. Áhrif fjölmiðlanna eru án 
efa mikil í þessu sambandi og má 
benda á þann mikla fjölda sjón-
varpsþátta þar sem lögfræðingar 
eru í aðalhlutverki.“

Rannsóknarverkefnið Börn og 
sjónvarp á Íslandi stendur nú á 
nokkrum tímamótum. Eins og 
nærri má geta hefur verkefnið 
getið af sér mjög viðamikið gagna-
safn sem býður upp á fjölmarga 
úrvinnslumöguleika sem aðeins 
hafa verið nýttir að litlum hluta
. Kjartan segir að nú sé verið að 
búa svo um þessi gögn að þau verði 
aðgengileg fræðimönnum, nem-
endum og öðrum áhugasömum 
aðilum í framtíðinni. „Jafnframt
er verið að leggja drög að fram-
haldi rannsóknarinnar. Þær breyt-
ingar sem eru að verða á sviði fjöl-
miðlunar hafa í för með sér að 
nauðsynlegt er að endurmeta þær 
aðferðir sem notast er við í rann-
sóknum sem þessum þar sem 
áhersla hefur verið á að meta notk-
un einstakra miðla. Þannig má 
spyrja hvort sjónvarpsstöðvar í 
venjulegum skilningi þess orðs 
verða til staðar árið 2009 þegar 
næsta lota rannsóknarinnar verður 
væntanlega framkvæmd,“ segir 
Kjartan.

Þótti hættulegt að horfa í myrkri

Árið 1968 var sjónvarpið 
hluti af dægrastyttingu 
fjölskyldunnar í heild 

en í dag horfa börn og unglingar 
á sjónvarp í einrúmi í síauknum 
mæli.

Í  SKÁLHOLTSDÓMKIRKJU
föstudaginn 17. ágúst kl. 19.00

MIÐASALA:   HALLGRÍMSKIRKJA - 12 TÓNAR -

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ, KRISTNISJÓÐUR, REYKJAVÍKURPRÓFASTSDÆMI EYSTRA OG

VESTRA, HOLLENSKA SENDIRÁÐIÐ, MINNINGARSJÓÐUR MARGRÉTAR BJÖRGÓLFSDÓTTUR

Í  HALLGRÍMSKIRKJU
lokatónleikar hátíðarinnar

sunnudaginn 19. ágúst kl. 19.00

2 0 0 7

einsöngvarar: 
Robin Blaze kontratenór, Kirstín Erna Blöndal sópran, Elfa Margrét 
Ingvadóttir sópran, Eyjólfur Eyjólfsson tenór, Alex Ashworth baritón,
Hrólfur Sæmundsson baritón og Benedikt Ingólfsson bassi
Alþjóðlega barokksveitin í Den Haag og SCHOLA CANTORUM

stjórnandi: Hörður Áskelsson

ÍSRAEL Í EGYPTALANDI
eftir GEORGE FRIDERIC HANDEL

Óratóría í þremur þáttum - frumflutningur á Íslandi

Í  SKÁLHOLTSDÓMKIRKJU
mánudaginn 13. ágúst kl. 19.00

Í  HALLGRÍMSKIRKJU
opnunartónleikar hátíðarinnar

laugardaginn 11. ágúst kl. 17.00
sunnudaginn 12. ágúst kl. 20.00

„ É g  v i l  l o f s y n g j a  D r o t t n i “

K I R K J U L I S TA H ÁT Í Ð
FESTIVAL OF SACRED ARTS

MESSA Í H-MOLL
eftir JOHANN SEBASTIAN BACH

einsöngvarar: 
Monika Frimmer sópran,  Robin Blaze kontratenór, 
Gerd Türk tenór og Peter Kooij bassi
Alþjóðlega barokksveitin í Den Haag og Mótettukór Hallgrímskirkju

stjórnandi: Hörður Áskelsson

11. - 19. ágúst

w w w. k i r k j u l i s t a h a t i d . i s



Ljósleiðari er fjarskiptatenging fram-
tíðarinnar. Með ljósleiðaratengingu
eru möguleikarnir til afþreyingar og
fjarskipta næstum endalausir – allt á
hraða ljóssins.

Kostir ljósleiðarans
• Margfaldur hraði miðað við ADSL

• Sami nethraði til og frá notanda

• Óþarfi að greiða fyrir símalínu

• Ekkert loftnet, ekkert vesen

• Fjöldi sjónvarpsrása

• Myndleiga

• Sjónvarpið truflar ekki hraða Internetsins

• Ljósleiðarinn ræður við marga myndlykla

• Tilbúinn fyrir háskerpusjónvarp

Nú eru þúsundir heimila á höfuðborgar-
svæðinu tengd með ljósleiðara. Er þitt 
heimili eitt þeirra?

Nú er allt hægt hratt
– á Seltjarnarnesi

Við óskum Seltjarnarnesi 
til hamingju með að vera 
fyrsta ljósleiðaravædda 
sveitarfélagið í heiminum!
Þar er nú allt hægt – hratt.

Kannaðu málið á www.gagnaveita.is

Til að kaupa þjónustu um ljósleiðarann hafið samband við eftirfarandi þjónustuaðila:

S. 515 6100 S. 1414 S. 414 1616 S. 525 2400



kr.
kg1.898

LAMBALÆRISSNEIÐAR
MEÐ HVÍTL. OG RÓSMARÍN

400
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg1.498

GRÍSAHNAKKI ÚRB.
BROWN SUGAR

Nýtt Nýtt

Nóatún
mælir
með! kr.

stk.398
STEINBÍTSSPJÓT

MEXICOMARINERING Nóatún
mælir
með!

kr.
kg2.798

ANDABRINGUR 20%
afsláttur kr.

kg1.798
GRÍSAKÓTELETTUR ÚRB.

ORIENTAL

200
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg1.998

SMÁLÚÐUSTEIK Í
REYKTUM TÓMATLEGI Nóatún

mælir
með!

Kiss my face
hárvörur!

COKE DÓSIR 33 CL
12 Í PAKKA

599 kr.
pk.

JACK DANIELS
BBQ SÓSUR

199 kr.
stk.

BADIA EXTRA
VIRGIN OIL

469 kr.
stk.

Öruggast er að skafa marineringuna af 
sneiðunum. Grillið sneiðarnar á mesta hita 
í 1 mínútu á báðum hliðum. Grillið síðan í 6 
mín, á hvorri hlið á minnsta hita. Athugið að 
pensla kjötið með marineringunni undir lok 
grilltímans og gætið þess að hún nái góðum 
hita.

Nýtt Nýtt

Nýtt

Ferðafélaginn!

Opið 10-21



kr.
pk.400

LÚXUS HAMBORGARAR
2 Í PAKKA

kr.
kg1.398

NÓATÚNS
LAMBAFRAMHR. SNEIÐAR

Í MEXICANA MARINERINGU

300
kr. kg

Þú sparar

LAMBALÆRI MEÐ
FERSKUM KRYDDJURTUM

1.498 kr.
kg

Tilboð
á lambalæri!

Nýtt

159
kr. pk.

Þú sparar

kr.
pk.2.498

GRÍSALUNDIR MEÐ
SUMARFYLLINGU

200
kr. pk.

Þú sparar

Nýtt

Ungnautafillet
í kryddostasósu

2.998 kr.
kg

400
kr. kg

Þú sparar

Grillpro fylgihlutir
25% afsláttur!

Lokað á Hvítasunnudag - opið annan í Hvítasunnu 11-21

Ferskt og gott
á grænmetistorginu!

Verði ykkur að góðu!



greinar@frettabladid.is

Fyrst vil ég segja þetta: oft 
hef ég  unnið meistaratitla í 

fótbolta. Ég hef sigrað í fjölda-
mörgum kosningum til setu á 
þingi og forystu í félagasamtök-
um, ég hef tvisvar sinnum geng-
ið í hjónaband, átt börn og buru 
og upplifað marga góða merk-
isdaga. En aldrei hef ég feng-
ið annað eins af heillaóska-
skeytum, sms-skilaboðum, sím-
hringingum og handaböndum 
á förnum vegi, sem nú, dag-
ana eftir að ég „datt“ inn á þing. 
Fyrir allar þessa hlýju og sam-
kennd annarra, þakka ég af 
heilum hug. Mér þykir til um 
þá væntumþykju sem þessum 
kveðjum fylgja. Það er uppörv-
andi að finna að fólk úr öllum 
flokkum, á öllum aldri og af 
ólíkum stéttum og kyni, sam-
gleðjist og láti ánægju sína í ljós 
með það óvænta kjör sem mér 
hlotnaðist í morgunsárið á kosn-
inganóttinni. 

Og svo bætist það við, sem 
var rúsínan í pylsuendanum, að 
minn flokkur hefur nú mynd-
að ríkisstjórn með Sjálfstæðis-
flokki, mínum gamla flokki og 
sem segir sína sögu um sinna-
skipti á bænum þeim. Vinabönd 
yfir í þær herbúðir hafa held-
ur aldrei slitnað og það var ekki 
vegna andúðar eða óvildar sem 
ég skipti um flokk á sínum tíma, 
heldur málefnalegur ágrein-
ingur og hjartslátturinn í sjálf-
um mér. Maður flýr aldrei sjálf-
an sig. Jafnaðarstefnan er runn-
in mér í merg og bein og ég hef 
þá skoðun að hún eigi meira er-
indi til samfélagsins en nokkru 
sinni fyrr. Stefnuyfirlýsing rík-
isstjórnarinnar gefur fyrirheit 
um að þangað liggi leiðin og þau 
sjónarmið eigi meir upp á pall-
borðið en áður. Það er sannar-
lega vor í lofti.

Ég leyfi mér að halda því 
fram að „upprisa“ mín í pólit-
íkinni og þær góðu undirtekt-

ir, sem hafa fallið í minn garð að 
undanförnu, séu öðrum þræði 
því að þakka, að ég er einhvers 
konar persónugervingur þessa 
nýja bandalags.

Tilvera mín í pólitíkinni staf-
ar ekki af framapoti eða athygl-
issýki, svo þið vitið það, held-
ur miklu fremur er það viðleitni 
af minni hálfu að undirstrika 
að þeir sem eru komnir til ára 
sinna, fólkið sem er komið til 
vits og ára, á erindi í þjóðmálin, 

á erindi inn á þing. Sextugt fólk 
og þaðan af eldra, er fullkom-
lega aflögufært með sín sjónar-
mið og skoðanir, ef og þegar það 
hefur orku og löngun til að láta 
að sér kveða. Ég mun taka þetta 
hlutverk alvarlega. Ég mun leit-
ast við að sýna fram á, að mín 
rödd og okkar rödd heyrist og 
hafi sitt fram.

Í sjónvarpsþætti daginn eftir 
kosningar, lét þekktur orðhákur 
þau orð falla að Ellert, þessum 
gamlingja, ætti að pakka niður 
í gjafakassa og stilla kassan-
um upp fyrir framan dyrnar hjá 
Frjálslyndum (hvað svo sem það 

þýðir). Þessi niðrandi orð tek ég 
sosum ekki nærri mér persónu-
lega, en þau eru lýsandi dæmi 
um þá fordóma og forheimskun, 
sem stundum glittir í, þegar 
eldra fólk er annars vegar. Nær 
þrjátíu þúsund manns eru á elli-
lífeyrisaldri hér á landi. Þessi 
hópur þarf að eiga sinn mál-
svara á þingi. Til að standa vörð 
um hagsmuni hans í almanna-
tryggingarkerfinu, í sköttum 
og lífeyri, í þjónustu og hjúkr-
un, á kyrrlátu ævikvöldi eftir 
langan vinnudag. Lífskjör eldri 
borgara eru hluti af velferð-
inni. Og velmeguninni.  Á þeim 
vettvangi, vettvangi aldraðra,  
hyggst ég beita mér öðru frem-
ur til að halda ríkisstjórninni við 
efnið og til að sýna það og sanna 
að baráttunni er ekki lokið, þótt 
ráðherrastólar séu í höfn. Nú 
þarf að bretta upp ermar og 
efna það sem barist var fyrir í 
kosningabaráttunni. Sjálfstæðis-
flokkurinn og Samfylkingin eiga 
að standa við stóru orðin um að 
þetta sé velferðarstjórn. Þar 
munu mínar áherslur vera. 

Ég var á leiðinni að setjast í 
helgan stein. Ég var með í kosn-
ingabaráttunni til að styðja góðan 
málstað. Minn málstað. Lengra 
átti það ekki að ná. En örlög-
in hafa hagað því svo að nú gefst 
mér tækifæri til að ganga í end-
urnýjun lífdaga. Það verður 
gaman. Samansafn af reynslu og 
þekkingu og kynnum af fólki hér 
og hvar og allstaðar, er gott vega-
nesti í þennan ólgusjó. 

Ég hef verið að gantast með 
það að undanförnu að ég hafi risið 
upp. Munurinn á mér og Jesú 
Kristi er sá að hann reis upp og 
steig til himna og settist hægra 
megin við hlið guðs almáttugs, 
en ég reis upp og settist vinstra 
megin við hlið Ingibjargar Sól-
rúnar. Það hefur borið árangur.

Til hamingju með nýja ríkis-
stjórn.

Í endurnýjun lífdaga

Nú er rétt um mánuður síðan félag-
ið Keilir var stofnað. Óhætt er að 

segja að viðtökur hafi verið framar björt-
ustu vonum. Sl. laugardag komu t.d. 15-
17 þúsund manns á opinn dag til að kynna 
sér fyrirhugað starf Keilis og aðstæður á 
Keflavíkurflugvelli.

Verkefni Keilis er harla óvenjulegt, 
þ.e. að gæða yfirgefið þorp lífi þar sem 
hundruð glæsilegra íbúða, skóla, verslana, afþrey-
ingarmiðstöðva og atvinnuhúsnæðis bíða þess 
eins að fá nýtt hlutverk í nýju samfélagi. Fagna 
ber þeirri ákvörðun að leggja upp með áherslur á 
menntun. Keilir er sem sagt nýjasta viðbótin í skóla-
flóru okkar Íslendinga. 

Félagið er í eigu fjölmargra fyrirtækja og stofn-
ana þar sem Háskóli Íslands er stærsti hluthaf-
inn. Ætlunin er að hefja kennslu í frumgreinadeild 
og mæta þar með mikilli þörf á svæðinu. Þá verð-
ur og kennt á háskólastigi og svonefndum faghá-
skóla – starfstengdu námi er teygir sig bæði inn á 
framhaldsskóla og háskóla. Segja má að lengi hafi 
verið kallað eftir starfstengdu námi á þessu skóla-

stigi. Í framtíðinni er stefnt að kennslu 
innan vébanda Keilis á fjölmörgum svið-
um á vegum atvinnulífsins, s.s. Flugaka-
demíu, Kvikmyndakademíu, Lista- og af-
þreyingasviði, öryggissviði o.s.frv. Keil-
ir mun til að byrja með leggja áherslu 
á fimm klasa: orku- og umhverfisklasa, 
samgöngur, öryggismál, heilbrigðis- og 
íþróttaklasa, listir og afþreyingu.

Runólfur Ágústsson framkvæmda-
stjóri sagði við vígsluna að í stað varnar-
liðs kæmi nú sóknarlið á Völlinn. Eru það 
orð að sönnu því hvergi er sókn jafn ár-

angursrík sem á sviði menntunar. Keilir mun hafa 
milligöngu um útleigu glæsilegra nemendaíbúða 
fyrir sína nemendur og nemendur háskólanna á höf-
uðborgarsvæðinu. Vinnst þar tvennt: Gengið er á 
langan biðlista eftir nemendaíbúðum í Reykjavík en 
samhliða verður hraðað uppbyggingu innviða fyrir 
skólaþorpið á Vellinum. Í haust er þannig stefnt að 
því að opna leikskóla, verslun, veitingahús, háskóla-
krá, kaffihús, heilbrigðisþjónustu og aðra þá þætti 
sem heilbrigt samfélag þarf á að halda. Ákvörðun 
um stofnun Keilis og uppbyggingu háskólasamfé-
lags á Vellinum er sögulegt framfaraspor.

Höfundur er forstöðumaður fagskóla Keilis.

Vopnin kvödd

 Sjálfstæðisflokkurinn og 
Samfylkingin eiga að standa 
við stóru orðin um að þetta 
sé velferðarstjórn. Þar munu 
mínar áherslur vera. 

Fyrirlestur Jane Plant 7. júní kl. 12 í Háskólabíói

Prófessor Jane Plant mun halda fyrirlestur í Háskólabíói í sal
1 fimmtudaginn 7. júní kl. 12 sem fjallar um áhrif mataræðis
á krabbamein í blöðruhálskirtli og brjóstakrabbamein. Einnig
mun prófessor Kristín Vala Ragnarsdóttir halda fyrirlestur þar
sem m.a. verða gefnar upplýsingar um mataruppskriftir og
dr. Laufey Tryggvadóttir fjallar um tölfræði krabbameinanna
og áform um nýjar rannsóknir.

Aðgangur er ókeypis og allir eru velkomnir meðan húsrúm
leyfir.

Áhrif mataræðis
á krabbamein
í blöðruhálskirtli
og brjóstum

Krabbameinsfélagið
Framför

Þ
eir eru ekki margir sem þegar eru farnir að hugsa um 
næstu kosningar. Markmið ráðherranna eru nærtæk í 
tíma. Þeirra verk er að koma góðum áformum í fram-
kvæmd sem fyrst og taka á viðfangsefnum eftir því sem 
þau bera að. Næstu kosningar eru fjarlægar. En þær 

velta á árangri.
Forystumenn stjórnarandstöðuflokkanna eru í annarri stöðu. 

Næsta áþreifanlega markmið þeirra eru kosningar að þessu kjör-
tímabili loknu. Þar af leiðir að þeir þurfa nú þegar að átta sig á 
hvaða pólitísku stöðu þeir vilja láta kjósendur standa frammi fyrir 
þegar þar að kemur. Málflutningur þeirra hlýtur á næstu misser-
um að taka mið af því markmiði.

Vandi stjórnarandstöðuflokkanna er hins vegar sá að enginn 
vegur er að koma upp þeirri stöðu að næstu kosningar snúist ann-
aðhvort um óbreytta stjórn eða stjórnarandstöðuna. Meirihluti 
stjórnarflokkanna er allt of stór til þess að sá möguleiki geti orðið 
raunhæfur. Markmiðið hlýtur því að vera að koma fleyg á milli 
þeirra. Hitt er hugsanlegt að stjórnarandstöðuflokkarnir beiti 
ólíkum fleygjárnum í þessu skyni.

Stefna vinstri grænna liggur vinstra megin við Samfylkinguna. 
Þau pólitísku landamæri eru afar skýr. Málflutningur þeirra mun 
því augljóslega mótast af þeirri ætlan að særa vinstri arm Sam-
fylkingarinnar og gera hann óþolinmóðan, óstöðugan og samvisku-
veikan. Það er leiðin til að draga Samfylkinguna frá Sjálfstæðis-
flokknum.

Eini áhrifamöguleiki Vinstri græns að loknu þessu kjörtímabili 
er að búa til stöðu þar sem vinstri stjórn með gamla sniðinu yrði 
raunhæfur kostur. Umhverfismálin verða hins vegar ekki notuð 
aftur með sama hætti til að sveifla fylginu. Leit að nýju stemnings-
máli blasir því við.

Staða forystumanna Framsóknarflokksins er opnari en um leið 
flóknari. Einn kostur er sá að leggja upp að vinstri grænum. Auð-
sætt er hins vegar að þeir verða alltaf öflugri í málefnalegri for-
ystu sem miðar að  vinstri stjórn með gamla laginu. Hlutverk fram-
sóknarmanna yrði þá að sannfæra kjósendur um nauðsyn þess að 
hafa þrjá flokka í hugsanlegri vinstri stjórn. 

Hinn kosturinn er sá að byggja upp sjálfstæða stöðu og freista 
þess að koma fleyg á milli stjórnarflokkanna með því að koma að 
landamærunum við Sjálfstæðisflokkinn úr frjálslyndisátt. Mark-
miðið væri þá að opna annars konar stjórnarsamvinnukost en 
gamaldags vinstri stjórn. Þetta er engan veginn auðvelt val. Það 
snýst um sjálfan tilgang Framsóknarflokksins.

Alþýðuflokkurinn beitti þeirri aðferð á árunum 1983 til 1987 að 
beina spjótum sínum að hægri landamærum Sjálfstæðisflokksins. 
Um leið greindi hann sig ákveðið frá Alþýðubandalaginu. Það átti 
sinn þátt í því að fleiri kostir voru málefnalega mögulegir að því 
kjörtímabili loknu.

Of snemmt er að draga ályktanir af fyrstu viðbrögðum forystu-
manna stjórnarandstöðunnar við nýrri ríkisstjórn. Yfirlýsingar 
nýs formanns Framsóknarflokksins benda þó í þá veru að hann 
ætli að minnsta kosti í byrjun að liggja í vari við vinstri græn. Í 
þeim tilgangi talar hann nú um auðvaldið af engu minni ákafa og  
andagift en Einar Olgeirsson á sínum dögum. Svo er að sjá eftir 
hvoru strikinu verður siglt.

Þraut Frjálslynda flokksins er þó þyngst: Hún snýst, hvorki 
meira né minna, en um lausn á sjálfri gátunni um framhald til-
verunnar.  

Fleygjárnin



[Hlutabréf]

Hagnaður Icelandic Group nam 
2,3 milljónum evra, jafnvirði 191,8 
milljóna króna, á fyrsta ársfjórð-
ungi. Þetta er tvöfalt betri afkoma 
en í fyrra þegar hagnaðurinn nam 
um 84,6 milljónum króna. Afkom-
an er engu að síður undir vænting-
um.

Hagnaður (EBITDA) fyrir 
skatta og afskriftir nam tæpum 
1,2 milljörðum króna á tímabil-
inu samanborið við 875,7  milljón-
ir króna árið á undan. 

Björgólfur Jóhannsson, for-
stjóri Icelandic Group, segir 
mikla  og erfiða vinnu hafa staðið 
yfir á rekstri félagsins.  Muni ár-
angurinn halda áfram að skila sér 
á næstu misserum.

Icelandic Group 
undir spám

Eimskipafélag Íslands ætlar að selja Air 
Atlanta hf. og aðrar flugrekstrartengd-
ar eignir félagsins. ABN Amro Bank og 
Hannesi Hilmarssyni, forstjóra Air Atl-
anta hf., hefur verið falið að sjá um söl-
una. Áætlað er að hún gangi í gegn á 
næstu mánuðum. Um tuttugu prósent af 
veltu Eimskipafélagsins kemur frá Air 
Atlanta.

Eimskipafélagið ætlar einnig að selja 49 
prósenta hlut sinn í Avion Aircraft Trad-
ing. „Þetta er mjög skýr stefnumarkandi 
ákvörðun um að draga okkur út úr flug-
rekstri,“ segir Baldur Guðnason, forstjóri 
Eimskips. „Við ætlum að einbeita okkur 
að grunnrekstri Eimskips, skiparekstri 
og kæli- og frystiflutningum.“ 

Söluandvirði eignanna verður notað til 
frekari vaxtar og til að greiða niður skuld-

ir félagsins. Áætluð heildaráhrif á efna-
hag félagsins nemur í kringum 300 millj-
ónum evra eða um 25 milljörðum króna.

Icelandair telst til eins af hugsanleg-
um kaupendum á Atlanta. Hannes Hilm-
arsson, forstjóri Air Atlanta, segir Ice-
landair eins líklegan kaupanda og aðra. 
„Við sjáum ekki síður tækifæri utanlands 
en innanlands. Öll flugstarfsemi Atlanta 
er í útlöndum svo félagið er í eðli sínu 
mjög alþjóðlegt.“ 

Um þúsund manns starfa hjá Atlanta. 
Um þrjú hundruð þeirra eru íslenskir, 
þar af um þriðjungur flugmenn. Íslenskt 
starfsfólk félagsins þarf ekki að óttast 
um störf sín, að mati Hannesar. Jafnvel 
þótt erlendur aðili kaupi félagið verði það 
ekki flutt úr landi. „Atlanta hefur íslenskt 
flugrekstrarleyfi. Í því og íslenska starfs-

fólkinu felast meðal annars verðmæti fé-
lagsins. Ég á von á að salan feli í sér sókn-
arfæri. Ég tel nánast útilokað að nýir eig-
endur fari að skera félagið niður og segja 
upp starfsfólki.“

Eimskip hættir í flugrekstri

Don McCarthy hyggst kaupa 
þriggja prósenta hlut í Baugi 
Group. McCarthy, sem er stjórn-
armaður í House of Fraser, tekur 
sæti í stjórn Baugs Group og í 
dönsku félögunum Magasin du 
Nord og Illum.

Þessi reynslubolti úr breska 
smásölugeiranum var einn stofn-
enda tískuverslunarkeðjunnar 
Shoe Studio Group árið 1991 og 
tók við forstjórastarfi þess félags 
árið 2001. McCarthy leiddi yfir-
töku á Rubicon Retail árið 2005 
en félögin tvö runnu inn í Mosaic 
Fashions í fyrra. 

Auk annarra stjórnarstarfa sest 
Bretinn í stjórn Moss Bros fyrir 
hönd Unity Investments, fjár-
festingarfélags í eigu Baugs, FL 
Group og Kevins Stanford. 

McCarthy 
kaupir í Baugi

Efnahags- og framfarastofnun-
in (OECD) telur líkur á að aðgerð-
ir Englandsbanka samhliða verð-
lækkunum á raforkuverði muni 
leiða til lægri verðbólgu í Bret-
landi á næstu 18 mánuðum. 

Verðbólga mældist 3,1 prósent í 
mars sem var langt umfram vænt-
ingar. Englandsbanki hækkaði í 
kjölfarið stýrivexti um 25 punkta 
og fóru þeir við það í 5,5 prósent 
og hafa þeir ekki verið hærri í sex 
ár. Aðgerðin skilaði sér í 2,8 pró-
senta verðbólgu í apríl. 

OECD telur líkur á að verðbólga 
eigi enn eftir að lækka en bendir 
á að launaskrið geti verið áhættu-
þáttur. Því séu líkur á að Englands-
banki hækki vextina frekar.

Spá lægri 
verðbólgu
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• Orkuveitan styrkir skógrækt í Skólaskógum, Bernskuskógi, Straumnesi við Úlfljótsvatn og á fleiri stöðvum. Með skógræktinni leggur
Orkuveitan sitt af mörkum til þess að binda CO2 í andrúmsloftinu og hjálpar til við að koma í veg fyrir gróðurhúsaáhrifin. www or.is

Frá árinu 1990 hefur OR gróðursett meira en 350 þúsund plöntur og þannig bundið tæplega 1.400 

tonn af koltvísýringi sem er töluvert meira en fellur til vegna eigin orkunotkunar. Í ljósi sögu og stefnu

OR í umhverfismálum er eðlilegt framhald að fyrirtækið eigi aðild að Kolviði. Með þátttöku sinni mun 

OR skuldbinda sig til að binda meiri koltvísýring en fellur til af orkunotkun fyrirtækisins sjálfs og allra

starfsmanna hennar, hvort sem er í vinnutíma eða frítíma. 

Við hvetjum landsmenn til að gera slíkt hið sama og

kolefnisjafna bílinn sinn á www.kolvidur.is

Við viljum 
gera
enn betur







H
inrik
Kristj-
ánsson,
fram-
kvæmda-

stjóri Kambs ehf. á 
Flateyri, ákvað fyrir 
skömmu að hætta 
fiskvinnslu og útgerð 
og selja allar eignir 
félagsins. Stöðvun á 
rekstri Kambs ehf. er 
mikið reiðarslag fyrir 
íbúa Flateyrar – um 
120 manns störfuðu 
hjá fyrirtækinu en 
um 300 manns búa í 
þorpinu.

Hinrik hefur verið 
gagnrýndur fyrir að 
bera ekki hag 
þorpsins fyrir brjósti. 
Hann hefur svarað 
því til að erfitt 
rekstrarumhverfi
hafi orðið til þess að 
hann hætti starfsemi, 
samkeppni sjávarút-
vegs á Vestfjörðum sé 
slæm og þótt Kambur 
ehf. hafi keypt 
nokkuð af varanleg-
um aflaheimildum 
hafi fyrirtækið verið 
að miklu leyti háð 
leigukvóta, en því 
fylgi mikil skuldsetn-
ing. Hinrik átti 
langstærstan hlut í 
Kambi ehf., rúm 80 
prósent, ásamt konu 
sinni Ingibjörgu 
Kristjánsdóttur og 
börnum þeirra. 

Hinrik er fæddur 
og uppalinn á 
Flateyri. Hann kemur 
úr stórum systkina-
hópi en foreldrar 
hans voru Kristján 
Hálfdánarson,
sjómaður og síðar 
skrifstofumaður, og 
Jónína Hjartardóttir 
húsmóðir. Fjölskyldan 
bjó alla tíð á Brimnes-
vegi eða Kambinum 
svokallaða á Flateyri.

Hinrik gekk í 
grunnskólann á 
Flateyri. Síðar lá leið 
hans í Verslunarskóla 
Íslands. Þegar Hinrik 
sneri aftur vestur 
stofnaði hann útgerð, 
með Guðmundi 
bróður sínum og mági 
sínum Guðmundi 
Njálssyni, og keyptu 
bátinn Jónínu ÍS. 
Hinrik stýrði fisk-
vinnslu í landi en 
bróðir hans var 
skipstjóri á Jónínu og 
mágur hans vélstjóri. 
Útgerðin gekk 
ágætlega en svo 
slitnaði upp úr 
samstarfinu. Fyrst 
helltist Guðmundur 
mágur úr lestinni en 
síðar slitnaði upp úr 
samstarfi þeirra 
bræðra.

Þegar frystihúsið 
Hjálmur hf. fór í þrot 
kom Hinrik að málinu 
og úr varð Kambur 
ehf., sem tók við 

hlutverki Hjálms sem 
fjölmennasti vinnu-
staður Flateyrar.

Á yngri árum var 
Hinrik afburða 
íþróttamaður. Hann 
þótti mikill skaphund-
ur og átti því oft í 
skærum út og suður. 
En þrátt fyrir skapið 
þótti Hinrik að mörgu 
leyti skynsemispiltur. 
Íþróttaáhugi Hinriks 
er enn til staðar. Hann 
er dyggur stuðnings-
maður Manchester 
United og þolir ekki 
erkifjendurna í 
Liverpool. Hann fer 
reglulega á Old 
Trafford, heimavöll 
Manchester-liðsins, til 
að styðja við bakið á 
sínum mönnum og þá 
fylgir Ingibjörg kona 
hans gjarnan með. 
Hinrik er mikill 
golfáhugamaður og 
sagan segir að hann 
hafi farið holu í höggi 
þegar hann var á 
golfferðalagi á Spáni. 
Sú saga hefur þó ekki 
fengist staðfest.

