
 Íslenskar tölvur eru fullar 
af ólöglegum hugbúnaði. Banda-
ríska ritið The Economist hefur 
birt lista yfir þær þjóðir heimsins 
sem hafa mest af illa fengnum 
hugbúnaði í hverri tölvu. Ísland er 
í öðru sæti, á eftir Aserbaídsjan. 
Óman og Barein eru í þriðja og 
fjórða sæti.

Samkvæmt árlegri rannsókn 
alþjóðlegra samtaka hugbúnaðar-
framleiðenda (Business Software 
Alliance) voru 53 prósent af hug-
búnaði á Íslandi ólöglega fengin 
árið 2006. Til samanburðar var 
Svíþjóð með 26 prósent, Noregur 
með 29 prósent, Danmörk með 25 
prósent og Finnland með 27 pró-

sent. Heimsmeðaltalið er þrjátíu 
og fimm prósent.

„Þetta er ekki keppni sem maður 
vill vinna,“ segir Halldór Jörgens-

son, framkvæmdastjóri Microsoft 
á Íslandi. Microsoft framleiðir 
einna mest af þeim hugbúnaði sem 
notaður er hér á landi. Þar má 
helst nefna stýrikerfið Windows 
og Office-hugbúnaðarpakkann.

Friðrik J. Skúlason tölvunar-
fræðingur, sem rekur samnefnt 
vírusvarnafyrirtæki, segir hugar-
farsbreytingu þurfa til að laga 
vandann.

„Opinberi geirinn og mörg 
fyrirtæki hafa sín mál nokkurn 
veginn í lagi en í heimilistölvum 
er gífurlega mikið af illa fengnum 
hlutum, hvort sem það eru forrit, 
leikir, tónlist eða kvikmyndir,“ 
segir Friðrik.

Rekur besta
veitingahúsið á Balí 

Mánudagur

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Hugbúnaðarstuldur 
á heimsmælikvarða
Ísland er í öðru sæti á lista yfir þjóðir sem nota mest af ólöglegum hugbúnaði. 
Aðeins Aserbaídsjan er ofar en Ísland. Óman, Barein og Katar standa sig betur. 
„Hugverkaþjóð til skammar,“ segir framkvæmdastjóri Microsoft á Íslandi.

Harmonikku-
félag Reykjavíkur hefur um árabil 
haft það fyrir sið að koma fram í 
tilefni af sjómannadeginum og 
segir formaðurinn, Guðrún 
Guðjónsdóttir, það einstaklega 
gaman, enda sé alltaf rífandi 
stemning fyrir hendi.

„Við tökum fyrir sjómannalögin 
og gömlu góðu danslögin,“ segir 
Guðrún, hress í bragði þrátt fyrir 
að hafa verið önnum kafin við 
spilamennsku alla helgina. „Eftir á 
að hyggja hefði ég nú alveg getað 
bætt við mig, enda erum við nú 
ekki vön að kvarta.“

Að sögn Guðrúnar hittir 
lagavalið alltaf beint í mark. Fólki 
finnst gaman að heyra gömlu góðu 
lögin og hafi margir verið farnir 
að syngja með og hreyfa sig eftir 
hljómfallinu er líða tók á daginn. 

Gömlu góðu 
lögin sívinsæl

Sæta ofsóknum 
vegna hárlitar

Hatursmenn rauð-
hærðra hafa gert breskri 
fjölskyldu lífið óbærilegt 
undanfarin ár. 

Meðlimir hennar fullyrða að 
þeir hafi þurft að flytjast 
búferlum þrisvar á þremur 
árum og lifa lífi sínu líkt og 
útlagar eða flóttamenn vegna 
ofsókna.

Kevin og Barbara Chapman 
búa í Newcastle og eiga níu 
börn. Allir í fjölskyldunni eru 
rauðhærðir. 

And-rauðhærð slagorð hafa 
ítrekað verið máluð á hús 
þeirra og eignir þeirra 
skemmdar. Ellefu ára sonur 
þeirra hefur meðal annars 
sagst hafa íhugað sjálfsmorð, 
en margoft hefur verið ráðist á 
hann.