Hinrik þykir 
kraftmikill, kjarkaður 
og útsjónarsamur. 
Sumir lýsa honum 
jafnvel sem hálfgerð-
um hellisbúa. Áður en 
Hinrik seldi kvótann 
var hann kóngurinn á 
Flateyri, réði miklu 
um það sem fram fór 
í bænum og segja 
sumir að hann gæti 
gert fólki, sem ekki 
var hans megin í 
liðinu, erfitt fyrir. 
Hinrik þykir góður 
heim að sækja og 
hefur haft mikla 
yfirsýn yfir sitt pláss. 
Hann var einn þeirra 
sem stóð í eldlínunni 
þegar snjóflóðið féll á 
Flateyri árið 1995.

Hinrik þótti reka 
Kamb með talsverðri 
reisn. Það fór alltaf 
það orð af fyrirtæk-
inu að um fyrirmynd-
arrekstur væri að 
ræða og eigandinn 
var vel liðinn af 
starfsfólkinu. Fólk 
hefur þó alltaf haft 
skiptar skoðanir á 
Hinriki og nú deilir 
fólk á hann fyrir 
útspilið með Kamb. 
Sumir segja að með 
sölunni sé hann 
fremur að hugsa um 
eigin hag fremur en 
þorpsins á meðan 
aðrir segja að ekki sé 
hægt að sakast við 
Hinrik heldur 
kvótakerfið.

Þó nokkrir af þeim 
sem Fréttablaðið 
ræddi við óttast að 
Hinriks verði helst 
minnst fyrir að leggja 
Kamb ehf. niður en 
ekki fyrir að halda 
uppi atvinnulífi í 
byggðarlaginu.

Umdeildur baráttujaxl

Dregi› í

áskriftarleiknum

á laugardaginn





Nú er ég kominn heim af sjúkra-
húsinu og ligg í rúminu eins og 
greifi.

Kosturinn við að vera rúmliggj-
andi er að þá er næði til að lesa. 
Þegar útgefandinn minn frétti að 
ég væri kominn á spítala brá hann 
við skjótt og sendi mér af rausn 
nokkrar bækur sem hann vonaðist 
til að gerðu lífið bærilega.

Í nótt las ég „Þrettándu sög-
una“ eftir Diane Setterfield. Þetta 
er safarík og bráðs- kemmti-
leg skáldsaga, eiginlega 
bók sem maður gæti 
reiknað með úr smiðju 
Charlotte Brontë eða 
Jane Austen, ef þær 
mætu konur væru enn 
á dögum. Gamaldags 
eldhúsróman í nú-
tímabúningi.

Í morgunsár-
ið vék svo sögunni 
til Rússlands en þá 
varð næst fyrir á 
náttborðinu bókin 
„Hvítt á svörtu“ 
eftir Ruben Gallego 
sem er svo svakaleg 
uppvaxtarsaga á 
munaðarleysingja-
hælum í Sovétríkjunum að í sam-
anburði finnst mér að ég hafi alist 
upp í allsnægtum á Sunnuhvoli. En 
Gallego gerir fleira en rekja raun-
ir sínar. Hann sýnir líka fram á að 
hægt er að sigrast á erfiðum að-
stæðum. Fín bók!

Stjórnarmyndun hefur nú færst til 
Þingvalla. Dauðans ofboð er þetta 
til að forðast nafngiftina Baugs-
stjórn. Reyndar hefur Sigurður 
G. Tómasson komið með frábæra 
nafngift á þessa samsuðu íhalds 
og krata. Bleikjan. Annars er það 
misskilningur að spunarokkar 
geti ráðið nafni á ríkisstjórn. Það 
gerir þjóðin sjálf. Ég vona að þessi 
stjórn verði síðar meir þekkt í sög-
unni sem Framfarastjórnin óvið-
jafnanlega eða jafnvel Fölbleika 
framfarastjórnin.

Kannski tekst þessari stjórn að 
sameina það skásta frá Samfylk-
ingu og Sjálfstæðisflokki og hasla 
sér völl á hinni pólitísku miðju sem 
Tony Blair endursmíðaði af mikl-
um hagleik. Á miðjunni er svo gott 
undir bú að jafnvel íhaldsforkól-
furinn David Cameron vill nema 
þar land með sínu fólki. Sömuleiðis 
mun Framsóknarflokkurinn upp-
götva fyrr eða síðar að á miðjunni 
er grasið grænast.

Ég held áfram að lesa. Var að 
ljúka við  „Bréf til Maríu“ eftir 
Einar Má Jónsson, þann mikla lær-
dómsmann sem hefur búið í París 
síðan Sæmundur var busi í Svarta-
skóla og er samt næmari á íslensk-
an veruleika en margir sem aldrei 
hafa hleypt heimdraganum. Upp-
gjör hans við tískubólur og dellu-
makara í menningu og listum er 
dásamlega skemmtilegt, auk þess 
sem umfjöllun hans um nýfrjáls-
hyggjuna ætti að vera skyldulesn-

ing allra sem vilja 
taka þátt í þjóðfé-
lagsumræðu.

Las í gær öndveg-
isþýðingu Sigurðar 
Pálssonar á „Skíða-
ferðinni“ eftir Emm-
anuel Carrére. Fín 
lesning. Áleitin bók og 
frumleg.

Í nótt var það íslensk 
glæpasaga: „Þrír dagar 
í október“. Nýr reifara-
höfundur, Fritz M. Jörgensson kom 
mér mjög á óvart. Bókin er ágæt 
og sem fyrsta verk nýs höfundar 
er hún frábær. Ég hlakka til að lesa 
næstu bók frá hans hendi. 

Fór á lappir í morgun og dreif mig 
upp á Borgarspítalann í Fossvogi. 
Fékk niðurstöðu úr rannsóknum 
hjá Arnóri Víkingssyni: Fylgi-liða-
gigt eða „reactive arthritis“. Það 
er sjúkdómur sem ég hafði aldrei 

áður heyrt nefndan. 
Alltaf leggst manni 
eitthvað til. Þetta 
var einmitt það 
sem mig vantaði 
núna um hábjarg-
ræðistímann. Ég á 
bók sem ég verð að 
bjarga á hús fyrir 
haustið.

Ef maður gúgl-
ar þessum sjúkdómi 
kemur í ljós að maður 
getur verið dauður 
innan tíu ára. Eða við 
hestaheilsu.

Nákvæmlega sama 
gildir um þá sem ekki 
hafa sjúkdóminn.

Lesturinn: „Tvíbur-
arnir“ eftir Tessu de Loo er salla-
fínn róman um tvíburasystur sem 
eru aðskildar í æsku og önnur 
þeirra eyðir ævinni í Hollandi en 
hin í Þýskalandi. Stríð, nasistar, 
gyðingaofsóknir. Þarna er feitt á 
stykkinu.

Í kvöld var tilkynnt um skiptingu 
ráðuneyta. Einhvern veginn hafa 
sjálfstæðismenn talið Samfylking-
unni trú um að sjávarútvegur og 
landbúnaður reiknist héðan í frá 
sem eitt ráðuneyti í stað tveggja 
áður. Þar í móti komi að iðnaðar- 
og viðskiptaráðuneytið gildi sem 
tvö ráðuneyti - með tvíbreiðu ráð-
herraskrifborði í þessum ráðuney-
tapóker.

Samfylkingin fær öll fjörugu 
ráðuneytin sem deilurnar hafa snú-
ist um á undanförnum árum. Sann-
gjarnara hefði verið af Ingibjörgu 
að gefa Sjálfstæðisflokknum tæki-
færi til að taka við einhverju af 
þeim ráðuneytum sem hafa kost-
að Framsóknarflokkinn bæði líf og 
heilsu.

Þar sem orðið „ráðuneyti“ er 
eins í eintölu og fleirtölu virð-
ist valdataflið hafa gengið út á að 
hvor flokkur um sig krækti í jafn-
marga ráðherrabílstjóra. Sex og 
sex. Þegar því göfuga takmarki 

var náð hefur frú Ingi-
björg verið orðin lúin 
og farin að dotta yfir 
spilunum því að hvað 
völd og áhrif varðar 
þá heldur Sjálfstæð-
isflokkurinn öllu 
sínu og bætir oggo-
lítið við sig.

Meira fútt hefði 
verið í því fyrir 
Samfylkinguna að 
fá íhaldsráðuneyt-
in og fara inn í 
þau með soldið af 
bleikri málningu.

Lesturinn: Hug-
leiknust mér af 

þeim bókum sem ég hef 
lesið undanfarna daga er „The 
Other Side of Eden“ (Handan við 
Eden) um veiðimenn-safnara, 
bændur og mótun heimsins eftir 
breska mannfræðinginn Hugh 
Brody. 

Hún fjallar um hina miklu helför 
akuryrkjuþjóða gegn veiðimanna-
safnara-samfélögum heimsins og 
þann herfilega misskilning að ak-
uryrkjusamfélag eða þjóðfélag 
fastrar búsetu sé á einhvern hátt 
á æðra menningarstigi en veiði-
mannasamfélagið sem það er að 
ljúka við að útrýma. Frábær bók.

Hamingja í hjónabandi fer víst 
ekki eftir því hvað brúðhjónin bera 
gilda bauga í brúðkaupinu og þaðan 
af síður eftir því hvort hjónavígsl-
an fer fram í Þingvallakirkju eða 
Tröllakirkju. 

Gott og farsælt hjónaband bygg-
ist á virðingu og ást, einkum sann-
leiksást, og einlægum vilja til að 
gera gott úr hlutum.

Hjúskaparsáttmáli eða stjórn-
arsáttmáli flokkanna getur sosum 
þýtt hvað sem er – nú hafa orðin 
verið sögð og komið að verkunum 
að taka til máls.

Fyrir mína parta hefði mér þótt 
smekklegra að sleppa því að rifja 
upp harmleikinn í Írak í þessum 
sáttmála úr því að hreinlyndi skorti 
til að reyna að bæta fyrir ranglæti 
gagnvart íslensku þjóðinni og glæp 

gagnvart þeirri sem býr í Írak.
Að „harma“ hildarleik sem hefur 

kostað meira en 70 þúsund manns-
líf og maður átti sjálfur þátt í að 
koma af stað er einfaldlega ekki 
nógu gott! 

Tveir litlir menn svívirtu íslensku 
þjóðina og niðurlægðu Alþingi með 
því að hvetja til þessa stríðs sem 
hefur kostað 65 þúsund Íraka lífið, 
3.500 Bandaríkjamenn, 2 Ástralíu-
menn, 13 Búlgara, 7 Dani, 148 Breta, 
2 Eista, 7 menn frá El Salvador, 18 
Úkraínumenn, 11 Spánverja, 1 Ung-
verja, 33 Ítali, 3 Letta, 2 Hollend-
inga, 20 Pólverja, 2 Rúmena, 4 Sló-
vaka, 2 Taílendinga, og 1 frá Suður-
Kóreu. (Tölur frá 20. þ.m.).

Fyrir þetta eigum við að 
skammast okkar og biðja alþjóða-
samfélagið fyrirgefningar. Þá 
sem tóku þessa löglausu ákvörð-
un á að draga til ábyrgðar. 

Þegar það hefur verið gert 
getum við án allrar hræsni harm-
að styrjaldarrekstur í Írak.

Sex bílstjórar á mann!
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá ráðuneytapóker, bóklestri og 
Fölbleiku framfarastjórninni. Einnig er sagt frá sjúkraskýrslu, æsispennandi 
tafli um fjölda ráðherrabíla, ósmekklegri hræsni og mannfalli í Írak.
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Listamaðurinn Gunnar Örn 
Gunnarsson hefur unnið að 
list sinni í fjörutíu ár. Í til-
efni þessara tímamóta opnar 
hann sýningu á nýjum mál-
verkum í Gallerí Kambi í 
Rangárþingi ytra. 

Galleríið hefur verið betr-
umbætt og vinnustofa lista-
mannsins og sýningarrými 
hafa fengið andlitslyftingu. 
Einnig hefur Gunnar opnað 
nýtt sýningarrými þar sem 
nýr listamaður er kynnt-
ur í tengslum við aðrar sýn-
ingar. Að þessu sinni er það 
nafni Gunnars, myndlistar-
maðurinn Gunnar Guðsteinn 
Gunnarsson, sem er kynntur 
í nýja rýminu. 

Sýningin í Gallerí Kambi 
er einnig tengd sextugs-
afmæli listamannsins svo 
Gunnar fagnar tvöföld-
um tímamótum um helgina. 
Gunnar Örn er sjálflærð-
ur listamaður og hefur búið 
í Reykjavík, Danmörku og 

nú síðast í Rangárþingi ytra 
síðastliðin tuttugu og eitt 
ár. Verk eftir Gunnar Örn 
er að finna á öllum helstu 
listasöfnum Íslands. Einnig 
prýða verk Gunnars Arnar 
veggi heimsþekktra safna 
í Tókýó, Stokkhólmi og hjá 
Guggenheim í New York.

Aðalyrkisefni Gunnars 
Arnar er maðurinn og hefur 
verið síðastliðin fjörutíu ár. 
Að eigin sögn stendur ekki 
til að bregða út af vanan-
um í tilefni af tímamótun-
um. „Maðurinn er eilíft við-
fangsefni sem verður seint 
tæmt. Myndirnar eru mitt 
andlega líf og það verður 
heldur aldrei tæmt,“ segir 
Gunnar Örn.

Sýningin í Gallerí Kambi 
opnar laugardaginn 26. maí í 
Rangárþingi ytra og er opin 
alla daga, nema miðvikudaga 
frá klukkan 13.00-18.00. Sýn-
ingin stendur til 17. júní. 

Í ár eru 200 ár síðan skáldið 
Jónas Hallgrímsson lést. Jónas 

var einn af stofnendum tíma-
ritsins Fjölnis sem kom fyrst 

út í Kaupmannahöfn árið 1835. 
Markmiðið var að hvetja Ís-
lendinga til uppreisnar gegn 
Dönum með þjóðernis-róm-

antískum ljóðum. Jónas lést 
úr blóðeitrun sökum fótbrots í 

Kaupmannahöfn.

Hægri umferð á Íslandi

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Jensína Þóra
Guðmundsdóttir
Reynihvammi 29, Kópavogi,

sem lést sunnudaginn 20. maí, verður jarðsungin frá
Kópavogskirkju þriðjudaginn 29.maí kl.15.00.

Katrín A. Magnúsdóttir   Jack D. Sublett
Unnur Magnúsdóttir   Sævar Þór Sigurgeirsson
Þórhildur Magnúsdóttir   Einar Finnbogason
Andrés Magnússon   Guðrún Brynjólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Bogi Jóhannsson
rafvirkjameistari frá Vestmannaeyjum,
Furugrund 60, Kópavogi,

sem lést 20. maí sl. verður jarðsunginn þriðjudaginn
29. maí frá Digraneskirkju í Kópavogi
kl. 15.00. Þeim sem vildu minnast hans er bent á
Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð.

Halldóra Guðrún Björnsdóttir
Jóhanna Bogadóttir
Eiríkur Bogason Guðbjörg Ólafsdóttir
Kristján Bogason Jóhanna Emilía Andersen
Svava Bogadóttir Kristján Bjarnason
Gunnar Bogason Bergþóra Aradóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir minn,

Sigurður Tryggvi Arason
fyrrum bréfberi, Sólvangi, áður Öldutúni 4,
Hafnarfirði,

sem lést laugardaginn 19. maí verður jarðsunginn frá
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 29. maí kl. 13.00.

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vildu minnast hans er bent á minningarsjóð
Guðmundar Gissurarsonar v/elli- og hjúkrunarheimilis-
ins Sólvangs.

Sigríður Aradóttir.

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

Sigurður Stefánsson
rafvirki, Funalind 1, Kópavogi,

sem andaðist fimmtudaginn 24. maí, verður jarðsung-
inn frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 31. maí kl. 15.00.
Jarðsett verður í Hafnarfjarðarkirkjugarði.

                        Dýrleif Kristjánsdóttir
Reynir Sigurðsson Sigríður B. Pálsdóttir
Jóhann Sigurðsson Helga Guðsteinsdóttir
Egill Jón Sigurðsson Arndís Lilja Albertsdóttir
Kolbrún Sigurðardóttir Bernhard Svendsen
Þóra Sigurðardóttir   Axel Ström
Elva Björk Sigurðardóttir Sæmundur Eiðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Halldóra Margrét
Hermannsdóttir
frá Ysta-Mói í Fljótum, til heimilis að
Hvanneyrarbraut 34, Siglufirði,

verður jarðsungin frá Siglufjarðarkirkju mánudag-
inn 28. maí kl 14.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Barnaspítalasjóð Hringsins, sími 543 3724.

Margrét Lára Friðriksdóttir Arngrímur Jónsson
Agnes Einarsdóttir
Ævar Friðriksson Hjördís Júlíusdóttir

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar sambýlismanns míns, föður,

tengdaföður, bróður, afa og langafa,

Oddgeirs Halldórssonar
Ferjubakka 8, Reykjavík.

Sérstakar þakkir eru færðar starfsfólki á deild 11-E,
krabbameinsdeild Landspítalans við Hringbraut, fyrir
góða umönnun.

Sigurbjörg Guðvarðardóttir
Hörður Oddgeirsson              Kristín Hafsteinsdóttir
Hanna Halldórsdóttir
Rúna Halldórsdóttir
Oddur Halldórsson
Guðrún Halldórsdóttir
og afabörn.

Elías Mar
rithöfundur

er látinn.

Fyrir hönd ættingja og vina,

Óskar Mar.

Hjartkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og bróðir,

Valur Símonarson
stýrimaður, Brekkustíg 35c, Njarðvík,

lést þriðjudaginn 15. maí. Bálför hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hins látna. Sérstakar þakkir til starfs-
fólks taugadeildar B-2 Landspítala Fossvogi.

Margrét Birna Valdimarsdóttir
Valdimar Örn Valsson               Snjólaug Kristín Jakobsdóttir
Margrét Birna Valdimarsdóttir  Eyjólfur Gíslason
Snædís Anna Valdimarsdóttir     Valdís Lind Valdimarsdóttir
og systkini.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og kveðjur við andlát og útför eigin-
manns míns, föður okkar og tengdaföður,

Hjalta Jósefssonar
frá Hrafnagili.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heimilisþjónustu
Eyjafjarðarsveitar, Heimilisþjónustu Akureyrar,
Kjarnalundar og dvalarheimilisins Hlíðar. Starfsfólk
lyfjadeildar FSA, með Friðrik og Jón Þór í broddi fylk-
ingar, fá kærar þakkir fyrir frábæra umönnun.
Lifið heil.
Pálína Ragnhildur Benediktsdóttir
Bergur Hjaltason Guðrún Júlía Haraldsdóttir
Þóra Guðrún Hjaltadóttir   Sigurjón Hilmar Jónsson
Ingibjörg Hjaltadóttir   Þorsteinn Pétursson
Benedikt Hjaltason Margrét Baldvina Aradóttir
Ragnhildur Hjaltadóttir   Alfreð Garðarsson
og fjölskyldur.

Þökkum innilega auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför hjartkærrar
eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Arndísar Pálsdóttur
Barkarstöðum, Miðfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks heilbrigðisstofnunarinn-
ar á Hvammstanga.

Ragnar Benediktsson
Karl Georg Ragnarsson   María Rós Jónsdóttir
Ásta Pálína Ragnarsdóttir   Magnús Sverrisson
Jenný Karólína Ragnarsdóttir Hilmar Sverrisson
Margrét Halla Ragnarsdóttir   Jón Gunnarsson
Benedikt Ragnarsson                 Jóhanna Helga Þorsteinsdóttir
Álfheiður H. Árdal
Helga Berglind Ragnarsdóttir Sigmar Benediktsson
barnabörn og barnabarnabörn.





H
vernig ætlarðu að 
byggja flokkinn upp? 
„Ég legg áherslu á að-
eins eitt í þeim efnum; 
að menn standi eins 
og einn maður til að 

byggja Framsóknarflokkinn upp og gera 
hann að því öfluga þjóðmálaafli sem 
hann á að vera og hefur verið í áratugi. 
Til þess höfum við gnægð tækifæra.“

Eftir kosningar veltu framsóknarmenn 
fyrir sér hvort betra væri að slíkt upp-
byggingarstarf færi fram innan eða 
utan stjórnar. Hvað finnst þér? „Ég
tók þátt í stjórnarmyndun með Jóni 
Sigurðssyni þegar Sjálfstæðisflokkur-
inn lét sem hann vildi halda í þá rík-
isstjórn sem ekki féll í kosningunum 
en auðvitað velti ég vöngum. Það gat 
verið til styrktar fyrir okkur að halda 
stjórnarsamstarfinu áfram en ég hygg 
að það hefði reynt mjög á okkur. Nú 
lítum við yfir þann kafla og göngum 
glaðir og reifir til þeirra verka að vera 
í stjórnarandstöðu og huga að framtíð 
flokksins.“

Hverja telur þú vera skýringuna á 
slæmu gengi Framsóknarflokksins 
í kosningunum?„Síðasta kjörtímabil 
var Framsóknarflokknum mjög erfitt, 
og reyndar Sjálfstæðisflokknum einn-
ig framan af. Átökin um fjölmiðlalög-
in reyndu á og Íraksmálið fór ver með 
okkur en sjálfstæðismenn því svona 
ákvörðun er í anda Sjálfstæðisflokks-
ins en hún var erfiðari fyrir Fram-
sóknarflokkinn og Halldór Ásgríms-
son vegna sögu flokksins og uppbygg-
ingar hans. Framsóknarflokkurinn er 
friðarflokkur og var tvíklofinn í fimm-
tíu ár vegna varnarmála. Stór hópur 
framsóknarmanna vildi að herinn færi 
og yrði ekki hér á friðartímum. Ég var 
í þeim hópi.

Ég get líka nefnt einkavæðing-
una þar sem Halldór Ásgrímsson var 
nánast lagður í einelti þrátt fyrir að 
margoft hafi verið sýnt fram á að Bún-
aðarbankinn var seldur hæstbjóðanda. 
Þetta var í raun og veru ljótur leikur 
stjórnarandstöðu og fjölmiðla.

Einnig get ég nefnt að forsætisráð-
herratíð Halldórs reyndi bæði á hann 
og flokkinn og eftir á að hyggja virðist 
sem mörgum hafi þótt í mikið ráðist 
fyrir minni flokkinn í ríkisstjórninni 
að takast á við það verkefni. Var Sjálf-
stæðisflokkurinn heill í því? Ég spyr.

Svo lágum við undir þeim áróðri 
að Sjálfstæðisflokkurinn réði flestu. 
Ég viðurkenni að við fórum illa út úr 
umræðum um að skattar á hátekju-
menn hefðu verið lækkaðir en hækk-
aðir hlutfallslega á lægri launin. Þetta 
segir manni hvað mikilvægt er að hafa 
fjármálaráðuneytið í samstarfi við 
Sjálfstæðisflokkinn.“

Hvaða innri mál voru flokknum erf-
ið?„Ef ég á að nefna eitt stórt mál þá 
var Evrópusambandsumræðan okkur 
langerfiðust. Hún var u-beygja í 
stefnumörkun Framsóknarflokksins.

Svo er enginn vafi á að innkoma og 
leikþáttur Kristins H. Gunnarssonar 
var okkur dýrkeyptur. Hann lék sig 
alltaf framsóknarmanninn sem var 
á móti mikilvægum verkefnum, ekki 
síst einkavæðingu og sölu ríkisfyrir-
tækja sem var óhjákvæmilegt vegna 
EES-samninganna.“

Kom til greina að þið hélduð ekki stjórn-
arsamstarfinu áfram eftir kosningarnar 
2003? „Já, margir framsóknarmenn töldu 
það koma vel til greina en í raun var það 
aldrei á dagskrá. Vissulega áttum við 
þann möguleika að hverfa úr samstarf-
inu og ganga réttir frá því en ég held að 
átökin grimmu í kosningabaráttunni við 
Samfylkinguna hafi reynt mjög á Hall-
dór og hann því verið þeirrar skoðunar 
að réttast væri að halda áfram með Sjálf-
stæðisflokknum og takast síðar á við for-
sætisráðherrastarfið.“

Hvernig gekk Halldóri að sinna flokks-
starfinu samhliða því að vera utanrík-
isráðherra? „Halldór var auðvitað gríð-
arlega duglegur að halda fundi inn-
anlands alla sína formannstíð. Ég lít 
samt svo á að það sé afleit staða fyrir 
formann í flokki að vera utanríkisráð-
herra enda fylgja því eilíf ferðalög og 

fjarvera frá búinu og það þarf enginn 
að efast um það að eilífar flugferðir um 
allan heim taka þrek og reyna á menn.

Fyrir utan hitt að utanríkisráðherr-
ar horfa á pólitíkina frá öðrum sjón-
arhóli. Þetta starf breytir oft viðhorf-
um manna til hins litla Íslands. Ég setti 
það fram í kringum 1997 að þessi staða 
væri afleit og að foringi Framsóknar-
flokksins ætti miklu heldur að vera í 
fjármálaráðuneytinu heldur en utan-
ríkisráðuneytinu. Þannig hefði líka 
myndast betra mótvægi við Sjálfstæð-
isflokkinn því á eftir forsætisráðuneyt-
inu er fjármálaráðuneytið valdamest.“

Þegar Halldór hætti varðst þú –  vara-
formaðurinn –  ekki formaður líkt 
og oft hefur gerst í stjórnmálunum. 
Hvers vegna ekki? „Halldór taldi 
mig ekki þann rétt borna arftaka sem 
Framsóknarflokkurinn ætti að fá. Ég 
veit ekki hvers vegna það var, hvort 
hann treysti mér ekki fyrir flokknum 
eða hvort andstaða mín við þessa Evr-
ópusambandshugsun hans réði því.

Við stóðum ekki á götuhornum og rif-
umst og tókumst reyndar mjög sjald-
an á opinberlega en við gerðum það 
um Evrópumálin og þau átök reyndu á 
okkar samskipti. Hins vegar átti hann 
í raun ekkert með að segja til um hver 
tæki við formennskunni. Það eru flokks-
menn sem eiga að ráða því. Framsókn-
arflokkurinn er ekki hlutafélag, hann 
er sameign 12 þúsund flokksmanna og 
lýtur skýrum lögum og leikreglum.“

Fannst þér sjálfum eðlilegt að þú 
tækir við af Halldóri? „Ég taldi eðli-
legt að forystuskipti í Framsóknar-
flokknum færu fram með sama hætti 
og í Sjálfstæðisflokknum þar sem 
Geir tók við af Davíð og flokkurinn 
styrktist um leið. Framsóknarflokkur-
inn lenti hins vegar í þeirri ógæfu sem 
aldrei má gerast að foringjaskipti fóru 
ekki fram með þeim hætti sem þeim 
bar að gera. Eftir einhver römmustu 
átök sem ég hef lent í pólitískt sá ég 
að um mig yrði ekki sátt á þeim tíma 
og eftir þau átök var ég ekki viss um 
mína pólitísku stöðu.

Ég lét þó reyna á það að halda stöðu 
minni sem varaformaður annaðhvort 
með Jóni Sigurðssyni eða Siv Friðleifs-
dóttur og ég vann þá kosningu með 
miklum glæsibrag gegn öflugum þing-
manni og ráðherra, Jónínu Bjartmarz, 
og fann að styrkur minn í flokknum 
var mikill þrátt fyrir átökin.“

Hvernig sérðu pólitíska vegferð þína 
til þessa? „Ungur gekk ég Framsókn-
arflokknum á hönd og hef verið lengi á 
vettvangi en það hafa skipst á skin og 
skúrir. Mér gekk ekkert verulega vel 
framan af en ég hygg að ég hafi batn-
að sem stjórnmálamaður eftir því sem 
ég fékk meiri ábyrgð og þegar ég varð 
leiðtogi í mínu kjördæmi hófst nýr 
dagur hjá mér pólitískt. Eftir glæsi-
lega kosningu 1999 kom að því að for-
ysta flokksins gat ekki gengið lengur 
fram hjá mér við ráðherraval.

Hvað sem segja má um minn ráð-
herraferil, um hann verða aðrir að 
dæma, þá einkenndist hann af bjart-
sýni, trú og jákvæðni.

Hvernig var samstarf ykkar Jóns Sig-
urðssonar? „Ég stóð mjög þétt við hlið 
Jóns og aldrei féll styggðarorð á milli 
okkar vinanna. Flokksmenn vita að ég 
er drenglundaður og heilsteyptur og 
þannig hef ég kynnt mig bæði innan 
flokks og utan.

Nú þegar Jón hverfur á braut get ég 
ekki annað en tekið við brúnni og ég 
held að við séum öll sammála síðustu 
ráðum hans um að ég taki við flokkn-
um og að kjörinn verði nýr varafor-
maður við þær aðstæður.

Svo mun auðvitað ný forysta takast 
á við framtíðina og ákveða með sinni 
miðstjórn hvenær flokksþing kemur 
saman. Það var mikil og góð samstaða 
um að kjósa Siv Friðleifsdóttur sem for-
mann þingflokksins þannig að ég vona 
að okkur takist það mikilvægasta, að 
ná samstöðu um okkar forystusveit á 
öllum stigum.“

Völd formanna stjórnmálaflokka virð-
ast algjör. Ráða þeir of miklu? „Ég
held að menn taki sér stundum meiri 

Foringi er bara maður um stund
Halldóri Ásgrímssyni hugnaðist ekki að Guðni Ágústsson tæki við Framsóknarflokknum, líkt og Guðna sjálfum fannst eðlilegt. Nú er 
Guðni orðinn formaður og heitir málefnalegri stjórnarandstöðu af hálfu flokksins. Í samtali við Björn Þór Sigbjörnsson spáir hann því 
að Framsókn verði um nokkurt skeið í stjórnarandstöðu eða þann tíma sem það tekur Sjálfstæðisflokkinn að sundra Samfylkingunni.

Halldór 
taldi mig 
ekki þann 
rétt borna 
arftaka 
sem Fram-
sóknar-
flokkurinn 
ætti að fá.

völd en þeir eiga að hafa og tel að það 
hafi stjórnmálaforingjar seinni ára 
gert í of ríkum mæli. Það er ekki bara 
formönnunum að kenna því almenn-
ir flokksmenn virðast oft líta fyrst til 
þeirra og svo til flokksins. Það verð-
ur til Framsóknarflokkur Steingríms, 
Framsóknarflokkur Halldórs, Sjálf-
stæðisflokkur Davíðs og Samfylking 
Ingibjargar Sólrúnar. Flokkarnir eru 
alltof mikið tengdir nafni foringjanna 
en foringi er bara maður um stund sem 
ber að fara af virðingu eftir þeim leik-
reglum sem eru við lýði.“

Hvernig pólitík ætlar Framsóknar-
flokkurinn að reka í stjórnarandstöð-
unni? „Framsóknarflokkurinn hefur 
alltaf verið heiðarlegur í stjórnarand-
stöðu og lagt upp úr því að hrópa ekki 
á torgum heldur vera málefnalegur 
og drengilegur og ég vona sannarlega 
að það verði þannig. Það verður tek-
ist á um margt í stefnu þessarar ríkis-
stjórnar bæði pólitískt og í samfélag-
inu og við munum koma fram eins og 
alltaf af eindrægni og heiðarleika.

Við verðum ekki nei-flokkur í stjórn-
arandstöðu heldur flokkur sem segir 
hvert hann myndi fara í átakamálum 
og segir í hvaða málum hann styður 
stefnu stjórnvalda.“

Ýmislegt í stjórnarsáttmálanum 
rímar ágætlega við stefnu Framsókn-
arflokksins. Þurfið þið að gera ykkur 
upp ágreining? „Ríkisstjórnin sem fór 
frá skilar af sér góðu búi. Við vorum 
annar helmingurinn í þeirri stjórn og 
eigum mikið í því samfélagi sem hefur 
byggst upp á síðustu árum. Margt í 
áformum ríkisstjórnarinnar stendur 
á okkar verkum og margt var búið að 
plana fram í tímann. Ég nefni öldrun-
armálin. Við sömdum við aldraða um 
að leysa þau á næstu þremur árum. 
Ég nefni líka stækkun friðlandsins í 
Þjórsárverum sem Sjálfstæðisflokk-
urinn vildi ekki ganga frá með okkar 
umhverfisráðherra. Nú hefur því máli 
verið lokað og við fögnum því.

Það ríkir samstaða milli stjórnar og 
stjórnarandstöðu um mörg mál en þar 

sem beygt er af leið í grundvallaratrið-
um munum við að sjálfsögðu veita að-
hald.“

Það er ekki sérstakur kærleikur milli 
Framsóknarflokksins og VG. Hvernig 
verður samstarf ykkar í stjórnarand-
stöðunni? „Auðvitað náum við sam-
stöðu um grundvallaratriði í stjórn-
arandstöðu en við verðum ekki í nán-
ara samstarfi en það. Vinstri grænir 
er stjórnmálaflokkur sem er svipaður 
flokkum sem eru til um alla Evrópu. 
Þetta eru stjórnarandstöðumenn, þetta 
eru nei-menn og þeir eru í raun hvergi 
leiddir til valda. Þess vegna gerðum 
við okkur alltaf grein fyrir því að svo-
kölluð vinstri stjórn með þeim var 
tæplega á dagskrá. Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir gaf þeim sparkið af þess-
um ástæðum og kaus sjálf að bjarga 
eigin formannstíð með því að ganga 
höfuðandstæðingi sínum, eins og hún 
hefur lýst, á hendur.“

Hvað heldur að gerist á pólitíska svið-
inu á næstu árum? „Minn draumur 
er að hér verði þrír öflugir og sterk-
ir flokkar. Það verði Sjálfstæðisflokk-
urinn til hægri, Framsóknarflokk-
urinn í miðjunni og öflugur verka-
mannaflokkur til vinstri sem er fær 
um samstarf með Framsóknarflokkn-
um. Svo kannski einhverjir smáflokk-
ar til hægri eða vinstri sem styðja 
stóru blokkirnar við stjórnarmyndan-
ir. Þannig tel ég að lýðræðinu yrði best 
stýrt í framtíðinni.

Auðvitað óttast ég en vona um leið 
ekki að Sjálfstæðisflokkurinn ráði hér 
för í 20 til 30 ár samfleytt. Ég óttast 
líka að við verðum að sætta okkur við 
að verða um nokkurt skeið í stjórnar-
andstöðu því það tekur Sjálfstæðis-
flokkinn töluverðan tíma að sundra 
Samfylkingunni. Sá tími getur hins 
vegar verið nógu langur til að samfé-
lagsmyndin á Íslandi skekkist mjög 
í anda hægrimanna. Þetta getur því 
orðið töluvert langur tími frá Stjórnar-
ráðinu en það á að vera tími til að eign-
ast aftur sterkan og samstilltan Fram-
sóknarflokk.“
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M
ark Twain er líkast 
til í vondum málum 
ef Guð hefur haft 
áhyggjur af óbein-
um reykingum og 
hörpuleikurunum

sínum. Bareigendur og kaffhúsaeig-
endur bíða næstu helgi milli vonar 
og ótta þess sem verða skal. Mun að-
sókn minnka, þurfa þeir að segja 
upp starfsfólki, verður jafn-
vel einhverjum stöðum 
lokað? Meðan einhverj-
ir munu bæta við dyra-
vörðum til að hleypa 
gestum út og inn til 
að reykja, jafnvel 
splæsa í hitalampa, 
eru aðrir staðir sem 
sjá sér ekki fært að gera 
slíkt. Treysta sér ekki í 
að halda úti mannskap til 
að fylgjast með því hverj-
ir skruppu rétt út í reyk og 
hverjir eru að bíða eftir 
því að komast inn 
á staðinn. Eða 
að fjárfesta 
í dýrum 

hitalömpum. Líklegt er þó að hlýir og 
bjartir sumarmánuðurnir verði veit-
ingamönnum auðveldari heldur en 
þegar kólna fer í haust. 

Nasistar voru fyrstir til að banna reyk-
ingar meðal heillar þjóðar en árið 1941 
bönnuðu þeir reykingar í öllum há-
skólum, pósthúsum, herspítölum sem 

og á skrifstofum Nasistaflokks-
ins. Hugtakið óbeinar reykingar 
má rekja beint til Þriðja ríkis-
ins en þar var fyrst byrjað að 
rannsaka afleiðinar þeirra að 
eggjan sjálfs Adolfs Hitlers en 
hann var mikill andstæðingur 
reykinga. Nasistar stóðu fyrir 

meiriháttar herferðum gegn 
reykingum, allt þar til síðari 
heimsstyrjöld lauk. Næstu ára-
tugi þar á eftir fór lítið fyrir bar-
áttu gegn reykingum. Reykinga-
menn reyktu þegar þeir vildu og 

þar sem þá lysti. Þeir dagar 
þegar reykja mátti í 

flugvél á leið til 
Egilsstaða sem 
og inni í Stjörnu-
bíó eru í minning-
unni orðnir jafn 
hlægilega retró 
og heimilissýn-
ing í Laugardals-

höllinni. Engu að 
síður mátti reykja 
á hinum ótrúlegustu 

stöðum og í stað þess að bannað væri að 
reykja á skólalóðum menntaskólanna, 
eins og títt er í dag, gátu nemendur 
reykt beint fyrir utan kennslustofuna. 
Það var ekki fyrr en á síðari hluta 20. 
aldar sem reykingamenn fóru að finna 
til tevatnsins en þá upphófst aðskiln-
aðarstefna reykingarmanna og þeirra 
sem ekki reykja. Minnesota varð fyrst 
ríkja til að banna reykingar á flestum 
opinberum stöðum, eða árið 1975, og 
til að byrja með var veitingastöðum 
skylt að bjóða gestum upp á reyklaust 
svæði. Árið 1998 kom Kaliforníuríki á 
afgerandi banni við reykingum á opin-
berum stöðum sem og veitingahúsum 
og börum og New York fylgdi í kjölfar-
ið örfáum árum síðar. Í Kaliforníu má 
finna borgir sem eru algjörlega reyk-
lausar, þar sem reykingamenn mega 
ekki reykja úti undir beru lofti held-
ur einungis innan veggja eigin heim-
ilis. Írland varð fyrst landa, árið 2004, 
til að banna reykingar á vinnustöðum 
og voru barir og veitingahús þar ekki 
undanskilin. Þeim ríkjum og löndum 
fjölgar sífellt sem leggja blátt bann 
við reykingum og í mörgum löndum, 
sem og hér heima, eru aðskilnaðars-
innar á síðustu metrum algers sigurs, 
þar sem einu athvörf reykingamanna 
eru nú eigin heimili. Bhutan er þó stór-
tækast hingað til en það er eina landið 
í heiminum sem lagt hefur blátt bann 
við sölu á tóbaki sem og reykingum á 
opinberum stöðum. 

Mark Twain sagðist fremur myndi banka á dyrnar á helvíti en dvelja í himnaríki 
væru reykingar bannaðar innan við gyllta hliðið. En hvað munu Íslendingar gera 
nú þegar barir og kaffihús verða reyklaus um næstu helgi? Ætla þeir að sitja sem 
fastast heima og reykja þar, drepa í sígarettunni eða stelast til að kveikja sér í bak 
við næstu súlu á Óliver? Júlía Margrét Alexandersdóttir kynnti sér reykingabönn 
fyrr og síðar og afleiðingar þeirra. 

Síðustu dagar 
sígarettunnar

NÆSTU HELGI: Annar hluti úttektar um reykinga-
bann – viðbrögð veitingamanna í Reykjavík, og staða 
reykingabanns á heimsvísu. 



Bræðurnir Heiðar og Hafþór Haukssynir eru 
miklir hjólamenn. Þeir eiga báðir mótorkross-
hjól og vespur sem þeir hafa flutt inn og selt 
síðastliðið ár.

„Við bræðurnir höfðum talsvert verið í innflutn-
ingi, meðal annars á bílum, þegar við duttum niður 
á vespurnar fyrir um ári síðan,“ segir Heiðar Hauks-
son, einn eigandi Mopar.is sem selur vespur bæði á 
höfuðborgarsvæðinu og norðan heiða á Akureyri. 

Bræðurnir eru báðir á kafi í mótorsporti og segja 
vespu-áhugann bara vera aukabúgrein. „Ég á tvö hjól, 
Kawasaki KXF 250, mótorkross hjól, árgerð 2006 og 
nýja ICE-bee vespu. Bróðir minn á alveg eins mótor-

kross hjól, nema árgerð 2007 og alveg eins vespu og 
ég,“ segir Heiðar sem hefur stundað mótorkrossið í 
rúmt ár og Hafþór í rúm fimm. 

Bræðurnir stefna á keppni í mótorkrossi á Kirkju-
bæjarklaustri í sumar en þá verða vespurnar fjarri 
góðu gamni.

„Vespurnar eru mest sumarsport fyrir styttri vega-
lengdir í borg eða bæ. Til dæmis er mikið af fólki sem 
býr í miðbænum sem notar hjólin og líka krakkar 
með skellinöðrupróf. Svo vorum við að selja rúmlega 
fimmtugum manni hjól sem vinnur nálægt heimili 
sínu og vantaði auðveldan ferðamáta,“ segir Heiðar 
sem býr sjálfur í miðbænum og finnst tilvalið að nota 
vespuna þegar hann þarf aðeins að skreppa.

Vespan tilvalin í skrepp

Næsta námskeið byrjar 6. júní.

Konur & menn athugið



Fyrstu Lödunni var hægt að 
snúa í gang með handsveif. Nú 
er öldin önnur og þrátt fyrir að 
vera aðeins brot af fyrra veldi 
á Lada enn stærstu bílaverk-
smiðju í heimi.

Þær eru fáar Lödurnar á vestræn-
um götum í dag. Þessi gamli rúss-
neski risi má muna sinn fífil fegri 
og þrátt fyrir ágætt gengi heima 
fyrir og fjölmargar tilraunir til 
alþjóðlegrar endurreisnar gengur 
honum illa að hrista af sér slæma 
sovéska slyðruorðið.

Lada-fyrirtækið heitir í raun 
AvtoVAZ, en nafnið Lada er notað 
á bíla sem fluttir eru út. Á heima-
markaði heita bílarnir Zhiguli, en 
vafalítið þótti það á sínum tíma of 
sovéskt til að falla í kramið hjá 
heimi í skugga kjarnorkustríðs.

AvtoVAZ var stofnað árið 1966 
í samvinnu við Fiat, en fyrsta 
Ladan var í raun ekkert annað en 
Fiat 124 sem breytt hafði verið 
til að þola rússneska vegi. Hann 

var hækkaður upp, yfirbyggingin 
gerð þykkari, og hann búinn hand-
sveif ef rafkerfið skyldi bregðast 
einhvers staðar á sléttum Úkra-
ínu eða á síberísku túndrunni.

Árið 1978 tóku Sovíetmennirnir 
frumkvæðið og gerðu sinn fyrsta 
bíl án hjálpar frá Fiat. Þetta var 
Lada Sport, en vart þarf að fjöl-
yrða um vinsældir hennar. Í kjöl-
far Sport kom Sputnik-3, betur 
þekktur sem Samara, og jók hann 
enn hróður Lödu um heim allan. 
Sport og Samara eru enn í fram-
leiðslu.

Lada var orðið að þekktu bíla-
merki í Rússlandi, Evrópu, og 
mið- og suður-Ameríku. Af aug-
ljósum ástæðum var bannað að 
selja Lödur í Bandaríkjunum en 
þær seldust hins vegar vel í Kan-
ada. Þó að Kanadamenn séu al-
mennt vel liðnir í Bandaríkjun-
um voru þeir sem komu í heim-
sókn á bílum fjandmannanna og 
erkióvinanna í sovéska kommún-
istaflokknum ekki vel liðnir. Þeim 
var neitað um afgreiðslu á mörg-
um stöðum og erfitt gat reynst að 

fá bensínfyllingu á Löduna.
Lödur voru vinsælar fyrst og 

fremst vegna þess hversu ódýr-
ar þær voru. Þegar Japanar og 
Kóreubúar færðu sig upp á skaft-
ið í bílaiðnaðinum og fóru að bjóða 
mun betur búna bíla á sama verði 
og Rússarnir, hurfu Lödur smám 
saman af götunum. Mikið af þeim 
var flutt aftur til Rússlands vegna 
gífurlega hárra skatta þar á inn-
flutta notaða bíla, en flestir þess-
ara bíla eru nú lítið annað en ryð-
hrúgur á ruslahaugum.

AvtoVAZ lifir enn góðu lífi á 
heimamarkaði og á fyrirtækið 
meðal annars eina stærstu bíla-
verksmiðju í heimi. Nokkrum 
sinnum hefur verið reynt að hefja 
fyrirtækið aftur til fyrri vegs og 
virðingar en ekkert hefur gengið. 

Á bílasýningunni í Genf frum-
sýndi fyrirtækið reyndar nýjan 
hugmyndabíl sem vakti mikla at-
hygli svo hver veit nema Lödur 
eigi innan tíðar afturkvæmt á 
vestrænar hraðbrautir.

Fengu ekki bensín 
í Bandaríkjunum

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is

Jeppadekk

Alorka  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

33" Maxxis A/T
(33x12.50R15)

Verð aðeins:
kr. 15.900
Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

Sendum frítt um land allt!

Við mælum með míkróskurði
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Nánar á jeppadekk.is
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HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000



Guðrún Helgadóttir rithöfund-
ur segist vera frekar heimakær 
en þó man hún eftir einni utan-
landsferð sem hún segir að hafi 
verið alveg ógleymanleg.

Skemmtilegasta ferð sem Guð-
rún hefur farið í lífinu er að henn-
ar sögn vikuferð til Frakklands 
sem hún fór í fyrir tæpum tveimur 
árum í september. „Við fórum öll 
fjölskyldan, börnin mín, tengda-
börnin og barnabörnin, til Comm-
esey í Búrgúndíhéraðinu í Frakk-
landi þar sem við leigðum gamla 
hnetuolíumyllu sem íslenskt fólk 
á,“ segir hún.

Vikan í Frakklandi er Guðrúnu 
ógleymanleg. „Þetta var alveg 
dásamlegur staður og þarna var 
allt sem hugurinn girntist af feg-
urð og skemmtilegheitum. Veðr-
ið var eins og best varð á kosið og 
öll þessi börn og öll þessi samvera, 
þetta var engu líkt,“ segir hún.

Alls voru fjölskyldumeðlim-
irnir sem fóru í ferðina tuttugu 
og þrír svo hópurinn var tölvert 
stór. „Húsið var yndislegt og við 
höfðum það algjörlega út af fyrir 
okkur. Það er svona tvö hundruð 
kílómetra suðaustur af París og 
við keyrðum í gegnum borgina en 
skoðuðum hana ekkert. Við vorum 
bara ákveðin í að vera þarna saman 
í viku í sveitinni en við fórum svo-
lítið um nágrennið þar.“

Guðrún segist ekki hafa farið til 
Frakklands áður en hún fór í þessa 
ferð og ekki hafa farið aftur síðan. 
„Það verður erfitt að slá þessa ferð 
út,“ segir hún og hlær.

Sumarið er alveg óráðið að sögn 
Guðrúnar en vel getur verið að 
hún fari eitthvað utan. „Það fer 
allt eftir því hvernig mér gengur 
að skrifa og það getur vel verið að 
ég verði jafnvel í Noregi í sumar. 
Annars er ég óskaplega heimakær 
og það er bara yndislegt,“ segir 
hún og hlær.  

Ógleymanleg vika 
með fjölskyldunni

Allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi í borg-
inni Barcelona.

Barcelona er höfuðborg Katalóníu og næststærsta 
borg Spánar. Hún hefur um árabil verið vinsæll 
ferðamannastaður, meðal annars vegna spennandi 
sögu, blómstrandi menningarlífs og matargerðar.

Þeir sem leggja leið sína til borgarinnar ættu ekki 
að láta eftirfarandi fram hjá sér fara: Kirkjuna La 
Sagrada Familia og Parque Güell (oft kallaður Gaudí-
garðurinn), minnisvarða um einstaka sköpunargáfu 
listamannsins Antonis Gaudí.

Svo er það matarmarkaðinn Mercat de la Boqueria, 
sem er staðsettur við verslunargötuna Römbluna. 
Þar er meðal annars hægt að panta sér navajas, ein-
staklega ljúffengan skelfisk, og patatas bravas (kart-
öflur með sterkri sósu).

Þá er alveg tilvalið að skella sér á fótboltaleik og 
sjá Eið Smára Guðjohnsen spila með fótboltaliði 
heimamanna.

Hrífandi í alla staði

Með börnin 
í London
Í London eru hótel sem 
sérhæfa sig í barna- og fjöl-
skyldufólki og taka alltaf vel 
á móti krílunum.

eru sex talsins í London. Novotel 
taka alltaf á móti krökkum með 
gjafapakka og leikföngum. Veit-
ingastaðir
hótelanna
eru með 
barnamat-
seðil og sum 
hótelin eru 
með leik-
herbergi
með leikja-
tölvum og 
leikföng-
um. Verðið 
er á bilinu 
165 til 250 
dollarar, en 
fyrir börn undir sextán ára aldri 
er ókeypis. www.novotel.com. 

eru hótelíbúðir við Piccadilly í 
London. Þar eru bæði eins og 
tveggja herbergja íbúðir með 
eldhúsi, þvottahúsi, leikföng-
um, geisladiskum og mjólk og 
köku á kvöldin. Gisting kost-
ar sitt en er stórkostleg fyrir 
barnafólk. Hótelið stendur ná-
lægt fallegum garði sem er 
gaman að leika sér í. Verðið er 
á bilinu 1.200 dollarar frá apríl 
fram í desember, en þarna eru 
alltaf einhver helgartilboð með 
reglulegu millibili. www.at-
henaeumhotel.com.

er við Belvedere Road rétt hjá 
Westminster-brúnni. Þetta er 
gott hótel þar sem herbergin 
kosta 170 dollara og henta vel 
fyrir tvo fullorðna og tvö börn 
yngri en fimmtán ára. Börn tíu 
ára og yngri fá ókeypis morg-
unmat. www.premiertravelinn.
com/pti/home.do.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Vegna þess að sjórinn býður þér 
út að leika

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!



BÍLAR &
FARARTÆKI



Starfsmaður á 
fjármálasviði

Við hjá Atlantsolíu erum að leita að metn- 
aðarfullum starfskrafti til að efla fjármála-
svið okkar.

Í starfinu felst:
• almenn bókhaldsstörf
• afstemmingar
• önnur tilfallandi verkefni 

Starfið gæti hentað vel viðskiptamenntuðum 
einstaklingi með reynslu af fjármálasviði.

Fyrirtækið
Atlantsolía var stofnað á vormánuðum 2002 og
hóf að selja bensín til almennings 8. janúar 2004. 
Fyrirtækið rekur 10 bensínstöðvar ásamt því að
veita verktökum og skipaútgerðum eldsneytisþjón-
ustu. Hjá fyrirtækinu starfa 20 manns.  Atlantsolía 
hefur verið í fararbroddi með nýjungar hér á landi 
með innleiðingu Dælulykla. 

Umsjón með starfinu hafa Guðlaugur Arnarsson
(gudlaugur.arnarsson@capacent.is) og Hildur Sif 
Arnardóttur (hildur.arnardottir@capacent.is) hjá 
Capacent Ráðningum Borgartúni 27, sími 540 
1000. 

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 1. júní.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á 
vefsíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
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Atlantsolía - Lónsbraut 2 - 220 Hafnarfjörður - Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is

Kennari
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða
raungreinakennara fyrir næsta skólaár. 

Hæfniskröfur: 
Háskólapróf í raungreinum. 
Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi 
æskileg.
Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Við bjóðum: 
Góða vinnuaðstöðu. 
Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.

Nánari upplýsingar gefur Ingi Ólafsson
aðstoðarskólastjóri, ingi@verslo.is  eða í síma      
5 900 600. Umsóknarfrestur er til 31. maí og skal 
senda umsóknir ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla 
Íslands, Ofanleiti 1, 103 Reykjavík eða á netfangið 
ingi@verslo.is. 
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1200 nemendur.
Skólinn er bekkjarskóli en nemendur ljúka prófum í viðkomandi 
námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið á milli fjögurra
mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. 
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er mjög
tæknivæddur og er aðstaða til náms og kennslu öll hin besta. Við 
skólann starfa um 80 kennarar og annað starfsfólk. 









PROTOCOL ASSISTANT 

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of Protocol 
Assisatnt in the Executive Office. The closing date for this postion is June 10, 2007.

Application forms and further information can be found on the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Framkvæmdastjóri  •  Ríki Vatnajökuls ehf.
Ríki Vatnajökuls ehf.  auglýsir eftir framkvæmdastjóra til starfa á Höfn
í Hornafi rði.  Um er að ræða nýtt og spennandi starf með aðstöðu í 
þekkingarsetrinu Nýheimum.

Ríki Vatnajökuls ehf  er Ferðaþjónustu-, matvæla- og menningarklasi 
Suðausturlands. Markmið fyrirtækisins er að gera Ríki Vatnajökuls að einu 
þekktasta ferðaþjónustusvæði Íslands, með áherslu á einstakt umhverfi 
Vatnajökuls, auðuga menningu og mannlíf og sérstöðu í matvælum.

Hlutverk:
• Framkvæmdastjóri tekur þátt í stefnumótun og sér um daglegan rekstur 

félagsins. Í starfi nu felst einnig að leiða vöruþróunarverkefni, bera
ábyrgð á gerð og eftirfylgni markaðsáætlana og öðru því sem stjórn
félagsins ákveður.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framkvæmdastjóri þarf að hafa háskólamenntun á sviði viðskipta- og

markaðsfræða eða aðra sambærilega menntun. Æskilegt er að
viðkomandi hafi  reynslu af sölu og markaðsstarfi.

• Framkvæmdastjórinn þarf að vera hvetjandi og gæddur eiginleikum til
að byggja upp traust og góð samskipti meðal þátttakenda og skapa
klasahugmyndinni gott orðspor út á við.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu auk meðmæla
sendist til Frumkvöðlaseturs Austurlands, Nýheimum, 780 Höfn Hornafirði.

Umsóknafrestur er til 5. júní 2007. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Ari Þorsteinsson, ari@fruma.is,
sími 470 8080
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Kona var í fyrsta sinn 
kosin forseti Evrópusam-
taka verkalýðsins.

Kosning forseta, fram-
kvæmdastjóra og annarra 
lykilstarfsmanna fór fram 
á 11. þingi Evrópusamtaka 
verkalýðsins 22. maí sl. 
Í embætti forseta samtak-
anna til næstu fjögurra ára 

var kosin Wanja Lundby-
Wedin, forseti sænska al-
þýðusambandsins. Er þetta 
í fyrsta sinn sem kona gegn-
ir þessu embætti og undir-
strikar aukna áherslu sam-
takanna á jafnréttismálum. 
John Monks var endur-
kjörinn framkvæmda-
stjóri ETUC næstu fjögur 
ár ásamt öðrum lykilstarfs-
mönnum.

Fyrsta konan í 
forsetastólinn

Atvinnuleysi mest meðal 
kvenna á Suðurnesjum.

Skráð atvinnuleysi í apríl 
2007 var 1,1 prósent sem 
jafngildir því að 1.866 manns 
hafi að jafnaði verið atvinnu-
lausir í mánuðinum. At-
vinnulausum hefur fækkað 
um nærri 70 frá því í mars 
á þessu ári. Atvinnuleysi er 
mun minna en á sama tíma 

fyrir ári þegar það var 1,3 
prósent.

Atvinnuleysi hjá körlum 
á höfuðborgarsvæðinu og á 
landsbyggðinni og konum á 
höfuðborgarsvæðinu er um 1 
prósent. Atvinnuleysi er hins 
vegar 2 prósent hjá konum á 
landsbyggðinni og stafar sú 
tala af því að atvinnuleysi 
kvenna á Suðurnesjum var 
4,4 prósent í apríl.

Atvinnuleysi 
í lágmarki

Hvítflibbaglæpir
Morgunverðarfundur
um þolendur og afleið-
ingar efnahagsbrota.

Samtök atvinnulífsins 
ásamt saksóknara efna-
hagsbrota efna til morgun-
verðarfundar um þolend-

ur og afleiðingar 
efnahagsbrota

fimmtu-

daginn 14. júní næst-
komandi. Fundurinn 
fer fram á Grand Hótel 

Reykjavík en hann hefst 
með morgunverði klukkan 
8.00 og verður lokið klukk-
an 10.00. 

Á fundinum mun Sarah 
Jane Hughes, prófessor í 
lögum við Indiana-háskóla 
í Bandaríkjunum, fjalla 
um hvítflibbaglæpi út frá 
bandarískum sjónarhóli, 

Helgi Magnús Gunn-
arsson  sak-
sóknari efna-
hagsbrota
mun fjalla um 
skipulag og 
framkvæmd

efnahagsbrota-
rannsókna á Íslandi 

og Garðar G. Gísla-
son hdl. hjá Lex ræðir 

um brotalamir og réttar-
vernd.

Nánar á www.sa.is

Vef- og þróunarstjóri
Skjárinn miðlar ehf. leita að að vef- og þróunarstjóra á vefsamfélaginu Hugi.is, sem líka yrði vefstjóri á www.skjarinn.is – 

besta afþreyingavef  á Íslandi árið 2005. Hugi.is er skv. vefmælingum Modernus níundi mest sótti vefur 
landsins og er í fararbroddi vefsamfélaga á Íslandi. Vef- og þróunarstjóri mundi fá tækifæri

til að þróa vefsamfélagið enn frekar, þar er mikið hugmyndaflug og reynsla ómetanleg,
og að halda áfram með skjarinn.is í takt við markaðsstefnu fyrirtækisins.

Þú þarft að hafa:

Þekkingu á PHP, MySql, html, javaScript og css
Þekkingu og áhuga á því efni sem Skjárinn býður upp á

Þekkingu á vefsamfélögum
Þekkingu á vefumsjónarkerfum

Gott auga fyrir tekjumöguleikum á vefnum
Sjálfstæði í vinnubrögðum

Við bjóðum:

Góð laun fyrir réttan aðila
Spennandi vinnuumhverfi

Starf  sem þú ert með í að móta

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn ásamt starfsferilsskrá á umsokn@skjarinn.is
Umsóknarfrestur er til 31. maí 2007

Hefur 
vinninginn

Þegar borinn var saman lestur á Markaðnum og Viðskiptablaði Morgunblaðsin

í símakönnun Capacent janúar–febrúar 2007, kom í ljós að Markaðurinn hefu

umtalsvert forskot hjá öllum aldurshópum. Fylgstu með Markaðnum alla dag

vikunnar í hádegisfréttum Stöðvar 2 eða í VefTV á visir.is. Markaðurinn fylgi

Fréttablaðinu á miðvikudögum.

Horfðu á Markaðinn í símanum Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á visir.is alla daga
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MARKAÐURINN – VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR

62% FLEIRI LESENDUR 
Í ALDURSHÓPNUM 18–49 ÁRA

MARKAÐAA URINNRR
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Industria
Fjarskiptalagnir ehf
Powering digital living





á ferðalagi
LAUGARDAGUR 26. MAÍ 2007

Sveitarómantík
Ensku veiðihúsin við bakka 
Langár eru skemmtileg heim að 
sækja. BLS. 6

FR
ÉT

TA
BL

A
Ð

IÐ
/G

VA

Flettu áfram og skoðaðu MotorMax blaðið í dag.



 26. MAÍ 2007  LAUGARDAGUR2 fréttablaðið á ferðalagi

Sveita-fitness er nýstárleg 
líkamsrækt sem stendur ferða-
löngum á Vesturlandi til boða.

„Sveita-fitness er eiginlega rús-
ínan í pylsuendanum í kynningar-
ferð hérna um svæðið, sem farin 
er á vegum Landbúnaðarháskóla 
Íslands,“ segir Guðmundur Hall-
grímsson, sem tekur á móti hópum 
ferðamanna á Hvanneyri ásamt 
eiginkonu sinni Oddnýju Sólveigu 
Jónsdóttur. 

Keppnin fer fram í gömlu fjár-
húsi á svæðinu, sem er notað sem 
geymsla og hefur verið breytt í lík-
amsræktarstöð. Fjárhúsið er þó 
langt í frá dæmigerð líkamsræktar-
stöð, þar sem hvorki róðrarvélar né 
hlaupabretti fyrirfinnast á staðn-
um, heldur sérstök braut sem er út-
búin tækjum og tólum undir áhrif-
um frá sveitastörfum.