Talsmaður borgaryfirvalda 
fór þess á leit við fjölskylduna 
að hún litaði einfaldlega hár 
sitt. Móðguð fjölskyldan fór 
ekki að þeim ráðum.

 Vladimír Pútín Rússlandsforseti varar 
við því að Rússar muni grípa til hefndaraðgerða ef 
Bandaríkjamenn láta verða af áformum sínum um 
að reisa eldflaugavarnakerfi í Tékklandi og Póllandi.

Pútín segir að hvorki Íran né Norður-Kórea hafi 
yfir að ráða flugskeytum af því tagi, sem Banda-
ríkjamenn segja kerfinu ætlað að vinna bug á. Þar 
með hljóti því að vera beint gegn Rússlandi.

„Okkur er sagt að eldflaugavarnakerfinu sé beint 
gegn einhverju sem er ekki til,“ sagði Pútín við 
fréttamenn í Moskvu í gær. „Það væri fyndið ef það 
væri ekki svona sorglegt.“

Hann sagðist vona að Bandaríkjamenn sæju að 
sér, að öðrum kosti sverji Rússar af sér alla ábyrgð á 
viðbrögðum sínum.

Í viðtali við ítalska dagblaðið Corriere della Sera í 
gær segir Pútín að nú muni Rússar „að sjálfsögðu“ 
beina kjarnorkuvopnum sínum gegn Evrópuríkjum, 
bæði hernaðarmannvirkjum Bandaríkjamanna í 
Evrópu og öðrum skotmörkum í Evrópuríkjum.

Í síðustu viku gerðu Rússar tilraunir með nýja 
tegund af flugskeytum, sem þeir segja að geti ráðið 
við fyrirhugað eldflaugavarnakerfi Bandaríkjanna.

„Vopnajafnvægið í heiminum er í uppnámi,“ segir 
Pútín.

Starfaði sem hönnuður 
hjá LEGÓ í mörg ár.



 Eldri hjón fundust meðvitundarlaus í tjaldvagni 
í Djúpadal á Barðaströnd skömmu fyrir hádegi í 
gær, að því er talið vegna gaseitrunar. Þau voru í 
bráðri lífshættu þegar þau komust undir læknis-
hendur og eru enn afar veik og illa haldin. Annað 
þeirra var flutt á gjörgæsludeild í gærkvöldi.

Hjónin eru á sjötugs- og áttræðisaldri. Samferða-
menn þeirra fundu þau meðvitundarlaus og höfðu 
samband við lögreglu. Kallað var eftir þyrlu Land-
helgisgæslunnar sem kom á staðinn um klukkan eitt. 
Í millitíðinni hlúðu læknir og sjúkraliðar frá Búðar-
dal að hjónunum á staðnum. Þyrlan flutti fólkið á 
Landspítalann í Fossvogi.

Talið er afar líklegt að fólkið hafi orðið fyrir 
kolmónoxíðeitrun. Lögreglan hefur tekið ýmsan 
viðlegubúnað hjónanna til skoðunar og beinist 
rannsóknin meðal annars að gaskúti sem var í 
tjaldvagninum.

Í hverju bótasvikamáli einstæðra 
foreldra sem Tryggingastofnun ríkisins (TR) leysir úr 
sparast 600 þúsund krónur að meðaltali fyrir samfé-
lagið. 117 slík mál hafa verið skráð hjá TR á tveimur 
árum sem er tæp sextíu prósent skráðra bóta- og 
tryggingasvikamála hjá stofnuninni. Eftirlit TR telur 
sig aðeins hafa vitneskju um lítinn hluta bótasvika í 
þessum flokki. Heildarupphæð svikanna nema því 
hundruðum milljóna króna á ári.