„Við veljum keppendur úr hóp-
unum og skiptum þeim niður í tvö 
lið, þar sem liðsmenn hafa nokkr-
ar mínútur til að ljúka dagsverkum 
bænda,“ segir Guðmundur. „Þeir 
koma dekkjum í viðgerð, setja 
niður kartöflur, hlaupa yfir bagga, 
sem tilheyrir smalamennsku, gera 
við girðingar og teikna og margt 
fleira. Sumir bændur eru nefnilega 
svo listrænir. Þannig er nafngift-
in sveita-fitness til komin, en þetta 
hefði sjálfsagt verið kallað starfs-
hlaup af ungmennafélögum fyrir 
hálfri öld.“

Að sögn Guðmundar hafa borg-

arbörnin velflest staðið sig með 
sóma og virðast margir eiga fram-
tíðina fyrir sér í bústörfum. „Fólk-

ið umturnast alveg þegar búið er að 
skipta niður í lið og keppnin hefst. 
Það er bara undantekning að menn 
fyllist ekki keppnisanda. Svo eru 
kynin látin keppa á móti hvort öðru, 
enda geta konurnar verið fjandi 
snöggar og alveg eins miklar líkur 
á að þær sigri og karlarnir.“

Þegar sigurvegararnir hafa 
verið valdir er verðlaunum úthlut-
að og eru þau ekki af verri endan-
um ef marka má Guðmund. „Einu 
sinni gáfum við mönnum golfkúl-
ur merktar Loftorku, en gegn fram-
vísun þeirra mátti sitja dagslangt 
í steypubíl. Nú afhendum við sig-
urvegurunum annars konar ferða-
vinninga: Miða, sem afhendast í 
Búnaðarsamtökum Vesturlands. 
Gegn framvísun þeirra hlotnast 
mönnum sá heiður að sitja í bíl með 
sæðingamanni,“ segir hann stríðni-
slega og skellir upp úr.

roald@frettabladid.is

Í bíl hjá sæðingamanni

Hjónin Guðmundur Hallgrímsson og Oddný Sólveig Jónsdóttir taka á móti hópum 
ferðamanna á Hvanneyri. 

Karlar og konur keppa sín í milli í sveita-fitness og eru jafn miklar líkur á að konurnar sigri að sögn Guðmundar, þótt þar reyni 
töluvert á líkamlegt afl. 

Keppendur þurfa að rúlla dekkjum, hlaupa yfir bagga og gera við girðingar, rétt eins 
og bændur gera. 

Gamalt sæmdarheimili að 
Hoffelli í Hornafirði hefur 
verið gert upp sem gistihús. 
Það stendur undir háu fjalli 
um þrjá kílómetra frá þjóð-
veginum, 20 kílómetrum vest-
an við Höfn. Boðið er upp á 
fimm hlýleg herbergi með tíu 
uppábúnum rúmum, eldhús 
og tvö baðherbergi. 

Húsið var byggt árið 1940. 
Fyrstu áratugina hýsti það 
stóra fjölskyldu, sumardval-
arbörn og fjölda gesta sem 
að garði bar, auk þess sem 
barnaskóli var í stofunni. Nú 
hafa hjónin Ingibjörg Ævarr 

Steinsdóttir og Þrúðmar Þrúð-
marsson í Hoffelli II gert það 
upp og opnað það ferðamönn-
um.

Í eldhúsinu eru öll áhöld til 
matargerðar auk borðbúnað-
ar sem gestir hafa aðgang að. 
Hráefni í morgunverðinn er í 
ísskápnum.

Gistiheimilið Hoffell stend-
ur í grónu túni ásamt fleiri 
bæjum og lítilli bændakirkju. 
Umhverfis er stórbrotin nátt-
úra og aðeins um þrír kíló-
metrar inn að Hoffellsjökli. 
Nánari upplýsingar er að 
finna á www.hoffell.com

Hús með sögu og sál

Gestir hafa aðgang að vel búnu eldhúsi.

Gistiheimilið í Hoffelli er á tveimur hæðum. Þar eru fimm tveggja manna 
herbergi og tvö baðherbergi með sturtu. MYNDIR AF WWW.HOFFELL.COM
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Vagninn er klár í 
ferðalagið þegar 
hann er rétt 
tryggður

Húsvagnaeign Íslendinga hefur stóraukist á síðustu árum eins og sjá má þegar ekið er um vegi landsins. Í hjólhýsum, 

fellihýsum og tjaldvögnum landsmanna liggja milljónaverðmæti og því mikilvægt að vera með tryggingarnar í lagi. 

Húsvagnatrygging VÍS er kaskótrygging fyrir vagninn sjálfan hvort sem hann er í umferðinni aftan í bíl, á næturstað 

eða í geymslu. Húsvagnatryggingin gildir einnig fyrir innbú vagnsins sem í honum er að staðaldri. 

Ábyrgðartrygging bílsins sem dregur vagninn tryggir vegna hugsanlegs 

tjóns sem vagninn kann að valda aftan í bíl úti í umferðinni. 

Hafðu samband við þjónustuver VÍS í síma 560 5000 áður en þú heldur af stað í ferðalagið.
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TRYGGINGIN TEKUR M.A. TIL:* • ÁREKSTURS

• ÁAKSTURS

• VELTU OG HRAPS

• ÚTAFAKSTURS

• ELDSVOÐA

• SPRENGINGA

• SKRIÐUFALLS

• GRJÓTHRUNS OFL.

Þar sem tryggingar
snúast um fólk
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Opið verður í Hlíðarfjalli 
ofan Akureyrar nú um hvíta-
sunnuhelgina. Nægur snjór er 
í brekkunum við Fjarkann og 
uppi í Strompi. Þar verða báðar 
lyfturnar opnar frá föstudegi 
til mánudags á milli kl. 8 og 14.

Öfugt við flesta aðra hefur 
Guðmundur Karl Jónsson, for-
stöðumaður Hlíðarfjalls, fagn-
að kuldakastinu síðustu vikur 
sem gera það að verkum að lítil 
bráðnun hefur orðið í Hlíðar-

fjalli og tekist hefur að safna 
snjó í brekkurnar. „Flestum 
skíðasvæðum heims hefur nú 
þegar verið lokað og það er frá-
bært að geta boðið upp á opnar 
lyftur og gott skíðafæri svona 
langt fram á vorið. Það gerð-
ist síðast vorið 2002 að opið var 
um hvítasunnu.“

Guðmundur segir skíðaárið 
2006-2007 hafa verið mjög gott 
og gesti fjallsins til þessa tæp-
lega 50 þúsund. 

Skíðað á hvítasunnu

Hlíðarfjall er einn af fáum skíðastöðum í Evrópu sem verður opinn yfir 
hvítasunnuna. 

Sauðfjársetur á Ströndum er 
safn og menningarsetur sem 
starfrækt er í félagsheimilinu 
Sævangi við Steingrímsfjörð. 
Arnar Jónsson er forstöðu-
maður safnsins.

Sauðfjársetrið sem er fimm ára 
gamalt hefur aðsetur í Félags-
heimilinu Sævangi. Þar er hægt 
að skoða fasta sýningu sem heit-
ir Sauðfé í sögu þjóðar og er fyrir 
alla fjölskylduna að sögn Arnars. 
„Við erum að minnsta kosti ekki 
með nein „Ekki snerta“ skilti 
úti um allt,“ segir hann og hlær. 
„Hins vegar erum við með barna-
horn og vísindahorn og svoleið-
is, mjög kósí kaffistofu og hand-
verkssölu,“ bætir hann við.

Sauðfjársetrið er þó ekki að-

eins safn heldur menningar-
stofnun líka og fer mjög mikið 
fyrir menningarhlutanum að 
sögn Arnars. „Allt sumarið eru 
við með uppákomur og atburði 
og yfir veturinn er svolítil starf-
semi líka. Sumardagskráin er 
mjög þétt en ég hugsa að þá sé 
hápunkturinn Furðuleikarnir. 
Furðuleikarnir eru Ólympíuleik-
ar í íþróttagreinum sem ekki hafa 
verið viðurkenndar af Alþjóða ól-
ympíusambandinu, eins og aftur-
ganga, belgjahopp, ruslatínsla og 
kvennahlaup með frjálsri aðferð. 
Síðan hefur verið keppt í skítkasti 
en það er bara sýningargrein 
núna og þá er skít kastað í sak-
lausan bóndason af Ströndum.“  

Hrútadómar eru líka mjög vin-
sæl skemmtun að sögn Arnars. 
„Valinkunn dómnefnd skoðar þá 

fjóra hrúta og raðar þeim upp í 
gæðaröð eftir mjög ströngu kerfi. 
Keppendur mæta svo á svæðið 
og er skipt í flokka, annars vegar 
vana og hins vegar óvana. Síðan 
þukla menn bara og þukla hrút-
ana, grípa í þá hér og þar og reyna 
að horfa framan í þá og í augun 
á þeim og raða þeim í röð. Mark-
miðið er að reyna að hitta á sömu 
röð og dómnefndin og þrjú efstu 
sætin eru verðlaunuð. Þetta er 
alveg rosalega skemmtilegt og 
hefur alltaf vakið mikla kátínu.“

Síðan setrið opnaði hefur að-
sókn verið tölverð og gestir á bil-
inu tvö til þrjú þúsund á ári. „Við 
viljum endilega fá fleiri gesti en 
markmiðið er fyrst og fremst 
að fjölskyldan skemmti sér vel 
saman,“ segir Arnar.

Afturganga, ruslatínsla 
og skítkast mjög vinsælt

Sauðfjársetur á Ströndum hefur aðsetur í félagsheimilinu Sævangi.

Arnar Jónson er forstöðumaður Sauðfjársetursins.

Hrútadómar eru mjög vinsæl skemmtun að sögn Arnars.
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Ensku húsin er fallegt gisti-
heimili rétt fyrir utan Borgar-
nes. Hjónin Ragnheiður 
Jóhannesdóttir og Stefán 
Ólafsson reka gistiheimilið.

Ensku húsin voru byggð árið 1884 
og lengst af notuð sem veiðihús 
til ársins 1997 þegar Ragnheiður 
og Stefán tóku við rekstrinum og 
opnuðu gistiheimilið. Húsin voru 
lengi í eigu Breta og kemur nafnið 
til af því. „Nágrannarnir byrjuðu 
að kalla þetta Ensku húsin því hér 
voru alltaf útlendingar en á síðari 
árum var þetta alltaf kallað Veiði-
húsið við Langá. Þegar við byrj-
uðum að reka þetta sem gistihús 
fannst okkur Ensku húsin svolít-
ið gegnsætt og skemmtilegt nafn 
og lýsa svo vel þessari sögu sem 
er hérna og þess vegna tókum við 
það upp aftur,“ segir Ragnheiður 
og hlær.

Ensku húsin eru aðeins um sex 
kílómetra utan við Borgarnes þar 
sem þau standa á bökkum Langár.  
Allt árið er tekið á móti gestum og 

er aðstaða til þess mjög góð. „Við 
erum með ellefu tveggja manna 
herbergi, með og án baðs, í upp-
runalega húsinu og svo erum við 
með annað gamalt hús sem var 
flutt hingað með fimm herbergj-
um, þar af tveimur sem geta verið 
þriggja til fjögurra manna. Við 
bjóðum alltaf upp á morgunmat 
og frá maí og fram í september er 
standandi kvöldmatur alla daga,“ 
segir Ragnheiður. 

Á sumrin er nóg að gera í Ensku 
húsunum að sögn Ragnheiðar og 
fjölgar gestum ár frá ári. „Stund-
um koma litlir hópar en mest er 
um að hingað komi fjölskyldur eða 
tveir til fjórir saman í bíl. Yfirleitt 
er búið að panta fyrirfram en það 
er líka alltaf svolítil lausatraffík,“ 
segir hún.

Á veturna er meira um að 
stærri hópar taki húsið á leigu í 
heild sinni. „Þá koma vinahópar 
og fjölskyldur yfir helgi eða þá að 
hér eru haldnir litlir fundir. Fólk 
ræður þá hvort það tekur húsið á 
leigu og sér um sig sjálft eða fær 
þjónustu, en það er boðið upp á 

hana ef óskað er eftir 
því.“

Ragnheiður segir 
að þar sem alltaf sé 
boðið upp á kvöldmat á 
sumrin sé tilvalið fyrir 
þá sem eiga leið um 
Borgarnes að koma við 
og fá sér að borða. „Það 
er bara hægt að koma 
og droppa inn í mat en 
það er þó ekki verra að 
láta vita af sér áður,“ 
segir hún.

emilia@frettabladid.is

Sveitarómantík við bakka Langár

Ragnheiður Jóhannesdóttir og Stefán Ólafsson reka 
Ensku húsin.

Ensku húsin voru byggð árið 1884.  FRÉTTABLAÐIÐ/ROALD

Ensku húsin standa á bökkum Langár og vel sést yfir ána út um gluggana.

Gestirnir geta haft það gott í notalegu umhverfi.Ellefu tveggja manna herbergi eru í upprunalega húsinu. 

Fjölbreyttar sumarleyfisferðir
með Útivist í sumar. www.utivist.is
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MIRALE
Grensásvegi 8
108 Reykjavík
sími: 517 1020

Vegna flutninga og stækkunar á verslun okkar þá höfum 
við ákveðið að selja sýningareintök frá Alessi, Stelton, Lsa
og fl. með  20% afslætti.

Seljum sýningarsófa, borð, 
stóla   og margt fl. með allt 
að 50% afslætti

Opið
man.–föstud. 11-18
laugardag 11-16

www.mirale.is

Sýningareintök með 
      20% afslætti

Sýningareintök með 
allt að 50% afslætti 

Þegar sýna á útlendingum 
land og þjóð er Sögusafnið 
í einum af hitaveitutönkum 
Perlunnar tilvalinn staður 
að byrja á. Þar vakna ýmsar 
sögur Íslandssögunnar til 
lífsins í afar vel heppnuðum 
gínum.

Gestir fá leiðsögn á litl-
um geislaspilara sem er á 
íslensku, ensku, frönsku, 
sænsku og þýsku. Sem dæmi 
um leikmyndir má nefna 
landnám Ingólfs Arnarsonar 
og Hallveigar Fróðadóttur í 
Reykjavík, Snorri Sturluson 
við ritstörf í Snorrastofu og 
aftöku Jóns Arasonar, síð-
asta kaþólska biskupsins, 
árið 1550.

Eftir safnferð er ekki úr 
vegi að fara upp á tankana 
og horfa yfir Reykjavík.

Sögusafnið

Gínurnar í sögusafninu eru eink-
ar raunverulegar.

Umhverfisstofnum hélt ný-
lega námskeið í göngustíga-
gerð. Þar lærðu nemendur á 
1. ári ferðamáladeildar um 
undirbúning, hönnun, viðhald 
og eftirlit með göngustíg-
um og er lögð mikil áhersla 
á verklega þáttinn. Í ár lögðu 
nemendur nýjan göngustíg í 
Hólaskógi. Liggur stígurinn 
út frá grunn- og leikskólan-
um á Hólum og mun því nýt-
ast vel í útikennslu. Tókst 
verkefnið einstaklega vel og 
í lok þriðja dags var kominn 
nýr og skemmtilegur stígur.

Kennarar á námskeið-
inu voru Chas Goemans frá 
Umhverfisstofnun og Kjart-
an Bollason frá Hólaskóla. 
Einnig tóku þátt í kennsl-
unni þrír sjálfboðaliðar sem 
starfa á vegum Umhverfis-
stofnunar í þjóðgörðum og á 
friðuðum svæðum á Íslandi. 
Þetta er sjötta árið í röð sem 
Chas Goemans frá Umhverf-
isstofnun kemur til Hóla til 
að kenna ásamt kennurum 
Hólaskóla á göngustíganám-
skeiði. Frétt af ust.is

Námskeið í 
göngustígagerð

Heklusetrið á Leirubakka hefur 
verið opnað og er skemmtilegur 
viðkomustaður í sumar. Á Heklu-
setrinu hefur verið sett upp nú-
tímaleg og fræðandi sýning um 
Heklu, sögu hennar og áhrif á 
mannlíf á Íslandi frá landnámi til 
okkar daga. Í Heklusetrinu verð-
ur starfandi ferðamannaupplýs-
ingastöð, sem leiðbeinir ferða-
fólki um nágrennið.

Heklusetrið er í húsi sem sér-
staklega er byggt til að hýsa 
þessa starfsemi og er það hannað 
af arkitektunum Hlédísi Sveins-
dóttur og Gunnari Bergmann 

Stefánssyni. Sýningin er hönnuð 
af þeim Ara Trausta Guðmunds-

syni jarðfræðingi og Vigni Jó-
hannssyni myndlistamanni. 

Inngangsveggurinn er sem 
hraungjá, sem opnast með rifum. 
Rifunum er lokað með glerflöt-
um, og er stærsta opið inngang-
ur safnsins. Byggingin er hönnuð 
utan um safnið. Hallandi gólfflöt-
ur leiðir gestina niður í gegnum 
sýningarrýmið. Með hjálp safn-
muna, rýmis og nýjustu tækni, 
upplifa gestir mátt eldstöðva á 
einstakan hátt. Hámark upplifun-
innar er Hekla sjálf, sem birtist 
í öllu sínu veldi á leiðinni niður í 
safnið.

Heklusetrið á Leirubakka

Heitt hraun rennur um Heklusetrið.
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Útsýnið er óneitanlega fagurt 
úr matsal hins nýja Islandia 
hótels að Núpum í Fljóts-
hverfi þar sem Lómagnúpur
og Öræfajökull blasa við í allri 
sinni tign. 

„Stefnan var sú að opna 1. 
júní en við höfum ákveðið að 
fresta því til 10. júní svo að allt 
verði nú tilbúið þegar fyrstu 
gestirnir koma,“ segir Hild-
ur Ágústsdóttir, hótelstjóri á 
nýju hóteli að Núpum í Vestur-
Skaftafellssýslu. Það er byggt 
úr fullbúnum, norskum ein-
ingum sem raðað var saman 
á mosavöxnu hrauni rétt við 
þjóðveg 1, drjúgan spöl austan 
við Hverfisfljót.

Frágangur hótelsins hefur 
gengið vel. Það eina sem setti 
smá strik í reikninginn var að 
skipið sem flutti einingarnar 
til landsins lenti í aftakaveðri 
og þrjár einingar hurfu í sjó-
inn að sögn Hildar. „Nýjar ein-
ingar í stað þeirra eru komn-
ar til landsins þannig að við 
getum opnað öll herbergin, 60 
að tölu hinn 10. júní. Þau eru öll 
tveggja manna og með baði.“

Matsalurinn er með sæti 
fyrir 90 manns og fleiri kom-
ast fyrir. „Við verðum með lít-
inn matseðil í gildi yfir dag-
inn og hlaðborð á kvöldin, fyrir 
utan morgunverð auðvitað,“ 

segir Hildur. Hún er stolt yfir 
því útsýni sem boðið er upp á 
því stórir gluggarnir á saln-
um vísa í austur, þar sem sér 
til Lómagnúps og Öræfajökuls. 
Hún bendir á að útsýnið úr her-
bergjunum sé ekki síður fag-
urt. Inn í herbergin er geng-
ið af hótelganginum en svala-
hurðir eru á hverju herbergi 
og pallur þar fyrir framan.

Hópur fjárfesta úr ferða-
þjónustunni á Islandia Hotel 
Núpar og Hildur segir þá 
stefna að því að opna fleiri 
hótel á næstu árum. Eitt þeirra 
við Mývatn. Hún segir vel 
bókað á Núpum fyrir sumar-
ið, einkum júlí og ágúst enda 
hafi vantað gistipláss á svæð-
inu á þeim tíma. „Við ætlum 
að hafa opið út september og 
svo skellum við í lás,“ upplýsir 
hún. Að síðustu er hún spurð í 
gríni hvort hún óttist ekkert að 
missa gesti niður í hraungjót-
urnar í kring. 

„Nei, en við ætlum okkur að 
gera stíga og beina gangandi 
umferð á ákveðna staði því 
mosinn er svo viðkvæmur. Við 
höfum lagt mikla áherslu á það 
í framkvæmdunum að hrófla 
sem minnst við umhverfinu 
því það er svo sérstakt.“ Frek-
ari upplýsingar eru á www.is-
landiahotel.is gun@frettabladid.is

Á hrauni og mosa

Islandia Hótel Núpar í Vestur-Skaftafellssýslu verður opnað 10. júní.  Þar eru 
60 tveggja manna herbergi með baði, en skortur hefur verið á gistiplássi á 
svæðinu.

Á Stórulaugum í Laugum í 
Reykjadal er búið að gera upp 
gamalt steinhús og breyta því í 
gististað. Þau sem eiga heiðurinn 
að breytingunni eru hjónin Elín 
Björk Einarsdóttir og Sigurður 
Marinósson. „Þetta var gamall 
draumur sem við ákváðum að láta 
rætast,“ segir Elín. „Ég var búin 
að vera hárgreiðslukona í fjölda-

mörg ár en langaði alltaf að flytja 
út í sveit með hestana mína.“

Þegar Elín og Sigurður keyptu 
húsið var fyrsta verkið að rífa 
nær allt innan úr því. „Það var 
lítið annað en fokhelt er við 
vorum búin að hreinsa út,“ segir 
Elín. „Svo var hafist handa við að 
gera upp og opnuðum við húsið í 
fyrrasumar.“

Nóg er að gera í kringum 
Stórulaugar. Reykjadalsá er 
rómuð lax- og silungsveiðiá í afar 
fallegu umhverfi. Staðurinn er 
einnig vinsæll fyrir gæsaskytterí 
en fyrir þá sem ekki vilja eltast 
við veiðina eru margar falleg-
ar gönguleiðir í kringum Laugar. 
Stutt er í næstu sundlaug og ekki 
er langt að fara til Húsavíkur eða 
Akureyrar.

Sama hvað fólk tekur sér fyrir 
hendur er alltaf hægt að slappa af 
í lok dags í heita pottinum. Pott-
urinn, sem stendur fyrir framan 
gistihúsið, er fullur af heitu lind-
arvatni ofan úr brekkunni fyrir 
ofan bæinn. Vatnið er tært og 
lyktarlaust, reyndar svo að hægt 
er að drekka það. Ekki skemmir 
að útsýni er yfir allan dalinn úr 
pottinum.

Allar nánari upplýsingar um 
Stórulaugar er að finna á www.
storulaugar.is. tryggvi@frettabladid.is

Margt að gera á Stórulaugum

Hjónin Elín Björk Einarsdóttir 
og Sigurður Marinósson 
hafa gert upp gamla húsið á 
Stórulaugum og breytt því í 
gististað.

Í húsinu eru átta herbergi, eins til þriggja manna. Einnig er boðið upp á fullt fæði.

Fyrir framan Stórulaugar er heitur pottur með heitu lindarvatni úr hlíðinni ofan við 
bæinn.
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HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ: Smáralind, Kringlan, Bankastræti 5,
Faxafen 12, Miðhraun 11, Garðabæ
AKUREYRI: Glerárgata 32
KEFLAVÍK: Leifsstöð og söluaðilar um land allt.

Fæst í gráu,
appelsínugulu og svörtu.

Verð:
Jakki 5.500
Buxur 3.700

Hin sívinsæla Rán er komin í sumarútgáfu
Við kynnum Rán Light, léttan barnafatnað
sem er vatnsheldur, ófóðraður og andar vel.

www.vedur.is

Ár sem verið er að virkja og 
fossar sem munu þorna upp 
verða skoðaðir í sumar með 
Ferðafélagi Fljótdalshéraðs. 

Ferðafélag Fljótsdalshéraðs gengst 
fyrir tveimur þriggja daga göngu-
ferðum í sumar. Dagsetningarn-
ar eru 13.-15. júlí og 24.-26. júlí. 
Farið verður meðfram tveimur ám 
sem nú er verið að virkja og stað-
næmst á leiðinni við þá fossa sem 
koma til með að þorna upp. Einn-
ig verður gengið á Snæfell þó svo 
það verði áfram á sínum stað. Í 
ferðinni er boðið upp á fullt fæði, 
rútu og fararstjórn að sögn Hjör-
dísar Hilmarsdóttur sem þegar er 
farin að taka niður pantanir. Hún 
lýsir ferðinni svo: „Það er byrjað 
við Gnúpsstaðasel í Fljótsdal og 
á fyrsta degi er gengið upp með 

Jökulsá í Fljótsdal, að brúnni ofan 
við fossinn Ufsa. Þetta er 21 kíló-
metra ganga en hún er tiltölulega 
þægileg  og á leiðinni er stoppað 
við marga fossa. Við brúna bíður 
okkar rúta sem flytur okkur í Snæ-
fellsskála til gistingar. Næsta dag 

er gengið á Snæfellið og svo gist 
aðra nótt í skálanum en þriðja dag-
inn er ekið að Kelduá og gengið 
niður með henni að Þorgerðarstað-
ardal í Fljótsdal. Í Kelduá eru líka 
fallegir fossar sem munu hverfa 
því verið er að stífla ána. Rútan 
flytur dótið okkar þannig að við 
berum ekkert nema dagsnestið og 
hlífðarföt.“

Hildur segir Ferðafélag Fljóts-
dalshéraðs standa fyrir göngu-
ferðum á sunnudögum allt árið 
um kring og lagt er upp frá upp-
lýsingamiðstöðinni. „Á sex vikna 
tímabili á sumrin eru göngur á 
föstudagskvöldum sem ferðafólki 
hentar að taka þátt í og einnig eru 
bæjargöngur á miðvikudagskvöld-
um í fjórar til fimm vikur á sumr-
in,“ lýsir hún. „Föstudagsgöngurn-
ar eru fólki að kostnaðarlausu en 
við erum nýfarin að taka 500 krón-
ur fyrir á sunnudögum af því að þá 
er keyrt lengra.“ Nánari upplýs-
ingar er svo að finna á www.fljots-
dalsherad.is/ferdafelag

Á vit hverfandi fossa
Lagt er upp frá Gnúpsstaðaseli í Fljótsdal sem hér sést á bak við þær Sólveigu Eiríksdóttur, Elvu, Hjördísi Hilmarsdóttur, Sæmund 
Sigurðsson og Kildu. MYND/RAGNHEIÐUR CHRISTIANSEN 

Sami hópur við fossinn Faxa í Jökulsá í Fljótsdal, nema hvað Hjördís hefur leyst Ragn-
heiði af við myndatökuna.

Hreiður á fljótsbakka.

 ÍSLANDSMET Í ESJUGÖNGU Tilraun verður gerð til að 
setja Íslandsmet í „Fjölda manns á Esjunni á einum degi“ laugardag-
inn 2. júní frá klukkan 8-20. Hópurinn 5tindar stendur fyrir atburðin-
um, en sá sami hópur ætlar sér helgina á eftir að ganga á hæstu tinda 
allra landshluta. Á vefsíðunni 5tindar.is eru allir hvattir til þátttöku og 
5tinda-menn skrá niður alla sem taka þátt í metinu. Markmiðið er ekki 
að ná toppnum, heldur að koma út í náttúruna og njóta sín með fjöl-
skyldunni og í góðra vina hópi. Gangan er jafnframt síðasta ganga 
5tinda-manna fyrir hringferðina 8-11. júní.





Klæddu þig vel

Tilvalið fyrir Smuguna, Jan Mayen
og allar styttri ferðir niður Laugaveg.

Höfuðborgarsvæðið: Smáralind, Kringlan, Bankastræti 5, Faxafen 12,
Miðhraun 11 Garðabæ. Akureyri: Glerárgata 32.
Keflavík: Leifsstöð og söluaðilar um land allt.

www.66north .is
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The European Patent Office is currently recruiting

engineers and scientists
to work as patent examiners at its offices in 
Munich, Berlin (DE) and The Hague (NL)

Your profile:
National of an EPO member state
Full university degree
Good working knowledge of at least two of the EPO official languages (English, French and
German) and willingness to learn the third before starting work as an examiner

Our offer:
Long-term employment in an international environment at the forefront of technology 
Intensive initial training in all aspects of patent examination, follow-up courses 
Attractive salary, social security package and working conditions generally

Your job will be to examine patent applications in the three official languages and take decisions
on the granting of patents valid in up to 36 European countries. 

For more details (including the technical fields in which we have vacancies) and to apply online,
please visit our web site:

•
•
•

•
•
•

www.epo.org

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Skrifstofustjóri

Arkís ehf., arkitektastofa, óskar eftir a› rá›a skrifstofustjóra til starfa.
Um framtí›arstarf er a› ræ›a í framsæknu og skapandi umhverfi.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 3. júní nk.

Uppl‡singar veitir Inga Steinunn Arnardóttir. Netfang: inga@hagvangur.is

Starfssvi›
Ábyrg› á fjármálalegri stjórnun
Kostna›areftirlit og samningager›
Almennur rekstur skrifstofu
Ábyrg› á starfsflróunarmálum
A›koma a› rá›ningum og móttöku 
n‡li›a
Umsjón fræ›slu- og símenntunarmála
Umsjón starfsmannasamtala
Önnur rekstrar- og mannau›stengd 
verkefni

Hæfniskröfur
Menntun á svi›i vi›skiptafræ›a e›a 
sambærilegt
Menntun í mannau›sfræ›um æskileg
Reynsla af fjármálatengdum störfum
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Drifkraftur og metna›ur til a› ná langt
í starfi
Frumkvæ›i og geta til a› starfa
sjálfstætt

ARKÍS er framsæki› alhli›a
hönnunar- og rá›gjafarfyrirtæki
sem hefur starfa› frá árinu 1997.
ARKÍS er nú or›in stærsta
arkitektastofa landsins og rekur
teiknistofur bæ›i í Reykjavík og á
Egilsstö›um, auk umtalsver›ra
umsvifa erlendis. Hjá fyrirtækinu
starfa m.a. arkitektar, innanhúss-
arkitektar, byggingafræ›ingar,
skipulagsfræ›ingur, verkfræ›ingur
og tækniteiknarar.



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Framkvæmda- og tæknisvið:
• Aðstoðarmaður skrifstofustjóra

Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%

sími 554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmaður við þjónustuíbúðakjarna fyrir

fólk með geðraskanir
• Rekstrarfulltrúi
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir
heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðv/afgr. karla, helgarvinna
• Baðv/afgr. kvenna helgarvinna
• Baðv/afgr. karla 100% vaktavinna

Sundlaug Kópavogs:
• Afgr./laugarv./baðvarsla kvenna 100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á unglingastig – 

samfélagsfræði og enska
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Kennari – hlutastarf
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Matráður starfsmanna 60%
Kársnesskóli:
• Íþróttakennari
• Enska og umsjónarkennari á unglingast.
• Almennur kennari/sérkennari í kennslu á 

unglingastigi
• Gangavörður/ræstir 100%
Lindaskóli:
• Enska á eldra stigi
• Tölvukennari
• Heimilisfræðikennari
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Íslenskukennari á unglingastig
Smáraskóli:
• Skólastjóri v/námsleyfis
• Umsjónarkennarar 4., 5. og 7. bekk
• Náttúrufræði/Stærðfræði 8. – 10. bekk
• Íþróttakennari 100%
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari á unglingastigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Dægradvöl 50%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Dalur:  554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri 100%
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar
• Leikskólasérkennari / þroskaþjálfi
• Deildarstjóri
• Matráður 100 %
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennarar næsta skólaár
• Sérk. v/stuðnings, sem fyrst
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar (í haust)
• Aðstoð í eldhús, kl. 9-14 (í byrjun ágúst)
Núpur:  554 7020
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240 (í byrjun ágúst)
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
• Ræsting 50% frá 1. júní nk.
Smárahvammur:  564 4300
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



Starf sölufulltrúa felur í sér:
•  Samskipti við núverandi og nýja viðskiptavini
    66°Norður á Íslandi
•  Umsjón með tilgreindum viðskiptamannahópi
    í samráði við sölustjóra
•  Sala og heimsóknir til viðskiptavina
•  Þátttaka í áætlanagerð
•  Eftir fylgni verkefna

Starf þjónustufulltrúa felur í sér:
•  Samskipti við núverandi og nýja viðskiptavini
    66°Norður á Íslandi
•  Samskipti og samvinna með öðrum deildum fyrirtækisins
•  Þátttaka og eftir fylgni pantana
•  Ýmis önnur verkefna söludeildar

Viðkomandi einstaklingar þurfa að búa yfir hæfni í mann-
legum samskiptum, vera jákvæðir, skipulagðir, geta unnið 
sjálfstætt sem og í hóp og búa yfir almennri tölvuþekkingu.

Reynsla og þekking af sölu- og/eða þjónustustörfum
æskilegt – reynsla og þekking á útivistar og/eða sjó-
& vinnufatnaði kostur.

Við óskum eingöngu eftir traustum, samviskusömum
og kraftmiklum starfsmönnum.

Umsjón með ráðningu:
Hjörtur Þór Grétarsson – hjortur@66north.is
Framkvæmdastjóri heildsölusviðs
Umsóknarfrestur til og með
31. maí 2007

66°Norður
Vegna aukinna umsvifa vantar sölufulltrúa
og þjónustufulltrúa í sölu- og þjónustudeild
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InPro / Skipholti 50b / 105 Reykjavík / Sími 555 7600 / www.inpro.is

Okkur vantar áræðna og ábyrga hjúkrunarfræðinga til starfa við sjúkraskýli á Austurlandi
sem sérhæfir sig í almennri heilsugæslu og neyðarviðbrögðum. Um er að ræða bæði
afleysingar í sumar og einnig fast starf til framtíðar.

InPro leitar að öflugum hjúkrunarfræðingum til 
starfa við fjölbreytt og spennandi verkefni

InPro er þjónustufyrirtæki á sviði heilsuverndar, vinnuverndar og heilbrigðisþjónustu. Stefna
fyrirtækisins er að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði fólks.  Hjá fyrirtækinu starfa um 85 starfsmenn með
fjölbreytta menntun og reynslu.  Sjá nánari upplýsingar á www.inpro.is.

Umsókn ásamt starfsferilsskrá skal senda til Gísla Nils Einarssonar:
gisli.einarsson@inpro.is.  Nánari upplýsingar eru veittar í síma 848-5562.

Í boði er einstök þjálfun í heilsuvernd, vinnuvernd og öryggismálum á
vinnustöðum.

Góð laun í boði.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

SALASKÓLI
Salaskóli leitar að:
• umsjónarkennurum á yngsta stig

• íslenskukennara á unglingastig

• kennara með þekkingu á táknmáli

• stuðningsfulltrúa með þekkingu

  á táknmáli

• stuðningsfulltrúa á unglingastig

Við leitum að kennurum sem vilja taka þátt í
fjölbreyttum, skemmtilegum og krefjandi verk-
efnum. Í skólanum eru aldursblandaðir náms-
hópar, leitast er við að horfa á þarfir og áhuga
sérhvers nemanda og stuðla að einstaklings-
miðaðri kennslu.

List- og verkgreinar skipa stóran sess. Skólinn
er umhverfisvænn og markviss áhersla er lögð
á útivist og fjölbreytt íþróttastarf. Skólinn tekur
þátt í Evrópusamstarfsverkefni sem nefnist Heil-
brigður lífsstíll.

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveit-
arfélaga og KÍ.

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 570 4600
netfang hrefnabk@salaskoli.is

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um störfin.



VÉLAMENN
Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða vélamenn til starfa.

Um er að ræða stjórnun á jarðýtum og gröfum. Möguleiki á vaktavinnu.

Einnig óskar ÍSTAK eftir að ráða meiraprófsbílstjóra. Æskilegt er að 

umsækjendur hafi réttindi og reynslu á vörubílskrana.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Upplýsingar um störfin 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 650 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.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Apótekið Hverafold – Lyfjatæknir og umsjónarmaður verslunar
Lyfjatæknir - Starfið felst í að aðstoða lyfjafræðing í receptur, m.a. við frágang og afgreiðslu lyfja, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, 
afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra auk sölu og ráðgjafar til viðskiptavina við val á öðrum vörum í verslun. Vinnutíminn 
er frá 11-18/19 alla virka daga. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsjónarmaður verslunar – Starfið felst í að hafa yfirumsjón með vörum í verslun, pöntunum, vörumóttöku, frágangi og samskiptum við birgja. 
Aðstoð og ráðgjöf til viðskiptavina við val á vörum í verslun, afgreiðsla á kassa auk annarra verkefna. Vinnutíminn er frá 11-18/19 alla virka daga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í síðasta lagi í haust.

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Pálsson, lyfsali Apótekinu Hverafold (johannes@apotekid.is) s: 587-1200

Lyfja Setbergi – Lyfjatæknir eða starfsmaður með reynslu úr apóteki.
Starfið felst í að aðstoða lyfjafræðing í receptur, m.a. við frágang og afgreiðslu lyfja, aðstoð við afgreiðslu á skipskistum, afgreiðslu á kassa, 
afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra auk sölu og ráðgjafar til viðskiptavina við val á öðrum 
vörum í verslun. Vinnutíminn er breytilegur skv. vinnuskema á afgreiðslutíma apóteksins 9-19 og þriðja hvern laugardag 10-16. Viðkomandi þarf 
að geta hafið störf í ágúst/september.

Nánari upplýsingar veitir Svanhildur Kristinsdóttir, lyfsali Lyfju Setbergi (svana@lyfja.is) s: 555-2306

Lyfja Smáralind - Sala og afgreiðsla

Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni með ríka þjónustulund í sölu- og afgreiðslustarf. Starfið felst í sölu- og ráðgjöf til viðskipta-
vina um val á vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra. Vinnutíminn 
er frá 11-19 virka daga og skv. samkomulagi um helgar.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í haust.

Nánari upplýsingar veitir Torfi Pétursson, lyfsali Lyfju Smáralind (torfi@lyfja.is) s: 530-5800

Hæfniskröfur: Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. Góð tölvukunnátta. Áreiðanleiki, skipulögð vinnubrögð, metnaður og geta til 
að vinna undir álagi. Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og reynsla úr apóteki er kostur.
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Lyfja Lágmúla – Lyfjatæknir, snyrtivörudeild og sölu- og afgreiðslufólk.

Atvinnutækifæri hjá Lyfju

Tekið er við umsóknum á vefsíðu okkar, www.lyfja.is 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið 
rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái 
tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi. Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Við leitum að sjálfstæðu, 

skipulögðu og metnaðar-

fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs við 

framsækið og spennandi 

fyrirtæki.

Lyfjatæknir - Starfið felst í að aðstoða lyfjafræðing í receptur, m.a. við frágang og afgreiðslu lyfja, afgreiðslu á kassa og faglegri ráðgjöf um 
lausasölulyf og aðrar vörur til viðskiptavina. Unnið er skv. vaktarplani á afgreiðslutíma lyfjabúðarinnar sem er 8-24 alla daga. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.

Sala- og afgreiðsla - Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni með ríka þjónustulund í sölu- og afgreiðslustarf. Starfið felst í ráðgjöf 
til viðskiptavina um val á vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra. 
Unnið er skv. vaktarplani á afgreiðslutíma lyfjabúðarinnar sem er 8-24 alla daga. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í haust.

Snyrtivörudeild - Óskum eftir starfsmanni í snyrtivörudeild Lyfju Lágmúla. Starfið felst í sölu og á snyrtivörum og þjónustu henni tengdri, sem og
pöntunum og samskiptum við birgja. Leitað er að góðri og hæfileikaríkri sölumanneskju með þekkingu á snyrtivörum. Vinnutími er frá kl. 10-16 og 
16-22 virka daga samkvæmt vaktakerfi. Helgarvinna samkvæmt  samkomulagi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í haust.

Nánari upplýsingar veitir Unnur Björgvinsdóttir, lyfsali Lyfju Lágmúla, (unnur@lyfja.is) s: 533-2300

Lyfja Laugavegi – Umsjón með snyrtivörum
Óskum eftir starfsmanni til að hafa yfirumsjón með snyrtivörum í Lyfju Laugavegi. Starfið felst í sölu á snyrtivörum og þjónustu henni tengdri, 
pöntunum og samskiptum við birgja, aðstoð við viðskiptavini við val á vörum í verslun, afgreiðslu á kassa auk annarra verkefna. Leitað er að góðri 
og hæfileikaríkri sölumanneskju með þekkingu á snyrtivörum. Vinnutíminn er frá 12-17 að jafnaði, einhverja daga til 18:30. Laugardaga skv. 
samkomulagi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða í síðasta lagi í haust.

Nánari upplýsingar veitir Alfreð Ómar Ísaksson, lyfsali Lyfju Laugavegi (alfred@lyfja.is) s: 552-4045

Vegna breytinga og vaxandi starfsemi getum við bætt lyfjatæknum, snyrti- eða förðunarfræðingum 
og sölu- og afgreiðslufólki í okkar frábæra starfsmannahóp á höfuðborgarsvæðinu.



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kársnesskóla
Laus störf næsta skólaár:

• Gangavörður/ræstir

• Íþróttakennari

• Enska og umsjón á unglingastigi

• Almennur kennari/sérkennari á unglingastigi

Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
störfin

Upplýsingar gefur skólastjóri
í síma 570 4100 og 898 4107

netfang gudrunpe@kask.kopavogur.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



VINNUSTAÐURINN

Menntunar- og hæfniskröfur:

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 

Þjónustufulltrúi 
  á ökutækjasviði

- vi› rá›um

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

Söluma›ur

Öflugur söluma›ur óskast á ört vaxandi vélasvi›
R. Sigmundssonar.

R. Sigmundsson, Vélasalan og
Radiomi›un sameinu›ust á sí›asta ári
undir nafninu R. Sigmundsson ehf.  Me›
flessari sameiningu var› til eitt stærsta og
öflugasta fljónustufyrirtæki› í sjávarútvegi
á Íslandi.  Í sumar mun öll starfsemi
fyrirtækisins ver›a flutt undir eitt flak í n‡tt
og glæsilegt húsnæ›i vi› Klettagar›a 25.

R. Sigmundsson er umbo›sa›ili fyrir mörg
af  flekktustu vörumerkjum á svi›i
sjávarútvegs, i›na›ar og lífsstíls. fiar mætti
nefna: Cummins, Lister-Petter, Garmin,
Raymarine, Koden, Enag, Mikrofyn, Itur,
Pedrollo, Stenhoj, Mercury og fleiri og
fleiri.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 4. júní
næstkomandi.  Númer starfs er
6262.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir
Elísabet S. Arndal.  Netfang:
elisabetsa@hagvangur.is

Hæfniskröfur:
Drífandi einstaklingur sem er tilbúinn til a›
leggja á sig mikla vinnu flegar á flarf a› halda.
Haldgó› flekking á vélbúna›i og/e›a
rafmagni (vélstjórnar e›a tæknimenntun).
Gó›ir söluhæfileikar og hæfni í mannlegum
samskiptum.
Frumkvæ›i, sjálfstæ›i og metna›ur til a› ná
árangri.
Gó› enskukunnátta og almenn tölvufærni.
Reynsla af sölustörfum er kostur en ekki 
skilyr›i.

Starfi› felur í sér:
Vi›hald og öflun vi›skiptatengsla.
Uppbyggingu marka›stækifæra.
Sölu, rá›gjöf og tilbo›sger›.
Samkeppnishæf laun fyrir réttan einstakling.

Í bo›i er spennandi framtí›arstarf hjá ört vaxandi
fyrirtæki sem byggir á traustum grunni.

Viltu vinna með leiðandi fyrirtæki á upplýsingatæknisviði á Suðurnesjum? 
Samhæfni leitar að einstaklingi sem hefur frumkvæði og vilja til að ná árangri í 

starfi. Skemmtilegt og fjölbreytilegt starf er í boði sem hentar jafnt kven- og karlmanni.

Lýsing á starfi:

Sölustarf í verslun
Uppsetning tilboða
Taka á móti viðskiptavinum
Samstarf við birgja
Daglegt uppgjör og frágangur

Hæfniskröfur:

Samskiptahæfileikar
Góð tölvu og ensku kunnátta
Snyrtimennska og jákvætt viðhort
Metnaður í starfi
Sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2007 
Vinsamlegast sendið umsókn og

ferilskrá á Björn Inga Pálsson
í tölvupósti bip@samhaefni.is

Hringbraut 96  230 Reykjanesbæ
Sími 421 7755  www.samhaefni.is

Samhæfni er viðurkenndur sölu- og um-
boðsaðili Opinna kerfa ehf., Hátækni
ehf. og Link ehf. Félagið leggur áherslu
á sölu og þjónustu á tölvubúnaði frá HP.
Reynsla starfsmanna á sölu og þjónustu
á HP lausnum er síðan 1993. Fjöldi
viðskiptavina fyrirtækisins fer ört vaxandi
en á meðal viðskiptavina Samhæfni eru
mörg stærstu fyrirtæki á Suðurnesjum.

Samhæfni veitir fyrirtækjum, stofnunumog
einstaklingum á Suðurnesjunum alhliða
lausnir í upplýsingatækni. Fyrirtækið
selur tölvubúnað frá stærstu og virtustu
tölvuframleiðendum í heimi, sem eru
þekktir fyrirgæði og ábyrgð. Lögð er
áhersla á öflugt þjónustusvið sem
aðstoðar við rekstur ogviðhald tölvukerfa í
fyrirtækjum. Lagður er mikill metnaður
í að fylgjast með þróun á upplýsinga-
tæknisviði til að geta boðið þjónustur
í samræmi við breyttar kröfur og þarfir

markaðarins.

Viltu vera í vinningsliðinu?



28.900.000
Fallegt og vandað 102 fm 4 herb. heilsárshús á steyptum grunni með
gólfhita. 6.700 fm kjarri vaxin eignarlóð móts við Kerið. 140 fm verönd 
við húsið. Húsið er tilb. til afhend. strax. Möguleiki að taka íbúð uppí! 
Einnig við Dvergahraun tvær samliggjandi lóðir 10.800 fm. og 11.700 fm.

Fr
um

Dvergahraun 18 - Miðengi - Grímsnesi 
Sölusýning laugardag og sunnudag kl. 14.00 - 15.00

Akstursleið:
Fyrsta beygja til vinstri eftir að komið er framhjá Kerinu í Grímsnesi 
merkt Miðengi – Ekið þaðan eftir merkjum Draumahúsa.

Upplýsingar gefur Ólafur í síma 824 6703





KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI

ATVINNA



Hraunbær 28 – Hveragerði - Opið hús

Fr
um

224,5 fm stórglæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr byggt 2005.
Húsið er sérstaklega glæsilegt að innan og hvergi hefur verið til
sparað í innréttingar og tæki. Hiti í gólfum (þráðlaus stýring). Lóð er
grófjöfnuð. Skipti á minni eign í Reykjavík koma til greina.
Áhvílandi 32 millj. kr. íbúðarlán frá Glitni. Ásett verð 37,9 millj.

Opið hús í dag milli kl. 13.00 og 14.30

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

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

NÝR OG GLÆSILEGUR Fullbúinn FINNSKUR BJÁLKABÚSTAÐ-
UR Á GÓÐU EIGNARLANDI SEM SEM NÆR NIÐUR AÐ APA-
VATNI. Bústaðurinn er um 86 ferm. ásamt um 25 ferm. millilofti (gólf-
flötur). Húsið stendur á um 10.000 fm eignarlandi sem er mjög vel
staðsett við vatnið, gott útsýni er yfir vatnið og fjallgarðina í kring. 3
svefnherb, stór stofa og eldhús, stór verönd. Þetta er stórglæsilegt hús
sem vert er að skoða. V. 27,5 millj.

Upplýsingar í síma 696 6580

SUMARHÚS - VATNSHOLTSVEGUR  
OPIÐ HÚS Í DAG OG Á MORGUN MILLI 13.00 TIL 16.00

Fr
u

m

28.900.000
Fallegt og vandað 102 fm 4 herb. heilsárshús á steyptum grunni með 
gólfhita. 6.700 fm kjarri vaxin eignarlóð móts við Kerið. 140 fm verönd 
við húsið. Húsið er tilb. til afhend. strax. Möguleiki að taka íbúð uppí!  
Einnig við Dvergahraun tvær samliggjandi lóðir 10.800 fm. og 11.700 fm.

Fr
u

m

Dvergahraun 18 - Miðengi - Grímsnesi 
Sölusýning laugardag og sunnudag kl. 14.00 - 15.00

Akstursleið: 
Fyrsta beygja til vinstri eftir að komið er framhjá Kerinu í Grímsnesi 
merkt Miðengi – Ekið þaðan eftir merkjum Draumahúsa.

Upplýsingar gefur Ólafur í síma 824 6703

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Kári Halldórsson, lögg. fasts.

Opið virka daga kl. 9–18

HALLKELSHÓLAR - GRÍMSNESI Sérlega
fallegt 76,3 fm sumarhús á 1 hektara leigulóð.
Húsið skiptist þannig að grunnflötur er 46,3 fm,
svefnloft 20 fm og geymsla 10 fm. Tvö svefnherb.
og gott svefnloft m/opnanlegum glugga. Fallegt
útsýni. Stutt í sundlaug að Minni-Borg og þrír
golfvellir eru í næsta nágrenni. Verð 14,9 millj.

Júlíus tekur á móti gestum 
og veitir leiðar leiðbeiningar í síma 896 5574

OPIÐ HÚS
LAUGARDAG OG SUNNUDAG KL. 13-17

F
ru

m

Sumarhús,Giljareitir
við Laugarvatn

Verð: 18,9
Stærð: 51,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 11,2

Fallegt  og vel  byggt  sumarhús með flottu  útsýni  í  landi  Snorrastaða í  Bláskógabyggð,  kallað Giljareitir.
Tvö  svefnherbergi  eru  í  húsinu  annað  með  kojum  auk   25m2  svefnlofts.  Stofa  og  eldhús  eru
samliggjandi. Baðherbergi er með sturtu. Útgengi er úr stofu á stóran sólpall sem er í kringum húsið og
er  þar  heitapottur  og  geymsluhús.  Auk  þess  er  mikil  geymsla  undir  húsinu.  Heitt  og  kalt  vatn  er  í
bústaðnum auk rafmagns.  Komdu í opið hús eða bókaðu tíma í skoðun !

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús SUNNUDAG KL.16:00-17:00



V
erk Sigtryggs Magna-
sonar var frumsýnt 
síðastliðinn fimmtu-
dag sem liður í Lista-
hátíð í Reykjavík. Þetta 
óvenjulega verk býður 

upp á mjög mikla nálægð, dramat-
ík og húmor í heimilislegu umhverfi 
svo ekki sé meira sagt. 

„Sigtryggur þekkir Eddu því hún 
lék í verki hans Herjólfur er hættur 
að elska sem var sett upp í Þjóðleik-
húsinu. Hann heldur greinilega upp á 
hana því hann vildi að hún léki í þessu 
líka,“ segir Ingvar og lítur á konu sína. 
Í vetur var síðan afráðið að verkið yrði 
sýnt við þessar frumlegu aðstæður og 
að Ingvar léki á móti Eddu. Þriðji leik-
arinn í sýningunni er Jörundur Ragn-
arsson sem fer með hlutverk sonar-
ins.

Leiðir þeirra hjóna lágu oftar saman 
þegar Ingvar var einnig fastráðinn 
við Þjóðleikhúsið en þau hafa nokkr-
um sinnum deilt sviðinu. „Við útskrif-
uðumst bæði úr Leiklistarskólanum 
árið 1990,“ segir Ingvar. „Eftir að hafa 
verið saman í skólanum og allan sólar-
hringinn í fjögur ár,“ bætir Edda við. 
Eftir útskrift léku þau saman í Pétri 
Gaut í Þjóðleikhúsinu en það gerðu 
þau einnig í vinsælli uppfærslu húss-
ins á verkinu árið 2006. „Við vorum 
fastráðin við sama húsið í níu ár en 
síðan hætti ég þar,“ segir Ingvar. „Við 
vorum alls ekkert alltaf í sömu verkun-
um en rákumst á hvort annað á göng-
unum.“ Edda segir að líklegast hafi 
þau leikið saman innan við tíu sinnum 
frá þessum tíma og nú leiki þau hjón í 
annað sinn.

Átökin í Yfirvofandi tengjast gömlum 
sárum og sorglegum glæp en einnig 
hversdagslegum samskiptum og kunn-
uglegum misskilningi. Blaðamanni 
leikur hugur á að spyrja hvort það taki 
ekki á að leika svo nærgöngult verk í 
miklu návígi við áhorfendur?

„Þetta er náttúrlega eins og hvert 
annað verkefni en maður er óneitan-
lega smá eftir sig að loknum æfing-
um,“ segir Ingvar. „Þetta er mjög nær-
göngult verk sem tekur á áhorfendur 
sem sjá það í fyrsta sinn. Við höfum 
vitaskuld farið mjög gaumgæfilega í 
gegnum það allt, og sumt gerum við 
hreinlega á tækninni,“ segir hann. 
Edda tekur fram að æfingaferlið hafi 
verið afar skemmtilegt þó að viðfangs-
efni verksins sé alvarlegt. „Þrátt fyrir 
allt var  mjög ánægjulegt og gaman að 
æfa það, þetta er eitt skemmtilegasta 
verkefni sem ég hef tekið þátt í. Og 
hópurinn alveg einstakur, Bergur Ing-
ólfsson leikstjóri alveg frábær og gott 
að vera hjá Sigtryggi.“ „Já, það var 
mjög þægilegt að mæta í vinnuna,“ 
samsinnir Ingvar og brosir út í annað.  

Hjónin í verkinu eiga fátt sammerkt 
með Eddu og Ingvari, sem betur fer 
líklega því ýmislegt gengur á heima 
hjá persónunum sem ekki er til eftir-
breytni. Edda hristir hausinn hlæjandi 
þegar talið berst að slíkum saman-
burði. „Þetta eru náttúrlega allt öðru-
vísi hjón, heldur en við og mjög öfga-
fullar aðstæður,“ segir hún en Ingv-
ar bætir við að ef farið væri í miklar 
rannsóknir væri kannski hægt að 
finna einhverjar hliðstæður líkt og í 
öllum samböndum en hann líti skilj-
anlega á þetta sem algjörlega aðskil-
in hjónabönd. 

Ingvar útskýrir að upplifun áhorfend-
anna sé samþjöppuð klukkustund af 
lífi hjóna sem hafa verið saman í tut-
tugu og sex ár. „Þau hafa ábyggilega 
átt margar góðar stundir saman þó 
þau eigi sameiginlega sorg, eða sekt.“ 
Hið kunnuglega sé ekki síst að finna í 
hversdagslegu þrasi þeirra sem marg-
ir kannast við. „Við Edda erum ekki 
alltaf sammála um alla hluti heldur, 
síður en svo,“ segir Ingvar og hlær. 
„Þessi rifrildi þeirra þegar þau tala í 
kross og hlusta ekki hvort á annað. Það 
gerist oft að við tölum í kross og hlust-
um ekki hvort á annað, bæði af ásettu 
ráði og í erli dagsins,“ bætir Edda 
við og brosir. Þau útskýra að karpið í 
hjónunum um veðrið hafi vakið mik-
inn hlátur á æfingum. „Það er auð-

velt að tengja við slíkt en það hvílir 
hins vegar mikið farg á persónunum 
sem við erum blessunarlega laus við,“ 
segir Edda. „Já, ég veit ekki hvort 
maður gæti leikið í svona sýningu ef 
maður hefði upplifað eitthvað í lík-
ingu við reynslu þessara hjóna,“ árétt-
ar Ingvar.

Þau eru sammála um að eitt það mest 
spennandi við verkið Yfirvofandi sé 
texti Sigtryggs Magnasonar sem sé 
svo knappur og kröftugur, ljóðrænn 
og hversdagslegur í bland. „Hann 
rennur svo lipurlega og það liggur svo 
margt milli línanna. Textinn hans Sig-
tryggs fer með mann miklu lengra en 
orðin,“ segir Edda. „Við fyrsta lest-
ur eru þetta bara orð sem maður þarf 
að púsla saman en þau verða dýpri 
og líflegri með hverjum lestri og öðl-
ast nýja merkingu með hverri æfingu. 
Það er einfaldlega merki um að leikrit-
ið sé gott,“ bætir Ingvar við.

Edda segir að þeirra eigið samband 
hafi komið þeim til góðs við æfingar 
á verkinu. „Það gekk ýmislegt fljót-
ar og betur fyrir sig vegna þess að við 
þekkjum hvort annað og höfum svip-
aðan skilning,“ segir hún. „Við erum 
mjög ólíkar manneskjur og þess vegna 
erum við ólíkir leikarar. En við höfum 
verið saman í hvað … tuttugu ár?“ 
spyr Ingvar og Edda kinkar kolli. „Þá 
er kominn heilmikill skilningur í sam-
bandið og sumt þarf ekki að tala um.“ 
Edda tekur upp þann þráð og segir það 
sjaldgæft að þeir sem maður hefur 
ofast unnið með séu auðveldastir í sam-
starfi. „Það er meira eins og maður tali 
svipað tungumál og ákveðið fólk, þó 
maður sé aðeins að vinna með viðkom-
andi í fyrsta eða annað sinn. Maður 
getur verið búinn að vinna milljón 
sinnum með einhverjum og aldrei skil-
ið hann alveg.“ Ingvar tekur undir og 
segir það spara mikla orku að vera á 
sömu bylgjulengd og samstarfsfólkið. 

„Þetta er eins og með Berg …,“ segir 
Edda. „Og Sigtrygg,“ bætir Ingvar við. 
„Já þess vegna hefur þetta verið svona 
skemmtilegt. Það þurfti ekki að segja 
svo margt, allur hópurinn hefur sömu 
nálgunina á verkið, það þurfti ekki að 
útskýra mikið.“ 

Ingvar segir að samvinna þeirra 
hjóna sé mjög ánægjuleg og þau 
myndu gjarnan vilja vinna meira 
saman. „En við erum með stórt heim-
ili, stundum er ópraktískt að við séum 
bæði að vinna mikið á sama tíma.“ 
Edda rifjar upp þegar þau voru bæði 
í Þjóðleikhúsinu og þurftu að skipu-
leggja sig vel en voru þó oft að frum-
sýna hvort í sínum mánuðinum. 
„Þessi sýning er annars eðlis, mun 
minna stress í kringum hana,“ út-
skýrir hún. „En það er samt leiðinlegt 
að við séum bæði að heiman á kvöld-
in þegar krakkarnir eru í prófum,“ 
bætir fjölskyldufaðirinn við. „Já, en 
þó við höfum ekki verið að sýna sömu 
sýninguna höfum við oft verið í burtu 
öll kvöld, hvort í sínu lagi. Mér hefur 
fundist mjög gaman að mæta í vinn-
una saman og koma saman heim,“ 
segir Edda.  

Þótt Edda og Ingvar lifi og hrærist 
í leiklistinni taka þau bæði fram að 
það sé ekki það eina sem rætt er um á 
heimilinu. „Fólk heldur kannski að við 
séum að æfa okkur heima en svo er 
ekki,“ segir Ingvar hlæjandi. „En við 
hlýðum varla hvort öðru yfir.“ „Nei, 
við tölum varla um þetta, það er svo 
margt annað að tala um,“ segir Edda 
sposk. „Maður verður að aðskilja 
vinnuna og heimilið, ég yrði brjálaður 
ef ég væri alltaf að hugsa um vinnuna 
hérna heima. Ég nota tímann minn til 
að undirbúa mig og þá er oft betra að 
hugsa og vinna textann í einrúmi, ég 
fæ frekar krakkana okkar til að hlýða 
mér yfir,“ segir Ingvar en tekur þó 
fram að það hafi ekki verið mögulegt 

í þessu tilviki þar sem Yfirvofandi sé 
ekki verk við hæfi barna. „Ætli við 
tölum ekki minnst um vinnuna,“ segir 
Edda íbyggin. „Jú, ég veit stundum 
ekkert hvað er í gangi fyrr en það 
kemur að frumsýningu hjá Eddu. 
Ég veit hvað verkið heitir en varla 
meira,“ segir hann hlær við. „Þetta er 
vinnan okkar, ekki bara áhugamál.“ 

Það er ekki síst áhorfandinn sem er í 
óvenjulegu hlutverki í sýningum á Yf-
irvofandi, hann er gestur á hádramat-
ísku heimili þar sem aðeins rúmast um 
tuttugu áhorfendur í lítilli stofu. „Ég 
held að það sé skrítið fyrir fólk, sem er 
vant að fara í leikhús og setjast í sætið 
sitt, horfa á sviðið og ljósin, að koma 
á svona sýningu. Það kemur í bók-
staflega heimsókn og fær að skyggn-
ast inn í líf þessa fólks,“ segir Ingvar. 
Staðsetningin á heimavelli leikskálds-
ins á Lokastíg 5 er farin að skipta leik-
arana nokkru máli en Edda tekur fram 
að hún myndi alls ekki vilja leika verk-
ið heima hjá sér. Ingvar segir að börn 
hjónanna á Lokastígnum séu hætt að 
kippa sér upp við að hann æði upp á 
efri hæðina til þeirra í miðri sýningu 
og kalli angistarfullur yfir hverf-
ið. „Við veltum fyrir okkur á tíma-
bili hvort einhver í nágrenninu færi 
að hringja á lögregluna og kvarta yfir 
heimilisofbeldi,“ segir hann en tekur 
fram að það hafi ekki gerst enn. 

Rætt hefur verið um að sýningin 
verði sett upp víðar, í alls konar húsum 
og við ýmsar aðstæður en því fylg-
ir töluvert umstang að æfa upp svo 
tæknilega sýningu á nýjum stað. „Það 
er samt aldrei að vita,“segir Edda, 
„við eigum ábyggilega eftir að sýna 
hana víðar en á Lokastígnum.“ „Ætli 
það væri ekki dálítið álag á fjölskyld-
una þar ef við værum að leika þetta 
hjá þeim í tvö, þrjú ár?“ spyr Ingvar 
kankvís að lokum. 

Hjón í orði, á borði og á sviði
Edda Arnljótsdóttir og Ingvar E. Sigurðsson eru samferða í vinnuna þessa dagana. Þau leika hjón í sýningunni Yfirvofandi, í 
stofunni heima hjá leikskáldinu á Lokastígnum. Kristrún Heiða Hauksdóttir komst að því að leikarahjónin eru ekki alltaf sam-
mála þótt þau klári stundum setningar hvort annars. 

Við veltum 
fyrir okkur 
á tíma-
bili hvort 
einhver í 
nágrenn-
inu færi að 
hringja á 
lögregluna 
og kvarta 
yfir heimil-
isofbeldi.
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K
vikmyndahátíð-
in í Cannes stendur 
nú yfir og á hátíð-
in 60 ára afmæli á 
þessu ári. Af því til-
efni voru 33 helstu 

leikstjórar heimsins fengnir til að 
gera þriggja mínútna stuttmynd 
um kvikmyndina sem listform og 
eru þessar stuttmyndir sýndar á 
undan bíósýningum og einnig sem 
ein heild undir titilinum „To Each 
His Own Cinema“. 

Það var því mikið um dýrð-
ir þegar þetta stórskotalið kvik-
myndaheimsins var mætt á rauða 
dregilinn. Leikstjórar á borð við 
Joel og Ethan Coen, Gus Van Sant, 
Wim Wenders, Roman Polanski, 
Wong Kar Wai, Olivier Assayas, 
Billie August, David Cronenberg 
og Alejandro Gonzalez Inarritu. 

Fyrr um daginn höfðu allir leik-
stjórarnir komið saman til að ræða 
við blaðamenn um stöðu kvik-
myndarinnar í fjölmiðlaumhverfi 
nútímans. Margir þessara leik-
stjóra voru ekki bjartsýnir fyrir 
hönd kvikmyndanna í framtíð-
inni og sjá fyrir sér endalok kvik-
myndaformsins eins og við þekkj-
um það. Þegar hægt er að horfa á 
kvikmyndir á smáskjáum í síma, 
tölvu eða iPod hefur eitthvað tap-
ast. Kanadíski leikstjórinn Atom 
Egoyan (sem fékk einmitt heið-
ursverðlaun Alþjóðlegu kvik-
myndarhátíðarinnar í Reykjavík 
í fyrra) og Roman Polanski rök-
ræddu þetta sín á milli fram og 
aftur en sá síðarnefndi var þeirr-
ar skoðunar að kvikmyndin myndi 
lifa af allt tækniflóðið og að leik-
stjórar myndu halda áfram að taka 
upp á filmu og áhorfendur mæta í 
kvikmyndahús til að sjá listrænar 
myndir í stórum sölum. 

Polanski svararði flestum 
spurningum blaðamanna á fundin-
um en rauk svo út í fússi eftir að 
hafa fengið heimskulega spurn-
ingu frá einum blaðamanni. „Það 

er til skammar að fá svona lé-
legar og yfirborðslegar spurn-
ingar frá ykkur,“ sagði Pol-
anski áður en hann rauk út 
og bætti við. „Ég held það sé 
tölvan sem hefur fært ykkur 
niður á þetta plan.“ Með þess-
ari uppákomu sýndi hann fram 
á að kvikmyndir snúast ennþá 
um tilfinningar. 

Nokkrar myndir þykja standa 
upp úr og er mynd Polanskis ein 
þeirra. Í þriggja mínútna mynd 
var hægt að þekkja stíl flestra 
leikstjóranna og þótti takast mjög 
vel til og gefa áhorfendum von um 
að kvikmyndin sé ekki feig. 

Það vakti reyndar athygli að að-
eins einn kvenleikstjóri var í 
þessum föngulega hópi leik-
stjóra. Jane Campion sem vann 
Gullpálmann fyrir Píanó árið 
1993 var eina konan sem var 
fengin til að taka þátt. „Það er 
hálf dapurlegt að vera eina konan 
í þessum hópi og ég er viss um að 
karlmennirnir eru sammála, þeir 
myndu örugglega vilja hafa fleiri 
konur hér. En þeir hafa tekið 
mér mjög vel og ég er ekki ein-
mana,“ sagði Campion þegar hún 
var spurð hvað henni fyndist um 
að vera eina konan. Mynd henn-
ar var líka einhvers konar ákall 
til kvenverunnar og hvatti hún 
allar konur til að láta í sér heyra 
og sagði það miður að heimin-
um væri stjórnað að svo miklu 
leyti af karlmönnum og átti hún 
þá líka við kvikmyndaheiminn. 
„Við erum gyðjur, við erum fal-
legar, heimurinn væri betri stað-
ur ef rödd kvenna fengi að heyr-
ast,“ sagði hún.

Þó að í Cannes séu sýndar list-
rænar kvikmyndir frá öllum 
heimshornum þá er Hollywood 
ekki langt undan og nokkr-

ar myndir sem ekki taka þátt í 
keppninni hafa verið frumsýnd-
ar í höllinni. Þrátt fyrir allt eru 
það líka Hollywood-stjörnurnar 
sem fá mesta athyglina. Þannig 
var hart barist um sæti á blaða-
mannafundinum sem aðstand-
endur Ocean’s 13 héldu síðastlið-
inn fimmtudag. 

Myndin er eftir leikstjórann 
Steven Soderbergh sem nýtur 
mikillar virðingar í kvikmynda-
heiminum og vann Gullpálmann 
í Cannes fyrir átján árum fyrir 
Sex, Lies and Videotapes og sló 
í gegn með Traffic árið 2000. Það 
voru margir sem veltu fyrir sér 
hvers vegna leikstjóri eins og 
hann tæki þátt í Hollywood-verk-
efnum af þessu tagi. 

Soderbergh svaraði að fyrst og 
fremst vildi hann gera bíómynd-
ir. „Ef ég myndi bara gera mynd-
ir eins og Sex, Lies and Video-
tapes eða bara myndir eins og 
Ocean’s myndirnar þá væri ég 
fastur. Hollywood-framleiðslan 
leyfir mér að leika mér með mið-
ilinn sem ég hefði annars ekki 
tækifæri til.“ Ocean’s 13 er ná-
kvæmlega eins og fyrri mynd-
irnar, Ocean’s 11 og Ocean’s 12. 
Hollywood-formúlan er til staðar 
og sér til þess að áhorfandanum 
leiðist ekki en myndir skilur ná-
kvæmlega ekkert eftir sig og er 
ekkert nema afþreying. 

Myndin skartar helstu stjörnum 
Hollywood. Al Pacino var reynd-
ar fjarri góðu gamni í Cannes 
en Andy Garcia, Brad Pitt, Matt 
Damon og George Clooney léku 
við hvern sinn fingur á blaða-
mannafundinum. Clooney sló á 
létta strengi og sagði: „Af hverju 
erum við ekki í keppninni? Ég 
hélt við værum í keppninni.“ Og 
Matt Damon bætti við: „Við héld-
um að við myndum vinna.“ 

Það er einhvers konar tíska 
núna hjá Hollywood-stjörnum að 
taka þátt í verkefnum sem bæta 
og breyta heiminum á einhvern 
hátt og hafa bæði Clooney og Pitt 
verið duglegir við það en þeir við-
urkenndu líka á fundinum að hafa 
gaman af því að leika í myndum 
eins og Ocean’s 13. „Ég hef fyrst 
og fremst gaman af kvikmynd-
um og vil helst taka þátt í ólíkum 
verkefnum. Það er mjög gaman að 
fá að leika með þessum leikurum 
og þetta snýst bara um skemmt-
un,“ útskýrði Clooney.

Rjóminn á Cannes  
Staða kvikmyndarinnar á tækniöld og máttur 
skemmtanaiðnaðarins hafa verið mikið í umræð-
unni í Cannes þetta árið. Hanna Björk Valsdóttir
fylgist með þegar Hollywood-myndir utan keppni 
stela senunni og stjörnurnar kynna eigin verkefni 
þar sem boðskapurinn er í fyrirrúmi. 

Það eru allir sammála um mátt 
kvikmyndarinnar til að vekja at-
hygli á ýmsum málefnum og 
ekki spillir fyrir þegar stór nöfn 
skemmtanaiðnaðarins leggja sitt 
af mörkum. Þannig fékk myndin 
Mighty Heart, sem skartar Ang-
elinu Jolie í aðalhlutverki og er 
framleidd af Brad Pitt, verðskuld-
aða athygli þegar hún var frum-
sýnd utan keppni á Cannes. Mari-
ane Pearl, ekkja blaðamannsins 
Daniels Pearl, sem myndin fjall-
ar um var líka mætt til að ræða 
við blaðamenn. „Ástæðan fyrir 
því að ég ákvað að samþykkja að 
gera þessa bíómynd er vegna þess 
að það þarf að koma boðskapnum 
á framfæri. Sífellt fleiri blaða-
mönnum eru rænt og þeir teknir 
af lífi og ástandið er nú þannig að 
þeir sem segja sannleikann eru í 
hættu,“ sagði hún. 

Vatnsgreiddur og klæddur í smók-
ing mætti Leonardo DiCaprio á 
rauða dregilinn til að sýna The 
11th Hour sem hann framleiðir 
og kemur fram í sem sögumaður. 
Myndin er ákall til móður jarðar 
og sýnir vísindamenn og sérfræð-
inga ræða um ástand jarðarinnar 
og hvað við erum að gera til að 

eyðileggja hana henni en einnig 
hvernig við getum snúið við blað-
inu og bjargað jörðinni og okkur 
sjálfum. Myndin hefði aldrei 
verið sýnd á Cannes eða fengið 
svipaða athygli ef DiCaprio hefði 
ekki komið við sögu þó að leik-
stjórar myndarinnar, systurn-
ar Nadia Conners og Leila Conn-
ers Petersen, vildu nú ekki sam-
þykkja það og töldu viðfangsefnið 
standa fyrir sig sjálft. 

En burtséð frá umhverfisvænum 
Hollywood-stjörnum og pólitísk-
um áróðri þá stendur keppnin um 
Gullpálmann sem hæst. Í keppn-
ina eru valdar myndir hvaðanæva 
úr heiminum sem þykja bestar og 
skipta stjörnur þá engu máli, en 
nokkrar nýjar stjörnur fæðast á 
hverju ári í Cannes. Nokkur stærri 
nöfn eru þó á dagskránni svo sem 
Coen-bræður með No Country For 
Old Men, Wong Kar Wai með My 
Blueberry Nights, Quentin Tar-
antino með Death Proof, David 
Fincher með Zodiac og Emir Kust-
urica með Promise Me This. Kust-
urica-myndin hefur enn ekki verið 
frumsýnd og verður síðasta mynd-
in sem sýnd er í keppninni og gæti 
breytt stöðunni en úrslitin verða 
kynnt á sunnudagskvöld við hátíð-
lega athöfn.

Að svo komnu er það rúmanska 
myndin 4 Months, 3 Weeks And 2 
Days eftir Christian Mungiu sem 
hefur fengið bestu dóma gagnrýn-
anda og þykir sigurstranglegust 
ásamt Coen-myndinni og frönsku 
myndinni eftir Julian Schnabel: 
The Diving Bell And The Butter-
fly og fjallar um ritstjóra Elle sem 
fékk heilablóðfall aðeins 43 ára 
gamall og gat ekki tjáð sig eftir 
það nema með því að depla öðru 
auganu. Myndin þykir einstaklega 
áhrifamikil.

Það er þó aldrei að vita hvað 
dómnefndin ákveður og verður 
spennandi að fylgjast með hvernig 
þessum keppnismyndum á eftir að 
ganga í bíóhúsum um allan heim. 
Eins og Steven Soderbergh sagði á 
blaðamannafundi Ocean’s 13: „Það 
eru margar stórkostlegar myndir 
á hátíðinni sem eiga aldrei eftir að 
ná til áhorfenda vegna þess hvern-
ig kvikmyndaiðnaðurinn virkar, 
og það er miður.“

Dregi› í

áskriftarleiknum

á laugardaginn
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Hægt er að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli á capacent.is (áður IMG-Mannafl). 

Nánari upplýsingar fást á www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og Guðlaugi Arnarsyni 

(gudlaugur.arnarson@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

www.alcoa.is

Fjölbreytt og örugg störf
Starfsmenn Fjarðaáls er nú orðnir um 300 og álframleiðsla 
er hafin. Okkur vantar fleiri starfsmenn í álframleiðslu og
málmvinnslu. Verkefni hvers starfsmanns eru fjölbreytt. 
Störfin felast meðal annars í stjórnun tækja og framleiðslu- 
kerfa í tæknivæddu umhverfi. Mikil áhersla er lögð á öryggi 
og góða umgengni. 

Góð launakjör
Unnið er á vöktum í sjálfstýrðum teymum. Laun eru greidd 
samkvæmt vinnustaðarsamningi Alcoa Fjarðaáls og Afls - 
Starfsgreinafélags Austurlands. Samninginn er hægt er að
nálgast á alcoa.is. Boðið er upp á akstur til og frá vinnu og
eina heita máltíð á dag.

Þjálfun og starfsþróun
Til framleiðslustarfsmanna eru ekki gerðar ákveðnar kröfur 
um menntun eða kunnáttu. Allir fá viðamikla þjálfun og 
fræðslu í fyrirtækinu. Mikið er lagt upp úr starfsþróun og
símenntun.

Jafnrétti og velferð
Fjarðaál á að styðja öflugt og fjölskylduvænt samfélag. 
Stefnt er að jöfnu kynjahlutfalli og góðri aldursdreifingu
starfsmanna. Álverið er hannað þannig að öll störf henti
jafnt konum sem körlum. Konur er nú um þriðjungur 
starfsmanna Fjarðaáls. Starfsmenn fá líkamsræktarstyrk 
og hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu.
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Á Mið-Austurlandi er að myndast öflugur byggðaklasi í 
skjóli einstakrar náttúru. Hátt í þúsund ný framtíðarstörf 
bjóðast fólki með margs konar menntun og reynslu.
Sveitarfélögin á Mið-Austurlandi hafa kostað kapps um að
styrkja innviði samfélagsins og hundruð nýrra íbúðarhúsa
eru að rísa. Fjarðaál aðstoðar þá starfsmenn sem flytjast
inn á svæðið. 

Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Viðkomandi munu hefja störf á næstu fimm mánuðum.

Síðustu framleiðslustörfin í boði



Tvo vængi skulum vér fá oss til 
heimfarar með Guði: Vér skulum 
unna honum og virða hann framar 
en sjálf oss. Hinn er annar væng-
ur, að hvert vort skal unna öðru 
sem sjálfu sér. Engi má hefjast 
langt frá jörðinni með einn væng. 
Af því skulum vér unna bæði Guði 
og mönnum. Alúð og friður vor á 
meðal, hreinsa hugar og líkama, 
stilling allra hluta, þolinmæði og 
lítillæti, viðursjá synda og leið-
indi allra illra hluta, iðrun og yfir-
bót algjör synda vorra, það er allt 
vert himinríkis fullsælu.

Íslensk hómilíubók ( frá 12. öld)

Orðið samviska er svokölluð 
tökuþýðing úr latínu conscient-
ia. Latneska so. conscire er sett 
saman úr com (með, saman) og 
scire (vita). Samviska kemur 
fyrir í þýðingu Odds Gottskálks-
sonar á Nýja testamentinu (1540), 
og getur verið að hann hafi búið 
til þetta haganlega orð. Í latínu 
má raunar hugsa sér að orðið 
conscientia merki að vita með sér, 
innra með sér. Í Íslenskri orðabók 
er orðið skýrt sem „siðgæðisvörð-
ur vitundarinnar“ skv. sálfræði, 
en í trúarlegum skilningi „rödd 
Guðs í manninum“ og ennfrem-
ur „vitundin um rétta eða ranga 
eigin breytni“. Samkvæmt hljóð-
an orðsins er um að ræða sam-
eiginlega visku eða vitund, hvort 
sem það er nú rétt að við vitum 
öll innst inni muninn á réttu og 
röngu.

Hilmar Sigurðsson veltir fyrir sér 
notkun tíða í fréttaflutningi, þegar 
sagt var frá strandi farþegaskips 
hjá grísku eyjunni Santorini. Þá 
var sagt í textavarpi RÚV: „Far-

þegaskip strandar við Grikkland“ 
en á Bylgjunni sagt „strandaði“. 
Við þetta er ekkert að athuga. Í ís-
lensku er miklu frjálslegra flakk 
á milli tíða en í öðrum tungumál-
um, og hefur alltaf verið. Skoðum 
eftirfarandi dæmi úr þjóðsögunni 
af  Suðurferða-Ásmundi: „Þegar 
þeir höfðu lengi haldið verður 
fyrir þeim dalverpi. Á rann eftir 
dalnum miðjum og furðaði Ás-
mund á því að öðrumegin árinn-
ar var rauð jörð, en hinumegin 
alhvítt af snjó. Sinn bæ sá hann 
hvorumegin. Fara þeir nú heim 
að þeim bænum sem var í hinum 
snjóvga hluta dalsins. Fer þá karl 
með hestana í hús og gefur þeim 
hey. Síðan leiðir hann Ásmund inn 
í bæinn og komu í baðstofu. Þar 
sá Ásmundur konu eina og unga 
stúlku rétt fallega. Ei sá hann 
fleira fólk. Hann heilsar þeim og 
þvínæst vísar karlinn honum til 
sætis.“

Undarlegt er að heyra enn talað 
um breiðskífu. Þetta er frá þeirri 
tíð þegar gefnar voru út tvær 
stærðir af plötum, litlar, jafnvel 
með einu lagi, og stórar, breið-
skífur. Nú fáum við eingöngu 
geisladiska, alla af sömu stærð. 
Þá er út í hött að tala um breið-
skífur.

Hallberg Hallmundsson sendir 
þessa braghendu:

Aldan bláa eggjar sjómenn 
enn að róa

utan langt við firði og flóa
fiskinn elta um kóralskóga

Vilji menn senda mér brag-
hendu eða góðfúslegar ábending-
ar: npn@vortex.is

99 kr. smsið

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐ á 
númerið 1900! Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið 

er Jón: Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

LEYSTU
  KROSSGÁTUNA!

Þú gætir unnið meistaraverk
Mel Gibson á DVD

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.gatur.net

Bíó og brjálæði!
Jæja, þá er ég komin frá Teher-
an til meginlands Evrópu. Ég fékk 
meira menningarsjokk við að lenda 
í Cannes heldur en í Teheran fyrir 
fjórum mánuðum. Cannes er mjög 
fallegur staður og ströndin og sólin 
lofuðu góðu. En svo fór ég á hátíðar-
svæðið og geðveikin byrjaði. Fólk, 
fólk, fólk alls staðar. Höstl og læti. 
Fólk kemur ekki á kvikmyndahá-
tíðina í Cannes til að slappa af. Hér 
er tekið á því á öllum vígstöðvum 
og það er ekkert grín að vera hér 
í fyrsta sinn en með blaðamanna-
passann að vopni rauk ég í bíó og 
á blaðamannafundi, og reyndi að 
snapa nokkur viðtöl.

Cannes snýst nefnilega mikið um 
höstl. Fyrir utan höllina stendur 
„venjulegt“ fólk og reynir að næla 
sér í bíómiða allan daginn. Leik-
stjórar reyna að krækja í fram-
leiðendur, seljendur reyna að finna 
kaupendur. Blaðamenn reyna að fá 
viðtöl og allir reyna að næla sér í 
partíboð. Og einhverjir reyna lík-
lega að tæla einhverja í bólið. 

Snekkjupartí, strandpartí,
„celeb“-partí. Cannes snýst að 
miklu leyti um endalaus partí 
þar sem er boðið upp á endalausa 
drykki og blínís. Boðskort þarf í 
flestar veislurnar og því betra að 
vera vakandi fyrir þeim, en svo 
er líka ágætis íþrótt að reyna að 
smygla sér inn í sem flest partíin 
og margir eru orðnir mjög sjóaðir í 
þeirri keppni. 

Í öllum stærri partíum er öflug 
öryggisgæsla og almannatenglar 
standa vaktina og sjá til þess að að-
eins rétta fólkið mæti í réttu partí-
in. Þegar stóru framleiðendurnir 
halda partí er ekkert til sparað og 
kampavínið og kavíarinn fljóta um 
og maður sér fyrir sér allar millj-
ónirnar sem markaðsliðið hefur 
hent út um gluggann við að fram-
leiða alls konar drasl sem tengist 
myndunum. Á meðan eru einhverj-

ir aumingja smáleikstjór-
ar frá afdölum verald-
ar sveittir við að tala við 
framleiðendur og skrapa 
saman nokkrum krónum 
fyrir bíómyndina sem þeir 
ganga með í maganum 
og kemur þeim kannski í 
keppnina og á rauða dreg-
ilinn á næsta ári. 

Cannes er furðulegt 
sambland af listrænni 
kvikmyndahátíð og Holly-
wood-veislu með slatta af 
túristum í ofanálag. Það er 
ekki annað hægt að segja en að út-
koman verði einstök og önnur eins 
stemning finnst varla á jörðinni.

Hvarvetna verður ekki þver-
fótað fyrir fólki. Það væri nóg að 
hafa bara öll mörg þúsundin sem 
eru hér mætt til að vinna, en svo 
eru allir túristarnir sem ráfa um í 
reiðileysi. „Venjulega“ fólkið sem 
labbar fram og til baka meðfram 
strandlengjunni í von um að sjá 
einhverri stjörnunni bregða fyrir 
og þá skiptir varla máli hver hún 
er. Þannig sér maður öðru hvoru 
þegar mannfjöldinn hópast allt í 
einu á eftir einhverjum og stelpur 
byrja að öskra og æpa. Fyndnast er 
samt þegar ljósmyndarar mynda 
venjulegt fólk í von um að geta selt 
þeim myndirnar. Þannig getur líka 
„venjulegt“ fólk fengið nasaþefinn 
af því hvernig er að vera frægur og 
láta ljósmyndara elta sig. En það er 
einmitt mjög vandræðalegt þegar 

maður er ekki frægur. 
Hér byrjar dagurinn 

klukkan átta á morgn-
ana þegar fyrstu bíó-
sýningarnar byrja og 
rennur saman við síð-
ustu partíin sem enda 
öðru hvorum megin við 
sólarupprás. Það verð-
ur að teljast mjög óeðli-
leg hegðun að rjúka í 
bíó eftir að hafa burst-
að tennurnar á morgn-
ana. Fólk gerir vana-
lega allt aðra hluti 

þegar það vaknar, en flestir eru 
komnir hingað til að sjá myndir og 
horfa á þrjár til fjórar myndir á 
dag. Inn á milli eru fundir, hádegis- 
og kvöldverðarboð. Blaðamanna-
fundir og viðtöl. 

Kvikmyndagagnrýnendur eru 
alveg sér þjóðflokkur og hér eru 
mjög hressilegar týpur. Hér eru 
bókstaflega allir fjölmiðlar heims-
ins mættir og fjölmiðlaherberg-
ið þétt setið frá morgni til kvölds. 
Gagnrýnendur hringja inn stjörnu-
gjafir beint eftir frumsýningar 
og ljósmyndarar í smóking senda 
bestu myndirnar beint af rauða 
dreglinum.

Þegar ég labba í bíó fyrir allar 
aldir er fólk ennþá sofandi á strönd-
inni með ferðatöskurnar sínar. Það 
er ekkert grín að fá gistingu í þess-
um bæ meðan á hátíðinni stendur. 
Hér er túrismi í algjöru hámarki 
og allt á uppsprengdu verði. Það er 
örugglega mjög fínt að vera súper 
ríkur og geta lagt skútunni rétt 
fyrir utan ströndina og synt í land, 
eða gist á súper lúxus hóteli og 
slappað af þar sem aðstoðarmenn 
koma með bíómiða upp í hendurn-
ar á þér og þú ferð í glæsikjólinn 
og labbar eftir rauða dreglinum til 
að sitja í þínu fínasta pússi í bíó. En 
fyrir flesta snýst hátíðin um bið-
raðir, hlaup og snap. 





Nú keppast fyrirtæki 
við að kolefnisjafna 
bílana sína. Heilsíðu-
auglýsing eftir heil-
síðuauglýsingu birtist 
um að pósturinn ætli 
að gróðursetja nokk-
ur tré fyrir sendibíl-
ana sína, Hekla ætlar 

að búa til nýjan Hekluskóg fyrir alla 
Volkswagenbílana sína og meira að 
segja Ferðaþjónusta bænda býður 
ferðamönnum að kolefnisjafna 
ferðalag þeirra hérlendis.

Ég sé því ekki betur en Ísland 
stefni hraðbyri í það að verða kol-
efnisjafnaðasta land í heimi. Eftir 
örfá ár munum við eiga stærsta 
skóg í heimi sem teygir sig milli 
bílskúra og álvera þar sem fólk 

með tandurhreina samvisku vinnur 
nammibréf úr súráli.

Ég vildi óska þess að það væri 
hægt að kolefnisjafna allt. Allar 
misgjörðir, allar syndir og alla 
ósiði mætti bæta upp með nokkr-
um trjám. Við gætum til dæmis 
leyft Ölstofunni að vera undan-
þegin reykingabanninu ef þau 
búa til lítinn birkilund á þakinu. 
Við gætum líka látið olíufyrirtæk-
in gróðursetja nokkrar aspir og 
gleyma þessu eilífa nöldri um sam-
ráð. Við getum líka létt á yfirfullum 
fangelsum með því að láta fangana 
gróðursetja tré fyrir fyrirtækin. 
Það kolefnisjafnar bæði fyrirtæk-
in og fangana.

Þessar hugmyndir eru álíka 
gáfulegar og að ætla sér að leysa 

umhverfisvanda nútímans með kol-
efnisjöfnun. Vissulega gott fram-
tak og skref í rétta átt en þegar 
öllu er á botninn hvolft eins og að 
stoppa jarðýtu með því að brjóta 
stefnuljósið.

Það eru engar skyndilausnir, 
engar styttri leiðir og enginn ár-
angur án erfiðis. Við getum plantað 
eins mörgum trjám og við viljum 
en bílarnir okkar menga enn jafn 
mikið, virkjanirnar sökkva jafn 
miklu landi og fiskistofnar minnka 
jafn hratt.

Það eina sem við getum gert er 
að hætta að menga svona mikið og 
já, því miður. Það þýðir að þú getur 
ekki keypt nýja Volkswagen-jepp-
ann þrátt fyrir að honum fylgi heill 
Hallormsstaðarskógur.
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STRANGLEGA BÖNNUÐ INNAN 16 ÁRA

SMS
LEIKUR

SENDU SMS JA 28V
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR

UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!

Frumsýnd 30. maí

9. HVER
VINNUR!

Missið ekki af blóðugu framhaldi af
28 Days Later sem hefur hlotið frábæra dóma.

Robert Carlyle er viðurstyggilega góður.



VIÐ FELLSMÚLA
GARÐVÖRUR



Kl. 16.00
Kammerkór Suðurlands fagnar tíu 
ára afmæli sínu með tvennum tón-
leikum. Hinir fyrri fara fram í Skál-
holtsdómkirkju í dag en hinir síðari 
í Versölum, ráðhúsi Ölfuss, næst-
komandi fimmtudag. Einsöng syng-
ur Sigrún Hjálmtýsdóttir, undirleik 
annast Kári Þormar en stjórnandi 
er Hilmar Örn Agnarsson.

Lýðræðið er mörgum ofar-
lega í huga þessi misserin, 
ekki síst félögum í leik-
félaginu Gilligogg sem á 
rannsóknarstofu sinni hafa 
lagst í krufningu á heil-
brigði þess og kröfum.

Verkið Partíland verður frumsýnt 
í Þjóðleikhúsinu í kvöld og slær þá 
botninn í Listahátíð. Á stóra sviðinu 
verður hátíðleg 17. júní-stemning, 
sannkölluð alþýðuskemmtun fyrir 
Íslendinga. „Við erum að velta fyrir 
okkur þessu loforði sem þjóðin gaf 
sér á lýðveldishátíðinni árið 1944 og 
stöðu lýðræðisins í dag,“ segir Jón 
Atli Jónasson, leikskáld og höfund-
ur verksins. „Það eru gerðar ólíkar 
kröfur til okkar nú, til dæmis að við 
séum í mismunandi hlutverkum. 
Við sjáum  það til að mynda með 
stofnun Framtíðarlandsins þar sem 
það rís upp borgaraleg hreyfing á 
Íslandi í fyrsta sinn í langan tíma. 
Ég held að margir séu í fyrsta sinn 
að upplifa sig í hlutverki borgara 
í þessu annars einstaklingsmiðaða 
samfélagi, þessi blandaði markaðs-
búskapur í okkar samfélagi kallar 
miklu frekar á að við séum neyt-
endur eða einstaklingar.“

Í Partílandi snýst ekki allt um pól-
itík og hugmyndafræði heldur einn-
ig um fjörið og gáskann sem óneit-
anlega fylgir því að vera Íslending-
ur. Jón Atli segir að þótt töluvert 
brenni á aðstandendum sýning-
arinnar sé þarna engin skammar-
ræða á ferð en sýningar hans og 
leikstjórans Jóns Páls Eyjólfssonar 
hafa vakið umtal og brigslyrði um 
of boðandi list. „Okkar ásetningur 
er að ná til áhorfenda og þótt fólki 
finnist miserfitt að sitja sýning-
ar sem við gerum, þá get ég lofað 
því að þetta verður skemmtilegt 
því það er heilmikið glens og grín í 

þessari sýningu,“ segir hann sann-
færandi.

Partíland er þó langt frá því að 
vera froða en Jón Atli tekur fram 
að hlutverk listafólks hafi einnig 
breyst mikið á undanförnum árum. 
„Við erum að vakna upp við þann 
draum, eða martröð – það er af-
stætt – að sérhæfingarþjóðfélagið 
er búið að setja listafólk í einhver 
hólf þar sem hlutverk okkar er að 
framleiða vörur. Öll framsetning 
á listum og menningu eða tengdri 
starfsemi er orðin eins og tvöfald-
ur cappucino með karamellusírópi. 
Þegar listafólk fjallar um sitt eigið 
samfélag eru umbúðirnar ekkert 
alltaf skemmtilegar. Það er ágætt 
að það komi líka fram – við erum 
ekki að reyna að selja ykkur capp-
ucino með karamellusírópi og extra 
froðu.“

Texti verksins vísar víða, í orð-
ræðu landsfeðranna um íslenska 
tungu og menningu og í tungu-
tak slúðurrita og nútímafjölmiðla 
sem endurskapa stöðugt sjálfs-
mynd landsmanna. „Úr þessu verð-
ur dálítið skringilegt samhengi 

sem okkur í leikhúsinu finnst afar 
áhugavert, við tökum einhverja 
hugmynd á borð við heilbrigði lýð-
ræðisins inn á þessa rannsóknar-
stofu sem við viljum meina að leik-
húsið eigi einnig að vera,“ segir Jón 
Atli.

Aukinheldur fær leikhópurinn til 
liðs við sig fleira listafólk sem treð-
ur upp með sjálfstæð atriði innan 
verksins. „Það er líka hluti af til-
rauninni að hleypa að fólki sem 
annars myndi ekki koma fram á 
stóra sviði Þjóðleikhússins. Við 
teljum mikilvægt að leikhúsið múri 
sig ekki inn í fílabeinsturni ein-
hverrar sælkeralistar. Leikhúsið 
er fyrir alla – það er enn mikið sem 
á eftir að fjalla um og heilmargt 
ósagt. Leikhúsið lifir bara og deyr 
með því fólki sem sest og horfir á 
– við tökum þetta kannski skrefinu 
lengra með því að hleypa því upp 
á svið.“

Meðal annarra þátttakenda í 
Partílandi eru Björn Thors, Laufey 
Elíasdóttir, Erlingur Gíslason, Frið-
geir Einarsson og Ólöf Arnalds.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

              

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

„Íslenskar trjáplöntur
eru aðlagaðar okkar veðráttu.“
„Íslenskar trjáplöntur
eru aðlagaðar okkar veðráttu.“
Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.

Í áratugi hafa íslenskir garðyrkjubændur unnið að því að byggja upp 

og rækta úrval af garðplöntum fyrir íslenska veðráttu.

Nýttu þér dýrmæta þekkingu og reynslu íslenskra garðyrkjubænda. 

VELDU ÍSLENSKAR TRJÁPLÖNTUR, SÉRMERKTAR ÞÉR.



Gó› rá› og gagnlegar uppl‡singar
um heita vatni›

www.stillumhitann.is

GULLHÁTÍÐ Á
GAUKI Á STÖNG

Velkomin heim!

Léttöl

Margverðlaunaður stór Egils Gull 
á kr. 390 - öll kvöld.

Lau: Jet Black Joe kl. 21 - 03

Sun: Creedence Clearwater kvöld

Birgir Haralds, Sigurgeir Sigmunds

og hljómsveit kl. 21 - 03

Þú getur unnið milljónir í launahækkun 

eða átt von á glæsilegum aukavinningum.

Launamiðans
Sumarbónus
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Skafðu hér og þú getur 
unnið 100.000 kr. á mánuði 
næstu 120 mánuðina. 
Alls 12 milljónir skattfrjálst!

Skafðu hér og 
þú getur
unnið milljón 
strax!

   Fullt af glæsilegum aukavinningum 
   í boði fyrir þá sem taka þátt:

• Sólarlandaferð með Úrval Útsýn
• Borgarferð með Úrval Útsýn
• Flug innanlands með Flugfélagi Íslands
• Leikhúsmiðar í Borgarleikhúsið 

• Gisting fyrir tvo á Hótel KEA
• Leikhúsmiðar hjá Leikfélagi Akureyrar
• Kvöldverður á Einari Ben
• Ísveisla frá Kjörís
• Bíómiðar í Háskólabíó
• Launamiðar

Ef þú færð ekki vinning
skefur þú hér og slærð inn 
númerið á www.hhi.is
og ferð í lukkupottinn.
Mundu að geyma miðann.

Kíktu á www.hhi.is 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

23 24 25 26 27 28  29



Það er ýmislegt í tísku núna sem hentar ekki beinlínis í vinnuna.
Mínístuttbuxur, korselett og gallabuxur með háu mitti eru smart í 
kokkteilboðin eða út á lífið en  eru ekki praktískur kostur á skrif-
stofunni. Það sem er búið að heilla mig sérstaklega í vor eru þessar 
skemmtilegu útgáfur af stuttum skokkum sem eru frekar lausir í snið-
inu og virka bæði einir og sér eða yfir gallabuxur eða leggings. Víður 
kjóll er reyndar fullkomið vinnudress þar sem hann getur verið þægi-
legur, stelpulegur og smart og svo er lítið mál að dressa hann upp með 
háum hælum eða fallegum skartgripum. Í raun snýst allt um fullkom-
in hlutföll í sumar, að minnsta kosti þegar kemur að hversdagslegum 
klæðaburði. Stuttir kjólar mega ekki líka vera níðþröngir, og eins ef þú 
ert í níðþröngum „skinny“ gallabuxum er svalt að vera í lausri blússu 
við. Þröngt, þröngt alla leið gefur frekar til kynna að þú sért að mæta 
á næturklúbb (eða strippklúbb!) heldur en á skrifstofuna. Skemmtileg-
ur kostur í sumar er svo kjóllinn sem gengur við bók-
staflega allt og er lítið annað en síður stuttermabolur. 
Hvað gæti verið einfaldara en að smeygja þægileg-
um bol yfir hausinn, með engum smellum, hnöpp-
um, tölum og rennilásum og skella svo sokkabux-
um, skóm og fallegri tösku við. Ég á einn svartan 
sem gegnir öllum hlutverkum: í vinnunni við stígvél, 
að kvöldlagi við háhælaða skó og breitt belti og ég sé 
hann líka í anda í sumarfríinu við sandala eða ballerínu-
skó. Það væri margt vitlausara en að kaupa nokkra ein-
falda stuttermakjóla eða boli í yfirstærð í sumar og leika 
sér að því að poppa þá upp með fylgihlutum. En munum, 
eins og Carine Roitfeld, ritstýra franska Vogue, segir í 
sífellu: því einfaldara, því betra!

PS. Ef síður tískublaða eru skoðaðar er augljóst að 
augabrúnir kvenna eiga að vera náttúrulegar í sumar, 
reyndar eins og undanfarin ár. Það er mér algjör ráð-
gáta hvers vegna aumingja stúlkurnar í Ungfrú Ísland 
eru plokkaðar svona mikið til og þurfa að bera ein-
hvers konar risa gervileg fyrirbrigði í sáðfrumulíki á 
annars sætum ofurappelsínugulum andlitunum …

Þægilegt skal það vera

Snillingurinn John Galliano sýndi 
nýlega strandfatnað fyrir Dior 
sumarið 2008. Sýningin átti sér 
stað í New York fyrir fullu húsi 
og stjörnur eins og Penelope Cruz, 
Dita Von Teese og Charlize Ther-
on sátu þar á fremstu bekkjum. 
Línan sem kallast „ Resort“ flokk-
ast ekki undir hátískuföt en hún 
einkenndist engu síður af glys 
og glamúr þessa ævintýragjarna 
hönnuðar. Galliano hafði stillt 
tímavélina í þetta sinn á sjöunda 
áratuginn og fötin voru undir 
sterkum áhrifum frá sixtísstjörn-
um eins og Barböru Hutton og 

Zsa Zsa Gabor. Litir voru æpandi 
bleikir, túrkisgrænir og appels-
ínugulir og minnti þetta alltsaman 
á senu úr kvikmynd Peters Sell-
ers „The Party“ með tilheyrandi 
túberuðu hári, ýktri augnmáln-
ingu og ögn portkonulegum til-
þrifum. Hápunktur sýningarinnar 
var þegar fyrirsæta í sundbol og á 
himinháum hælum hrasaði og að-
stoðarmaður þurfti að leiða hana 
niður af sýningarpallinum. Sem 
sagt, dragið upp hárspreyið, sól-
gleraugun og blauta eyeliner-inn í 
sumar „a la Dior“. 



Sumarlúkkið hefur sjaldan verið 
eins hressandi eins og sást á „re-
sort“-línu Gallianos fyrir Christi-
an Dior. Hér var ekki að sjá lítið 
máluð sólarpúðruð andlit held-
ur stríðsmálningu í anda sjöunda 
áratugarins. Hár var túberað upp 
í hæstu hæðir eða fékk að vera 
villt og bylgjað í anda Barbar-
ellu. Aðaláherslan var á svartan 
eyeliner, litaðan augnskugga og 
bleikar varir.

 Hárklút-
ar og spenn-
ur eru einn-
ig upplagðir 
fylgihlutir til 
að halda hár-
inu frá and-
litinu og þá 
er að muna að 
nota Elnette-
spreyið ósp-
art til að ýkja 
það sem mest. 
Sennilega er 

þó þjóðráð að spara andlitsfarða 
og púður til þess að forðast að 
líta út alveg eins og dúkka. 

Glamúr og stuð hjá Christian Dior
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Íslendingar hafa tekið ástfóstri við afslappað 
og hlýlegt andrúmsloft Krítar. Sólin skín flesta
daga ársins og hægur andvari frá hafi gerir
loftslagið eitt hið besta í Evrópu. Krít er rómuð 
fyrir gestrisni heimamanna og daglegt líf á 
eyjunni er litríkt og spennandi. Stórbrotin
náttúrufegurð og einstök menningarsaga
eyjunnar blasir við hvarvetna. Gist er á úrvals
hótelum í bæjunum Chania og Rethymnon og
boðið er upp á fjölbreyttar skoðunarferðir.
Komdu til Krítar og drekktu í þig menninguna.

Snyrtilegt, fjölskyldurekið íbúðahótel með 
fallegum og vönduðum íbúðum. Sundlaugar-
garður og góð aðstaða fyrir börnin.

Verð frá 47.392 á mann m.v. 2 með 2 börn í viku,
brottför 18. ágúst. Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 55.039

Fallegt hótel með fyrsta flokks þjónustu 
og góðum mat. Hótelið er við ströndina og 
í göngufæri við iðandi mannlífið.

Verð frá 76.990 á mann í tvíbýli með hálfu fæði í viku,
brottför 18. ágúst.

Helios Palazzo Porto Platanias

www.uu.is



Kvikmyndahátíðin í Cann-
es er svo sannarlega hátíð 
fagfólksins. Fáir eru hins 
vegar uppátækjasamari en 
einmitt fólkið í kvikmynda-
bransanum, og því gerist 
ýmislegt á bak við tjöldin, á 
lystisnekkjum og á strönd-
inni. Hjartaknúsararnir úr 
Hollywood halda sínu striki 
þó í Suður-Frakklandi séu.

Íslandsvinurinn Jude Law er 
iðinn við kolann hvar sem hann 
er staddur í heiminum. Hann lét 
sig ekki vanta í Playboy-partí sem 
haldið var í Cannes síðastliðið 
fimmtudagskvöld og mætti í fylgd 
söngvarans James Blunt. Félag-
arnir ræddu þó mest lítið 
saman í partíinu enda með 
báðar hendur fullar – af 
ljóshærðum Playboy-fyr-
irsætum. Law og Blunt 
sátu með tvær á mann í 
fanginu og gáfust fljót-
lega upp á að reyna að 
tala eitthvað saman.

Þeir yfirgáfu 
veisluna með nýju vin-
konum sínum um fimm 
að morgni. Til hjarta- 
og fyrirsætuknúsar-
ans Jude Law sást þar 
sem hann steig inn í 
lyftu á hóteli sínu 
ásamt lagskonum 
sínum tveimur. 

Ef Playboy-fyr-
irsæturnar missa 
áhugann á leikaran-
um breska ætti hann 
að geta fundið hug-
arró í örmum Jess-
icu Simpson. Söngkon-
an bandaríska staðfesti 
á föstudag að hún væri 
hætt með John Mayer. 
Hún var þó ekki lengi 
að festa augun á mögu-
legum arftaka Mayers.
Simpson hitti Law í 
fyrsta sinn í Cannes á 
dögunum, og sagði fundinn hafa 
verið „losta við fyrstu sýn“. Söng-
konunni þykir hreimur Law gera 
útslagið. „Ég elska hvernig hann 
talar. Breski hreimurinn hans og 
hvernig hann hreyfir munninn er 
svo æsandi,“ sagði hún. 

Leonardo DiCaprio 
er ekki heldur sestur í 
helgan stein hvað varð-
ar kvenkynið. Miðað 
við fréttaflutning frá 
Cannes virðist sam-
band hans og ísraelsku 
fyrirsætunnar Bar 
Rafaeli vera 
liðin tíð. Til 
stjörnunnar
hefur sést 
með lítt 
þekkta
leikkonu,

Dayu Fernandez, upp á arminn. 
Parið skellti sér líka í siglingu á 
snekkju DiCaprios í Cannes.

Vinir leikarans segja parið vera 
óaðskiljanlegt. Þau hafi þekkst í 
mörg ár, en aldrei náð saman þar 
sem að DiCaprio hafi iðulega verið 
á pikkföstu. Hvorki DiCaprio né 
Bar Rafaeli hafa gefið út yfirlýs-

ingu um að þau séu hætt saman. 
Rafaeli hefur þó verið 

ein síns liðs á hátíð-
inni, og mætti til 
að mynda einsöm-

ul á frumsýn-
ingu myndarinn-

ar A Mighty Heart á 
mánudaginn.

Fimmta kvikmyndin um Harry Pot-
ter og ævintýri hans, The Order of 
the Phoenix, verður heimsfrum-
sýnd í Japan hinn 28. júní. 

Talið er að Japan hafi orðið fyrir 
valinu eftir að önnur framhalds-
mynd, Spider-Man 3, var frum-
sýnd þar í landi og sló öll aðsókn-
armet.

Fyrri Harry Potter-myndirn-
ar fjórar hafa tekið inn um 200 
milljarða króna alls í miðasölu 

víðsvegar um heiminn og er vita-
skuld búist við góðri aðsókn á nýju 
myndina. 

Sjöunda og síðasta Harry Pot-
ter-bókin, Harry Potter and the 
Deathly Hallows, kemur út síðar í 
sumar.

Frumsýning í Japan

Hin sautján ára Jordin Sparks 
vann á dögunum söngvarakeppn-
ina American Idol. Bar hún sig-
urorð af Blake Lewis, 25 ára pilti 
frá Washington. Úrslitaviðureign-
in var haldin í Kodak-leikhúsinu 
í Hollywood og var henni sjón-
varpað beint víðs vegar um heim-
inn, þar á meðal til Íslands. Sparks 
segist hafa fylgst með American 
Idol síðan hún var tólf ára og strax 
þá var hún ákveðin í að ná langt í 
þættinum. „Ég hef reynt að gera 
sífellt betur í hverri viku,“ sagði 
Sparks um Idol-ævintýrið. „Eftir 
að ég söng lögin mín hugsaði ég 
hvernig ég gæti staðið mig álíka 
vel eða betur.“ 

Bæði Sparks og Lewis sungu 
lagið This Is My Now sem var 
valið til flutnings í nýrri laga-
keppni á netinu. Var dómarinn 
Simon Cowell hæstánægður með 
frammistöðu Sparks. Stóð val 
áhorfenda á endanum á milli þess 
að velja betri söngvarann, Sparks, 
eða betri skemmtikraft, Lewis, og 
voru áhorfendur, sem greiddu 74 
milljónir atkvæða, á endanum 
hrifnari af Sparks. Hlaut hún að 
launum plötusamning fyrir sig-
urinn og líklega mun Lewis feta í 
fótspor hennar. 

Á meðal þeirra sem komu fram 
á úrslitakvöldinu voru þekkt nöfn 
á borð við Gwen Stefani, Smokey 

Robinson, Tony Bennett, Bette 
Midler og Green Day. Eldri sigur-
vegarar úr Idol á borð við Rubin 
Studdard og Kelly Clarkson stigu 
einnig á svið og skemmtu áhorf-
endum. „Hún er frábær söng-
kona,“ sagði Robinson um Sparks. 
„Hún syngur svo vel að það er 
erfitt að trúa því að hún sé sautj-
án ára. Að syngja svona þyrftirðu 
að hafa lifað í langan tíma. Hún er 
gömul sál.“

Sautján ára söngdrottning

Matreiðslumaðurinn Agnar 
Sverrisson ætlar að opna 
besta veitingastað í London 
á næstu vikum. Staðurinn, 
sem heitir Texture, mun 
státa af besta kampavíns-
lista borgarinnar.

„Stefnan er tvímælalaust sett á að 
Texture verði besti veitingastað-
urinn í London. Ef maður stefnir 
ekki á það gerist það ekki,“ sagði 
Agnar ákveðinn. Texture verður 
fyrsti veitingastaður Agnars, sem 
er þó mikill reynslubolti í veit-
ingabransanum. Hann var lengi 
yfirkokkur á Grillinu á Hótel Sögu 
en hélt af landi brott árið 2000 og 
hefur komið víða við á ferlinum – 
meðal annars verið yfirkokkur á 
veitingastaðnum Manoir aux Quat’ 
Saisons í Oxford, sem er tveggja 
Michelin-stjörnu staður. Meðeig-
andi Texture, Xavier Rousset, er 
líka þaðan kominn.
Á Texture verður lögð jafnmikil 
áhersla á mat og vín, sem Agnar 
segir vera mikla undantekn-
ingu í veitingarekstri. Þar verður 
kampavínsbar, sem tekur þrjátíu 
manns í sæti, með besta kampa-
vínslista í London. „Planið er að 
hafa hann þann stærsta og besta í 
London og ég get ekki séð annað en 
að það gerist,“ sagði Agnar. „Fólk 
getur komið og keypt sér þúsund 
punda kampavínsflösku á barnum 
og farið svo. Eða keypt sér glas 

á tíu pund, og fengið sér svo að 
borða – eða hvernig sem það vill 
gera þetta,“ útskýrði hann. 
Í mat verður lögð áhersla á létta 
rétti. „Við erum samt ekki að fara 
að vera neinn Grænn kostur,“ 
sagði Agnar. „Þetta verður „fine 
dining“, auðvitað. En af því að fólk 
er farið að hafa svo miklar áhyggj-
ur af því hvað það borðar munum 
við frekar nota vínegrettur og 
olíur en mikinn rjóma og smjör. 
Það verður mikið af fiski og græn-
meti á seðlinum. Ég ætla líka að 
vera með fisk og vatn frá Íslandi, 
svo það verður svolítið þema,“ út-
skýrði Agnar. „Viðskiptavinirn-

ir sem við stílum svolítið inn á fer 
kannski tíu sinnum út að borða í 
viku. Þá vill maður fá léttan, nett-
an en rosalega góðan mat,“ bætir 
hann við.
Agnar og Xavier vinna nú að því 
að leggja lokahönd á staðinn, sem 
mun opna eftir fjórar til sex vikur. 
Þegar Fréttablaðið náði tali af 
Agnari var hann á leið í mynda-
töku fyrir breskt tímarit. „Þetta 
hefur vakið athygli hérna úti,“ 
sagði Agnar. „Við unnum báðir 
á svo frægum stað að það þykir 
mikil frétt að við séum að fara að 
opna stað í London,“ sagði hann.

  

Athafnamaðurinn Eyþór Guðjóns-
son hefur látið lítið fyrir sér fara 
að undanförnu eftir að hafa verið 
í sviðsljósinu í kringum Hostel-
hryllingsmyndina sem sló eftir-
minnilega í gegn. 

Hann dustaði hins vegar rykið 
af smókingnum og stjörnubrosinu 
þegar kvikmyndaleikstjórarnir Eli 
Roth og Quentin Tarantino buðu 
honum að vera viðstaddur sérstaka 
hátíðarsýningu nýjustu kvikmynd-
ar Tarantinos, Death Proof. Eins og 
komið hefur fram í Fréttablaðinu 
hefur Tarantino mikinn hug á því 
að koma til landsins og vera við-
staddur frumsýningu myndarinn-
ar. Og ef marka má orð Eyþórs eru 
meiri líkur en minni að af því verði. 
„Við ætlum jafnvel að reyna að fá 
einhverja af leikurunum með,“ 
segir Eyþór.

Athafnamaðurinn var á leiðinni 
á fasteignaráðstefnu í París þegar 

kallið kom frá Cannes og því var 
hægur leikur fyrir Eyþór að smella 
sér með lest til Frönsku rivíerunn-
ar. Og hann var ekki fyrr kominn að 
gylltum ströndum Miðjarðarhafs-
ins að lætin byrjuðu með tilheyr-

andi stjörnufans. „Ég fór í kvöld-
verð í boði Budweiser ásamt Wein-
stein-bræðrunum um borð í skútu 
sem þeir voru með í Cannes,“ segir 
Eyþór. Meðal þeirra sem heiðruðu 
framleiðendurna voru Tarantino 
sjálfur og Kurt Russell, aðalleikari 
Death Proof, sem mætti með eigin-
konu sína, Goldie Hawn, upp á arm-
inn. „Að honum loknum komu bílar 
frá kvikmyndahátíðinni og keyrðu 
okkur upp í höllina þar sem mynd-
in var sýnd,“ útskýrir Eyþór sem 
reyndist svo sannarlega haukur í 
horni því aðalleikkonur myndarinn-
ar voru á taugum yfir öllum þeim 
ljósmyndurum sem biðu þeirra 
fyrir utan bílinn. „Ég kenndi þeim 
bara nokkur dreglatrix og þá varð 
þetta allt í lagi,“ segir Eyþór en 
haft var á orði að íslenski sjarmör-
inn ætti þess eflaust kost að verða 
næsti James Bond þegar Daniel 
Craig legði byssuna á hilluna.

Eyþór senuþjófur í Cannes





„Þetta var eiginlega hálf ótrú-
legt, Sigurjón gerði fellu í hverri 
einustu tilraun,“ segir Ólafur Jó-
hannesson, leikstjóri kvikmyndar-
innar Stóra planið, en nýverið var 
tekið upp atriði þar sem persónur 
þeirra Sigurjóns Kjartanssonar og 
Péturs Jóhanns Sigfússonar voru 
á æfingu hjá keilufélaginu Mjöll. 
Að sögn leikstjórans fer eitthvað 
færri sögum af hæfileikum Péturs 
Jóhanns í keilunni en tökuliðið var 
agndofa yfir hæfni Sigurjóns.

Sigurjón vildi sjálfur sem minnst 
gera úr þessu en viðurkenndi að 

þetta hefði gengið vel hjá sér. „Ég 
er svona annaðhvort eða maður, 
annaðhvort felli ég eða hitti ekki 
neitt,“ útskýrir Sigurjón en þess 
má til gamans geta að meistara-
flokksmaður í keilu var til taks ef 
í harðbakkann slægi og leikararn-
ir hefðu reynst arfaslakir í þess-
ari vinsælu íþrótt. „Ég hef reynd-
ar ekki gert mikið af því að spila 
keilu en þótti nokkuð lipur í tölvu-
spili sem snerist að einhverju leyti 
um keilu. Þá féllu menn í stafi yfir 
hæfileikum mínum,“ segir Sigur-
jón.                                            

Fór á kostum í keilu

Tónlistarmaðurinn B.Sig 
gaf nýverið út sína fyrstu 
plötu, Good Morning mr. 
Evening, sem hlotið hef-
ur glimrandi undirtektir 
og er í 10. sæti Tónlistans 
yfir mest seldu plötur 
landsins. 

B.Sig heitir réttu nafni Bjarki 
Sigurðsson en spurður um tildrög 
listamannsnafnsins segir hann 
að kostirnir hafi einfaldlega ekki 
verið svo margir. „Bjarka er of 
líkt Björk og er auk þess nokkuð 
Idol-legt nafn. Sigurðsson svip-
ar síðan til Mugison, þannig að 
ég var í svolitlum vandræðum. 
Vinir mínir kalla mig ýmist B.B. 
eða B.Sig og þar sem B.B. King er 
með það fyrrnefnda frátekið varð 
B.Sig niðurstaðan.“

Einhverjir kannast kannski 
betur við Bjarka úr handboltan-
um en hann lék lengi með Val við 
góðan orðstír. Hann segist hættur 

í handboltanum í bili en uppruna-
lega voru það alvarleg meiðsli 
sem urðu til þess að hann fór að 
einbeita sér meira að tónlistinni. 
„Ég er sjálflærður og hef verið 
að grúska með gítarinn frá 12 ára 
aldri. Á síðustu árum hafa lögin 
safnast saman og mig langaði 
einfaldlega að gera eitthvað með 
þau,“ útskýrir Bjarki en hann 
semur öll lög og texta á plötunni.

Bjarki lærði hljóðvinnslu í 
Liverpool og er ekki laust við að 
breskra áhrifa sé að gæta í tón-
list hans. Sjálfur lýsir hann tón-
list sinni sem melódísku rokki – 
af gamla skólanum. „Ég myndi 
segja að ég væri þessi klassíska 
alæta á tónlist. Átrúnargoðið mitt 
í gamla daga var Elvis Presley en 
síðan er Neil Young í miklu uppá-
haldi. Innblásturinn kemur því 
víða.“

Með Bjarka í hljómsveitinni eru 
bræðurnir Daði og Börkur Birgis-
synir, áður kenndir við Jagúar, og 
þeir Kristinn Snær Agnarsson og 
Ingi Björn Ingason. „Við komum 
í raun saman hver úr sínu horni 

og úr varð þessi fína blanda. Ég 
held að ákveðin spilagleði skíni í 
gegn á plötunni og þetta var mjög 
skemmtilegur tími,“ segir Bjarki, 
en platan var að mestu tekin upp 
síðasta sumar. 

Platan er talsvert „hrá“ í hlust-
un og segir Bjarki að það hafi 
verið vel meðvituð ákvörðun 
hans, Daða og Börks, enda unnu 
þeir náið saman í upptökum plöt-
unnar. „Eftirvinnslan var þannig 
oft snúin, einmitt vegna þess að 
okkur langaði að halda í þennan 
hráleika. Það var stundum erf-
itt að missa sig ekki í eftirhljóð-
vinnslu en við náðum að halda 
henni í algjöru lágmarki.“

Stefnt er á að halda „einhvers-
konar útgáfupartí“, eins og Bjarki 
orðar það, um miðjan júní en 
engin föst dagsetning hefur verið 
negld niður. Áhugasömum er bent 
á heimasíðu B.Sig þar sem allar 
upplýsingar um fyrirhugaða tón-
leika er að finna. 

PIRATES 3 kl. 12, 3.15, 6.30 og 10-POWER 10
SPIDERMAN 3 kl. 1, 4, 7 og 10 10
SEVERANCE kl. 8 16
SHOOTER kl. 10 16
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 12, 2, 4 og 6 -450 kr.- L
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ÁLFABAKKA
PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 1-2 - 4:30 - 6-8-10-11:30 10

PIRATES 3 VIP kl. 1:30 - 4:45 - 8 - 11:10
ZODIAC kl. 6 - 8 - 9 - 11:30 16

THE REAPING kl. 5:50  - 10:10 16

SPIDER MAN 3 kl. 12:30 - 3 10

BLADES OF GLORY 1:30-3:40-5:50-8 12

ROBINSON FJ...  ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:50 L

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI
PIRATES  3 kl 2 - 4 -  6 - 8 - 10 - 11:30 10

MR. BEAN kl  2 L

PIRATES  3 kl 2 - 4 -  6 - 8 - 10 10

BLADES OF ... kl  2 7

PIRATES OF THE CARIBEAN 3
kl. 2 - 4 - 6:15 - 8 - 10 - 11:10 - 11:30 10

GOAL 2 kl. 3:40 - 5:50 7

ROBINSON F.. M/- ÍSL TAL kl. 2 L

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 1:50 L

DIGITAL

DIGITAL-3D

á sýningar merktar appelsínuguluSparBíó 450kr

sýningartímar gilda laugardag sunnudag og mánudag 

(engar 2 sýn. á mán)

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

LAU.-SUN. MÁN.

SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

SÍMI 530 1919

UNKNOWN kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
THE PAINTED VEIL kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 6 - 9

UNKNOWN kl. 5.50 - 8 - 10.10 
FRACTURE kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30 
THE CONDEMNED kl. 8 - 10.30 
THE LIVES OF OTHERS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
SPIDERMAN 3 kl. 3

PIRATES OF THE CARIBBEAN 3 kl. 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11*
PIRATES OF THE C. 3 LÚXUS kl. 1 - 5 - 9 
FRACTURE kl. 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING kl. 1.30 - 3.45 - 5.50
SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5 - 8 - 10.50
*POWER SÝNING

10

14

10

16

 10

16
14
16
16
10

IT´S A BOY GIRL THING kl. 4 - 6          kl. 6 
FRACTURE kl. 8 - 10.10  kl. 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 4 - 7          kl. 6
THE CONDEMNED kl. 10              kl. 9

14
10
16

F.G.G. Fbl.

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

ATH: TÍMARNIR GILDA FYRIR LAUGARDAG, SUNNUDAG OG MÁNUDAG

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag og mánudagSparBíó* 450kr

PIRATES 3 KL. 2 Í ÁLFABAKKA SPIDERMAN 3 KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA BLADES OF GLORY KL. 13:30 Í ÁLFABAKKA KL. 2 Í KEFL.

www.SAMbio.is



Leikkonan Keira Knightley hefur 
unnið skaðabótamál sem hún 
höfðaði gegn breska slúðurblað-
inu The Daily Mail vegna fréttar 
þar sem gefið var í skyn að hún 
ætti þátt í dauða nítján ára stúlku 
sem lést úr átröskun. Jafnframt 
var því haldið fram að Knightley 
þjáðist sjálf af átröskun, sem hún 
hefur þvertekið fyrir.

Knightley fær í sinn hlut tæpar 
400 þúsund krónur í skaðabætur. 
Ætlar hún að gefa peninginn til 
góðgerðarsamtakanna Beat, sem 
berjast gegn átröskun og geð-
sjúkdómum.

Keira fær bætur
Aðdáendur hinna rómuðu Star 
Wars mynda söfnuðust saman 
víðsvegar um heim í gær, 
til að fagna því að þrjátíu ár 
væri liðin frá frumsýningu 
fyrstu myndarinnar í bálkin-
um. Svo var ekki hér á landi. 
„Það er ekkert í gangi svo ég 
viti til. Og ég væri væntan-
lega búinn að heyra af því ef 
svo væri,“ sagði Gísli Ein-
arsson, eigandi myndasögu-
búðarinnar Nexus, í samtali 
við Fréttablaðið í gær.

„Við erum ekki með neitt 
á okkar snærum, en það er 
spurning hvort við reyn-
um ekki að gera eitthvað 
úr þessu á íslenska afmæl-
inu,“ sagði Gísli, en enn eru 
nokkrir mánuðir í það. „Ís-

lendingar urðu að bíða svolítið 
lengi eftir þessari mynd, þetta var 

náttúrulega öðruvísi í gamla daga. 
Ég held að hún hafi ekki verið 

frumsýnd fyrr en í október 
1978. Ég man að fyrir þrjá-
tíu árum síðan var ég að 
leika mér í Star Wars leik án 
þess að hafa séð myndina og 
alveg að drepast úr spenn-
ingi,“ sagði hann.

Samkvæmt Gísla er tæki-
færið til að fagna afmæli 
Star Wars þó ekki enn runn-
ið úr greipum aðdáenda. 
„Myndin náði ekki hámarki 
fyrr en í desember, þegar 
hún var sýnd í um tvö þús-
und sölum. Fyrst var hún 
bara sýnd í fjörutíu sölum,“ 
útskýrði Gísli. „Afmælið 
er út allt árið þannig séð,“ 
bætti hann við.

Bíða íslenska afmælisins



KR komið í botnsæti deildarinnar

 Valsmenn unnu í fyrra-
dag góðan sigur á KR á heimavelli, 
2-1. Helgi Sigurðsson átti frábær-
an leik og skoraði bæði mörk Vals 
sem er enn taplaust og situr í öðru 
sæti deildarinnar með sjö stig 
eftir fyrstu þrjár umferðirnar. 

„Það var auðvitað mikilvægt 
að ná þessum þremur stigum og 
ekki skemmdi fyrir að hafa skor-
að þessi mörk. Ég er því mjög sátt-
ur í dag,“ sagði Helgi við Frétta-
blaðið í gær. 

Valur og FH eigast ekki við fyrr 
en í áttundu umferð en síðarnefnda 
liðið er á toppi deildarinnar með 
fullt hús stiga. Helgi Sigurðsson 
hræðist þó ekki Íslandsmeistara 
síðustu þriggja ára.

„Ég veit vel að það er hægt að 
stoppa FH. Við ætlum að reyna að 
standa í þeim eins lengi og hægt 
er og helst að komast fram úr 
þeim,“ sagði Helgi. „Það er líka 
ljóst að liðin sem spila við FH 
verða að hafa trú á því að það sé 
hægt að stoppa liðið. Mér sýnist 
oft að þessi lið séu fyrirfram búin 
að tapa leiknum. En ég ætla ekk-
ert að gera lítið úr FH. Það eru 
frábærir leikmenn í liðinu og þeir 
eiga allt það skilið sem þeir hafa 
unnið síðustu árin.“

Helgi segist sáttur við stöðu liðs-
ins í deildinni. „Okkur fannst við 
reyndar vera rændir í fyrsta leikn-
um gegn Fram þegar við áttum að 
vera búnir að gera út um leikinn en 
fengum jöfnunarmarkið á okkur í 
lokin. En það sýndi gríðarlega mik-

inn karakter í okkar liði að lenda 
undir gegn Fylki og KR en vinna 
svo báða leikina. Það er góður stíg-
andi í okkar leik og var til að mynda 
fyrri hálfleikur hjá okkur gegn KR 
mjög vel spilaður af okkar hálfu.“

 Félagaskipti Helga frá Fram í 
Val í vetur voru mjög umdeild og 
mikið rætt og ritað um þau. „Þetta 
var erfitt á meðan þessu stóð en 
ég er löngu kominn yfir það. Það 
eru engin vandamál milli mín og 
Fram lengur. Nú einbeiti ég mér 
að því að gera góða hluti með Val. 
Við þurfum að hala inn stigum til 
að halda í við FH.“

Hann er þess fyrir utan ánægður 
með nýja félagið og eigin frammi-
stöðu til þessa. „Ég vissi þegar 
ég fór í Val að þetta væri gott lið 
með góðan mannskap og það hefur 
ekkert brugðist. Ég hef líka alveg 
sloppið við meiðsli síðan ég kom 
heim og hef æft vel í vetur. Það er 
að skila sér nú.“

Spurður um hvað hafi komið 
sér mest á óvart í vor, segir hann 
gengi HK vera athyglisvert. „Þetta 
er mikið stemmningslið sem verð-
ur erfitt heim að sækja. Staða KR 
kemur einnig á óvart en miðað við 
hvernig liðið er að spila finnst mér 
það ekki hafa átt meira skilið en 
þetta eina stig sem það hefur feng-
ið. Hópurinn er talsvert sterkari 
en staða liðsins í deildinni gefur til 
kynna en liðið er ekki að spila eins 
og lið sem á að vera í toppbarátt-
unni.“

Helgi Sigurðsson skoraði bæði mörk Vals í 2-1 sigri á 
KR í fyrrakvöld. Hann er leikmaður þriðju umferð-
ar Landsbankadeildarinnar að mati Fréttablaðsins.

Kjartan Henry Finnboga-
son vonast til þess að ganga til liðs 
við nýliða Bristol City í Champ-
ionship-deildinni í Englandi. „Bris-
tol City er búið að hafa samband 
og vill sjá meira af mér. Mér líst 
rosalega vel á það. Champions-
hip-deildin heillar auðvitað mjög 
mikið, 20.000 manns á hverjum 
leik og það væri draumur að spila 
þar. 

Þessi deild, og reyndar deildin 
fyrir neðan, eru góðir stökkpall-
ar enda er vel fylgst með þeim,“ 
sagði Kjartan en samningur hans 
við Celtic rennur út í næstu viku.

Kjartan Henry mætti á sínu 
fyrstu æfingu með KR í gær en 
hann fær að æfa með sínu gamla 
félagi þar til framtíð hans skýr-
ist. Liðið sem hann gengur til liðs 
við, að því gefnu að hann fari frá 
Celtic sem allar líkur eru á, þarf 
að greiða skoska félaginu um 150 

þúsund pund í uppeldisbætur, 
tæpar nítján milljónir íslenskra 

króna. Kjartan tekur lífinu þó með 
ró þessa stundina.

„Ég er mjög rólegur yfir þessu. 
Bristol er að fara í frí en fer í æf-
ingaferðalag í byrjun júlí og mér 
stendur til boða að fara í það með 
þeim. Það er óþægilegt að þurfa 
að segja nei við alla aðra þangað 
til, sérstaklega ef ég myndi síðan 
enda á því að semja ekki við þá. Ef 
það gengur ekki upp myndi ég lík-
lega stökkva á eitthvað gott tilboð 
á Norðurlöndunum,“ sagði Kjart-
an en fjöldamörg lið vilja fá hann 
til sín til reynslu.

KR hefur rætt við Kjartan um að 
hann spili með félaginu í sumar og 
Kjartan segir að ekki sé útilokað 
að hann gangi í þeirra raðir. Teitur 
Þórðarson, þjálfari KR, sagði við 
Fréttablaðið í gær að ákvörðun-
in væri alfarið Kjartans en hann 
kæmi til með að styrkja hóp KR, 
gengi hann í félagið.

Yrði draumur að spila með Bristol
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 „Þetta er mjög stór 
ákvörðun og auðvitað er mjög 
erfitt að fara frá Haukum. Ég er 
alls ekki búin að afskrifa Hauka 
en mig langaði til að breyta til,“ 
segir Pálína Gunnlaugsdóttir, 20 
ára bakvörður og varafyrirliði Ís-
lands- og bikarmeistara Hauka. 

Pálína hefur verið kosin besti 
varnarmaður Iceland Express- 
deildar kvenna undanfarin þrjú 
tímabil og var með 9,3 stig og 3,9 
stoðsendingar að meðaltali í leik 
á síðasta tímabili. Pálína hefur 
ákveðið að skipta yfir til Keflavík-
ur og er búin að semja til eins árs. 
Íslands- og bikarmeistarar Hauka 
hafa þar með misst báða fyrirliða 
sína því Helena Sverrisdóttir er á 
leiðinni í nám í Bandaríkjunum.

Jón Halldór Eðvaldsson, þjálf-
ari Keflavíkurliðsins, var him-
inlifandi yfir komu Pálínu. „Að 
mínu mati var Pálína hjartað í 
Haukaliðinu þótt Helena hafi klár-
lega verið besti leikmaðurinn. Þú 
býrð það ekki til því þetta er bara 
meðfæddur hæfileiki. Hún er frá-
bær í körfu og það er gríðarlega 
sterkt fyrir okkur að vera búin að 
fá hana,“ sagði Jón Halldór í gær.

Pálína segir Hauka hafa vitað 
af því að hún hafi verið að tala við 
Keflavík. „Keflvíkingar töluðu við 
mig og boðuðu mig á fund og mér 
leist mjög vel á þetta hjá þeim,“ 
segir Pálína sem er ekki búin að 
ákveða hvort hún flytji til Kefla-
víkur eða keyri brautina á næsta 
vetri. Markmiðin fyrir næsta 
tímabil eru hins vegar klár. 

„Ég ætla að vinna aftur fimm-
falt,“ segir Pálína ákveðin en 
hún vann einmitt alla fimm titl-
ana í boði með Haukum síðasta 
vetur og hefur alls unnið tuttugu 

Íslands- og bikarmeistaratitla í 
öllum flokkum með Haukum síð-
ustu sex ár. Pálína segir ekkert 
erfitt að fara að spila við hliðina á 
stelpum sem hún hefur barist svo 
hart við undanfarna vetur. 

„Ég á góðar vinkonur í Keflavík 
þrátt fyrir að þær hafi verið erki-
fjendurnir inni á vellinum síðustu 
árin. Ég hef kynnst þeim vel með 
landsliðinu og er mjög spennt að 
spila með þeim,“ segir Pálína.

„Við missum Maríu Ben og það 
þurfti að finna sterkan póst í stað-
inn. Við lentum í meiðslum og 
vandræðum síðasta vetur og Pál-
ína hefði hjálpað okkur mikið þá. 
Hún var ekki þá en nú erum við 
búin að stækka hópinn og styrkja 
hann töluvert. Þetta var vonandi 
skrefið sem þurfti að taka til þess 
að gera Keflavík aftur að stórveldi 
í kvennakörfunni,“ sagði Jón Hall-
dór.

Besti varnarmaður Iceland Express-deildar kvenna síðustu þrjú ár er farin frá 
Haukum og hefur því meistaraliðið misst báða fyrirliða sína fyrir næsta vetur. Detroit Pistons er komið í 2-

0 gegn Cleveland í úrslitaeinvígi 
Austurstrandarinnar eftir að hafa 
unnið fyrstu tvo leikina á heima-
velli sínum.

Í fyrrinótt vann Detroit með 
þriggja stiga mun eftir að hafa 
verið undir stærstan hluta leiks-
ins. Leikmenn Cleveland voru 
afar ósáttir við dómara leiksins 
undir lokin og ekki síður Mike 
Brown, þjálfari liðsins.

„Dómararnir fá borgað mikið 
af peningum og ef þeir sjá þetta 
ekki er það bara þannig. Við 
ætlum ekki að skýla okkur á bak-
við þetta.“

Detroit vann 
heimaleikina

Sagt var frá því í gær að 
Gerard Houllier væri hættur að 
þjálfa franska meistaraliðið Lyon. 

Houllier stýrði Lyon til sigurs í 
frönsku deildinni sjötta árið í röð 
en hann hefur átt í stormasömu 
sambandi við Jean-Michel Aulas, 
stjórnarformann liðsins. Aulas 
mun vera óánægður með gengi 
liðsins í Evrópukeppnum.

Houllier er nú orðaður við 
stjórastöðuna hjá Manchester 
United.

Houllier hætt-
ur hjá Lyon

ÍA hefur borist góður 
liðstyrkur fyrir átökin í Lands-
bankadeildinni í sumar, en tveir 
Króatar skrifuðu undir samninga 
við félagið í gær sem gilda út 
tímabilið. Í kjölfarið mættu þeir 
á sína fyrstu æfingu en þeir eru 
þegar komnir með leikheimild og 
geta því spilað með ÍA gegn Fylki 
á mánudaginn.

Króatarnir heita Dario Cingel 
og Vjekoslav Svadumovic en þeir 
sáu Skagamenn gera 2-2 jafn-
tefli gegn Fram á fimmtudaginn. 
Báðir eru þeir 26 ára en Cingel 
er varnarmaður og Svadumovic 
sóknarmaður. Þeir koma báðir frá 
2. deildar liðinu Hrvatski Drag-
ovoljac í Zagreb. Liðið hafnaði í 
4. sæti í 2.deild og rétt missti af 
sæti í efstu deild.

Samdi við tvo 
Króata í gær

3. UMFERÐ

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

LANDSBANKADEILD KVENNA

LANDSBANKADEILD KARLA

4. UMFERÐ

mán. 28. maí kl. 17:00 Fylkir – ÍA
mán. 28. maí kl. 19:15 Keflavík – HK
mán. 28. maí kl. 19:15 KR – Víkingur
mán. 28. maí kl. 19:15 Breiðablik – Valur
þri. 29. maí kl. 20:00 Fram – FH

sun. 3. júní kl. 16:00 Fjölnir – Þór/KA
mán. 4. júní kl. 19:15 Keflavík – ÍR
mán. 4. júní kl. 19:15 Breiðablik – Stjarnan
mán. 4. júní kl. 19:15 Fylkir – KR

ferðavernd

Ferðamannabólusetningar
og ráðgjöf

Ferðavernd býður upp á bólusetningar 
og ráðgjöf til ferðamanna. Þjónustan er í 
umsjón Helga Guðbergssonar, læknis. 
Vinnuna annast læknar og hjúkrunarfræðingar.

Mikilvægt er að panta bólusetningu og leita 
ráðgjafar tímanlega áður en haldið er utan.

Tímapantanir í síma: 535 77 00

www.ferdavernd.is



PSPADE-00M00VN5
TOSHIBA SATELLITE P100-454
Intel® Core 2 Duo T5500
17” WXGA HB TrueBrite
- Upplausn 1440 x 900
nVIDIA GeForce Go 7600 128MB
2GB DDR Minni (Mest 4GB)
100GB Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort
Kortalesari 5 - 1
Firewire - DV Ready
Vökvaþolið lyklaborð
Microsoft® Windows® Vista Premium
Microsoft Works
Microsoft® Office OneNote ™ 2003
2 ára alþjóðleg ábyrgð

Intel Core 2 Duo

100GB Harður diskur

nVidia GeForce Go 7600

Windows Vista Premium

2GB Vinnsluminni

14.870 8.676 6.278* ** ***

159.999
999179.

CCN:ISL-110103-001
FSC AMILO PI CORE2 VISTA
Intel Core 2 Duo T5500
15.4” WXGA Crystal View
ATI Mobility Radeon x1400 128MB
1024MB DDR533 Vinnsluminni
160GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust skjákort
Firewire - DV Ready
Kortalesari 4 - 1 
Microsoft Windows Vista Premium
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

13.912 7.614 5.515* ** ***

Intel Core 2 Duo

160GB Harður diskur

ATI Radeon X1400 128MB

Windows Vista Premium

1GB Vinnsluminni

139.999
999159.

ST3320620A
Seagate Barracuda 320GB
 ATA100 7200rpm
16MB cache flýtiminni

300968E
320GB LACIE F.A. PORSCHE USB2

980397-0914
LOGITECH WIRELESS IPOD HEADPHONE
Stafræn þráðlaus heyrnartól
Allt að 8 klukkustunda ending á rafhlöðu

14384-TRU
TRUST NETMYNDAVÉL HI-RES USB2

MA477
APPLE IPOD NANO 2GB SILFUR

21. 999

MA477
APPLE IPOD NANO 2GB SILFUR

21. 999

9.999 14.999
6.999

2.99917. 999
14. 999



Ný upplifun

Gómsætir sjávarréttagrillpinnar 

Ljúffengir nautagrillpinnar



Við bjóðum ykkur velkomin í eina gæsilegustu 
sælkeraverslun landsins að 
Dalvegi 4 í Kópavogi.

Vi ð  l e g g j u m  m i k i n n  m e t n a ð  í  a ð
b j ó ð a  þ é r  a ð e i n s  u p p á  f y r s t a  
f l o k k s  h rá e f n i  o g  t i l b ú n a  
ré t t i .   E i n n i g  b j ó ð u m  
v i ð  u p p á  ú r va l  a f  
s ó s u m  o g  ö ð r u  
gæða meðlæti. 



Mannvonska Skjás eins

Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem sjónvarp, 
DVD/CD, örbylgjuofn, ísskápur með frysti, 
bakkskynjari, 110 Watta sólarrafhlaða og Alde 
hitakerfi í gólfi og rúðum.

Breiðustu og best einangruðu húsin á 
markaðnum. Sænsk og sérhönnuð 
fyrir norðlægar slóðir.

Polar sænskir eðalvagnar 
- sjáðu með eigin augum

Útileguma›urinn er
ný sérverslun me› 
allt sem flú flarft til 
fer›alagsins, fellih‡si, 
hjólh‡si, tjaldvagna,
útifatna›, fylgihluti og
margt fleira. Kíktu við 
og skoðaðu úrvalið.

Fossháls 5-7
Sími 551 5600
utilegumadurinn.is

Opið
laugardag 10-17
sunnudag 12-16

Verð frá: 2.799.000 kr.

Hlaðið
aukabúnaði
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Basecamp og Eskimo standa fyrir 
viðamikilli tískusýningu í næstu 
viku, sem vakið hefur áhuga 
erlendra fjölmiðla. „Þetta er í 
fyrsta skiptið sem við gerum 
eitthvað þessu líkt,“ sagði Andr-
ea Brabin, framkvæmdastjóri 
Eskimo. „Þetta er ekki 
Icelandic Fashion week 
eða neitt í þá áttina. 
Við erum frekar að 
lyfta fram grasrót-

arhönnuðum, sem eru að 
byrja,“ sagði hún. Hönn-
uðirnir eru Aftur, Eygló, 
Raxel, Starkiller, Ost-
wald og Forynja. Á sama 
tíma kynnir Eskimo sex-

tán nýjar fyrirsætur til 
leiks, undir yfirskrift-

inni Faces of the 
year. „Þær sýna 
föt hönnuðanna,“ 
útskýrði Andr-
ea. Áherslan er 
lögð á allt nýtt 
og ferskt, að 
sögn Andreu. 
„Hljómsveit-
irnar Steed 

Lord og So-
metime spila, en þær 

eru báðar að gefa út sínar fyrstu 
plötur á árinu. Við erum 
svolítið að sýna fram 
á tenginguna á milli 
tónlistar og tísku líka. 
Þetta er eiginlega allt 
orðið eitt batterí: tónlist-
armenn sitja fyrir í tísku-
blöðum og svona,“ sagði 
hún. „Við stefnum líka að því 
að þetta verði árlegur við-
burður, svipað og Airwaves 
er fyrir tónlistina.“

Á sýningunni verða útsendar-

ar frá mörgum helstu módelskrif-
stofum heims og eins hafa tíma-
rit á borð við Dazed and Confused 
og i-D sýnt mikinn áhuga á við-
burðinum. „Margir erlendir fjöl-
miðlar hafa verið mjög spenntir 

fyrir því að koma, en 
maður fær aldrei 

staðfestingu
fyrr en á síð-

ustu stundu,“ 
varaði Andr-
ea við. Miða 

á sýning-
una má 
nálgast
á miði.
is.

Árleg tískuhátíð í líkingu við Airwaves

KR-útvarpið verður með sína 
200. útsendingu á mánudagskvöld 
þegar KR og Víkingur eigast við í 
Landsbankadeild karla.

„Við vorum að leita leiða til að 
bæta við stuðningsmannastarfið 
og þá kviknaði þessi hugmynd,“ 
segir Höskuldur Höskuldsson, sér-
legur útvarpsstjóri KR.

Höskuldur viðurkennir að hug-
myndin um sérstaka KR-útvarps-
stöð hafi þótt nokkuð klikkuð í 
upphafi, en í dag er hún orðin 
órjúfanlegur hluti af umgjörðinni 
og stemningunni í kringum leiki 
liðsins. „Við heyrum það og skynj-
um að stuðningsmennirnir kunna 
að meta útvarp KR. Við erum með 
2-3 tíma langa upphitun fyrir alla 
heimaleiki og erum með viðtöl við 
þjálfara og leikmenn eftir leiki. 
Svona dagskrá kemur mönnum í 
gírinn og er orðin hluti af leikn-
um fyrir marga stuðningsmenn-
ina,“ segir Höskuldur en útvarp 
KR sendir út á tíðninni 98,3.

KR-útvarpið hefur lagt mikinn 
metnað í starf sitt og til marks um 
það má nefna að þar hefur öllum 
deildar-, bikar- og Evrópuleikjum 
verið lýst í beinni útsendingu frá 
árinu 1999. Allt starf sem tengist 
útvarpsstöðinni er unnið í sjálf-
boðavinnu og segir Höskuldur að 
félagið hafi verið svo heppið að 
eiga góða áhangendur sem þekkja 
til í þessum bransa. 

Af fjölmörgum stjórnendum út-
varpsins síðustu ár má nefna fjöl-
miðlungana Boga Ágústsson, Jó-
hann Hlíðar Harðarson, Hauk 
Holm, Þröst Emilsson, auk út-
varpsmannana Ágúst Bogason 
og Frey Eyjólfsson. Enn fremur 
hafa Gísli Marteinn Baldursson, 
Egill Helgason og Bubbi Morthens 
verið tíðir gestir, „enda annálað-
ir KR-ingar“ eins og Höskuldur 
tekur skýrt fram. 

Haukur Holm hefur verið við-
riðinn útvarpið frá fyrstu útsend-

ingu og segir hann einlæga og föl-
skvalausa ást á félaginu vera það 
sem haldið hefur sér við efnið í 
gegnum tíðina. „Og þar sem ég 
var aldrei góður í fótbolta er þetta 
mitt tækifæri til að vinna félaginu 
gagn. Fyrst ég gat það ekki inn á 
vellinum þá geri ég það í útvarp-
inu,“ útskýrir Haukur og hlær. „Ég 
held að þetta hafi algjörlega sann-
að sig. Við fáum mikil viðbrögð og 
ekki síst frá KR-ingum erlendis 
sem hlusta á leiki í gegnum netið.“

Bogi Ágústsson segir það mikið 
afrek að hafa starfrækt útvarp 
af þessu tagi í jafn langan tíma 
og raun ber vitni. „Þarna fáum 
við hlutlausu fjölmiðlamennirn-
ir útrás fyrir skoðunum okkar 
og tökum afstöðu. Við erum allir 
brennimerktir KR-ingar og höfum 
gaman af félagsskap hvor annars. 
KR er okkar hjartans mál og þess 
vegna er þetta alltaf jafn gaman,“ 
segir Bogi. 

KR-útvarpið á tímamótum

„Við höfum fengið ansi mikið af 
svona tölvupóstum þar sem börn 
hafa hellt sér af fullum krafti 
útí Latabæjar-lífsstílinn,“ segir 
Magnús Scheving. Í helgarútgáfu 
breska blaðsins Sunday People 
var sagt frá hinum tveggja ára 
gamla Cody McCaffrey sem slapp 
frá leikskólanum sínum og lagði 
af stað í mikla hættuför heim til 
sín. Móðir drengsins lýsti því 
síðan yfir að hún væri viss um að 
Cody hefði þarna verið að herma 
eftir hetjunni sinni, sjálfum 
Sportacus, eða Íþrótta-
álfinum úr Latabæ. 
„Hann elskar ekki 
bara Latabæ, Lati-
bær er lífið sjálft,“ 
sagði móðirin.

Þótt Magnús væri 
ekkert sérstaklega að 
mæla því bót að börn 
reyndu að sleppa úr 
höndum leikskólakenn-

ara þá sýndu svona dæmisögur að 
verkefnið væri að ganga fullkom-
lega upp – að fá börn til að hreyfa 
sig. „Ég hef reyndar hitt foreldra 
sem hafa sagt mér frá marblett-
um krakkanna sinna eftir að þau 
hafa hoppað niður af borðum og 
ég held að það sé ekki hægt að 
koma í veg fyrir slíkt þegar litla 
athafnafólkið fer af stað.“

Og Latibær er ekki bara ein-
hver sjónvarpsþáttur á skjánum 
með leiknum persónum heldur 
hefur Magnús verið á fleygiferð 

um heiminn í þeim erinda-
gjörðum að hvetja smáfólk-

ið enn frekar til dáða. Og 
stundum geta slíkar 
heimsóknir verið bæði 

hjartnæmar og erfiðar. 
Magnús fór meðal annars 

til Bandaríkjanna nýver-
ið og heimsótti þar ungan 

krabbameinssjúkan
aðdáanda sinn, 

hinn þriggja 
ára Sean 

Calla-
han,

sem lifir og hrærist í sjónvarps-
þáttunum. „Það var hringt í mig 
og ég var beðinn um að koma. 
Og þessi ungi strákur vildi bara 
fá eitt og það var „Sports Candy“ 
eða epli,“ segir Magnús sem seg-
ist þarna hafa gert sér grein 
fyrir því hversu mikið Latabæj-
ar-þættirnir geti gefið krökkum. 
„Við áttum saman mjög ánægju-
lega stund,“ útskýrir Magnús 
sem skömmu síðar fékk langt og 
innilegt þakkarbréf frá foreldr-
um stráksins sem hann geymir 
vel, sem og mynd af Sean.

Sölvi Björn Hilmarsson

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Dregi› í

áskriftarleiknum

á laugardaginn



Hérna gerist það 

LYFJAFRÆÐIDEILD

www.hi.is

Til að ná árangri þarf metnað. Í tæpa öld hefur Háskóli Íslands gegnt lykilhlutverki 
í íslensku samfélagi og tekið þátt í að efla það og styrkja.
Metnaður Háskóla Íslands er metnaður íslensku þjóðarinnar. Stefna Háskóla Íslands 
er skýr: Til að þjóna sem best íslensku samfélagi hefur Háskóli Íslands sett sér það 
langtímamarkmið að vera á meðal 100 bestu háskóla í heimi. Það er framtíðin.

Nemendur á 3. ári í verklegri kennslu í Lyfjagerðarfræði. 
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Lyfjafræði er fræðigrein sem 
fjallar um lyf frá öllum hugsan- 
legum sjónarhornum, allt frá 
þróun nýrra lyfjaefna og lyfja-
forma að framleiðslu, notkun og 
verkun lyfjanna. Auk BS- og MS- 
náms í lyfjafræði, býður lyfja- 
fræðideild upp á meistaranám
í lyfjavísindum og doktorsnám
í lyfjafræði og lyfjavísindum.

Lyfjafræðingar og aðrir sérfræð-
ingar í lyfjavísindum eru eftirsóttir 
í atvinnulífinu og verða mikilvægir 
þátttakendur í þekkingarsamfélagi 
framtíðarinnar.

Lyfjafræðideild Háskóla Íslands kapp- 
kostar að útskrifa lyfjafræðinga og 
aðra sérfræðinga í lyfjavísindum með 
fyrsta flokks menntun að baki. Þar eru 
stundaðar margvíslegar rannsóknir, 
í samstarfi við innlend og erlend 
fyrirtæki og stofnanir og háskóla víða 
um heim, sem nemendur fá tækifæri
til að taka þátt í.



Samkvæmt úttekt vikublaðsins 
Sirkuss í gær eiga 25 ríkustu 

Íslendingarnir einhverja eitt þús-
und og þrjú hundruð milljarða í 
alls konar verðbréfum, eignarhlut-
um, reiðufé og guð má vita hvað 
út um allar jarðir og ekkert nema 
gott um það að segja. Listinn yfir 
þessa 25 ríkustu innihélt kunnug-
leg andlit. Þarna er margt af okkar 
besta afreksfólki – sjálft landslið-
ið á sviði fjármála – og uppgangur 
þess verið ævintýralegur í mörg-
um tilvikum eins og greint hefur 
verið skilmerkilega frá í fjölmiðl-
um með reglulegu millibili á und-
anförnum árum. 

brá aðeins skugga 
á feril þess ríkasta er greint var 
frá því fyrir nokkrum árum af 
gulu pressunni sem þá var hér á 
landi, að viðkomandi hefði verið 
uppvís að því að hafa ekki getað 
greitt fyrir ís í brauðformi eða 
eitthvað slíkt í sjoppu í Reykja-
vík, en þá vildi svo óheppilega til 
að hann hafði gleymt debetkort-
inu sínu heima, ef ég man rétt. 
Frá þessu var greint við misjafn-
ar undirtektir enda töldu sumir 
að hér hefði verið ráðist allharka-
lega inn í einkalíf viðkomandi, 
sem er út af fyrir sig sjónarmið, 
en aðrir brostu út í annað og hugs-
uðu með sér hversu yndislegt það 
væri nú að þrátt fyrir allt og allt 
gætu svona hversdagsleg vanda-
mál komið fyrir jafnvel þá ofsa-
ríku líka. Það gladdi marga á ein-
hvern hátt. Allir eru jafnir úti í 
sjoppu og verða að hafa debetkort 
eða klink.

nokkru síðan, verð ég að 
viðurkenna, fór hins vegar áhugi 
minn satt að segja að dvína tölu-
vert á þessum fréttum sem dynja 
reglulega á Íslendingum af ríka 
fólkinu og hvað það sé að gera og 
hversu mikla peninga það eigi þá 
og þá stundina. Ég renni yfir þetta 
í blöðunum og ég segi kannski 
„ja, hérna“ og „ég skal segja þér 
það“ og slæ mér á lær að göml-
um íslenskum sið ef sá gállinn er 
á mér, sýp kaffi og held svo áfram 
að lesa. 

ég segi svona. Í hreinskilni 
sagt er ónæmið gagnvart hinum 
himinháu fjárhæðum orðið tölu-
vert, en því hefur einmitt verið 
haldið fram af málsmetandi mönn-
um að í raun og veru nemi manns-
hugurinn illa þá miklu upphæð 
sem felst í orðinu „milljarður“. 
Hugurinn lætur sér fátt um finn-
ast. Þegar talið fer að snúast um 
milljarða er eins og mannshugur-
inn hætti að telja og 1.300 milljarð-
ar verða bara að einhverri tölu, án 
samhengis við daglegt líf. Hversu 
margir ísar í brauðformi eru 1.300 
milljarðar? Talan gæti allt eins 
verið 1.300 trilljarðar eða skrillj-
arðar, eða bara merkingarlaust 
orð eins og músímúsí eða búlíbúlí. 

því sem komið er, finnst mér 
orðið talsvert áhugaverðara að 
sjá annan lista sem gjarnan mætti 
taka saman og birta ef mögulegt 
er. Sá listi yrði yfir 25 fátækustu 
einstaklinga á Íslandi og för þeirra 
niður á við. Þegar öllu er á botn-
inn hvolft er nefnilega lítil ástæða 
fyrir þjóðfélag eins og okkar að 
hafa einhverjar sérstakar áhyggj-
ur af því fólki sem ríkast er. Það 
spjarar sig. Hinir ekki.

25 ríkustu 

Sumarið
er tíminn...

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

Grænmetisbuff
með graslaukssósu, kúskús

og grænmeti   

290,-

BOLLÖ sett borð m/2 stólum

7.970,-

SKINA hangandi sería
L100xB160 cm 48 perur 1.995,-

PLATTA gólfklæðning L45xB45 cm
gegnheill akasíuviður 550,- SOMMAR skrautkerti 2 stk.

H8 cm ýmsir litir

SKINA ljósaskraut
H20 cm fugl 

HEMÖN motta
L77xB114 cm 995,-

SOMMAR gerviblóm
blágresi ýmsir litir 590,-

INEZ BLAD púðaver
L50xB50 cm 495,-

SOMMAR drykkjarhræra
4 stk. L24 cm 195,-

SOMMAR djúpir pappadiskar
50 stk. Ø18 cm ýmsir litir 395,-

SOMMAR einnota glös
H9 cm ýmsir litir 295,-

SOMMAR servíettur 30 stk.
24x24 cm ýmsar tegundir

SKINA ljósaskraut
Ø30 cm fuglar 1.695,-

GRENÖ púði
Ø53 cm ýmsir litir 1.290,-

ÄPPLARÖ bekkur 
L117xB62xH80 cm
gegnheill akasíuviður 8.990,-

195,-

295,-
95,-

Opið laugardag 10.00 - 18.00
Lokað hvítasunnudag

Opið annan í hvítasunnu

OPIÐ
annan í 

hvítasunnu
12.00 - 18.00

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