Gunnar Þ. Andersen, forstöðumaður eftirlits TR, 
segir að um sé að ræða mál þar sem lögheimili maka 
er rangt skráð til að hækka bótagreiðslur frá TR. „Við 
vitum að við sjáum aðeins lítinn hluta þessara mála. 
Erfitt er að henda reiður á hversu útbreiddur vandinn 
er en það er mín tilfinning að við fáum í mesta lagi 
vitneskju um tíu til fimmtán prósent þessara mála, 
eins og í Noregi.“ Gunnar bendir á að þau 117 mál sem 
TR hefur leyst úr á síðustu tveimur árum spari 
samfélaginu rúmlega 70 milljónir króna þegar upp er 
staðið. „Það er því alveg ljóst að upphæðirnar sem um 
er að tefla eru miklar.“

Það vekur athygli að af 186 skráðum málum hjá TR, 
þar sem bótasvik einstæðra foreldra og svört vinna á í 
hlut, er um ábendingar almennings að ræða í nær 
öllum tilfellum. Árið 2005 voru ábendingar um svik til 
TR 34 talsins en 123 árið 2006 sem er yfir 250 prósent 
aukning. Spurður hvað valdi mikilli fjölgun ábendinga 
á síðastliðnum árum bendir Gunnar á tvennt. Kynnt 
hafi verið fyrir fólki hvernig á að koma ábendingum á 
framfæri en einnig geti verið um hugarfarsbreytingu 
að ræða sem skýri fjölgun ábendinga að hluta. „Það er 
líka rétt að benda á að ábendingar eru stundum 
tilhæfulausar og stundum til komnar vegna persónu-

legrar óvildar. Eins koma upp mál þar sem fólk þekkir 
vel til og ofbýður lífsstíll fólks sem er ekki í neinu 
samræmi við tekjur.“

Á alþjóðlegri ráðstefnu TR um bóta- og trygginga-
svik í síðasta mánuði kom fram í máli sérfræðinga frá 
Norðurlöndunum að í Svíþjóð og Noregi er litið á 
bótasvik sem þjófnað. Á Íslandi og Finnlandi hins 
vegar er þessu öðruvísi farið og jafnvel talað um 
sjálfsbjargarviðleitni fólks að fá hærri bætur með 
rangri skráningu lögheimilis. „Orðið þjófnaður er ekki 
notaður um þetta hér. En við erum þó komin af stað, 
ólíkt Finnum sem viðurkenna ekki vandann“, segir 
Gunnar.

Hvert mál sparar 
600 þúsund krónur
Hvert bótasvikamál einstæðra foreldra sparar samfélaginu 600 þúsund krónur. 
Sparnaður skráðra mála Tryggingastofnunar á tveimur árum er yfir 70 milljónir.
Aðeins er leyst úr litlum hluta málanna sem öll koma upp vegna ábendinga.

Kona á sextugsaldri 
slasaðist töluvert í árekstri vespu 
og fólksbíls á Glerárgötu á 
Akureyri skömmu fyrir hádegi í 
gær. Konan var flutt með 
sjúkrabíl á Fjórðungssjúkrahúsið 
á Akureyri.

Konan, sem ók vespunni, hlaut 
áverka á höfði og fæti, en 
ökumaður fólksbílsins var einn í 
bílnum og slapp hann án teljandi 
meiðsla.

Tildrög slyssins eru ekki að 
fullu ljós, en annað ökutækið 
mun hafa ekið í veg fyrir hitt á 
gatnamótum. Hvorugt ökutækj-
anna skemmdist að nokkru ráði. 

Kona á vespu 
slasaðist talsvert

Bandarísk stjórn-
völd hafa gefið út ákærur á hendur 
fjórum mönnum, handtekið þrjá 
þeirra og þess fjórða er leitað vegna 
áforma þeirra um sprengjuárásir á 
John F. Kennedy alþjóðaflugvöllinn 
í New York.

Mennirnir eru sagðir hafa ætlað 
að sprengja öflugar sprengjur á 
flugvellinum, meðal annars 
sprengja eldsneytisgeyma og leiðsl-
ur fyrir þotueldsneyti. Þær leiðslur 
liggja að hluta um fjölmenna íbúða-
byggð.

Bandarískir sérfræðingar segja 
sprengjuárásir af þessu tagi geta 
valdið gríðarlegu tjóni á efnahags-
lífi Bandaríkjanna, einkum þó á 
flugrekstri. Ólíklegt þykir þó að 
manntjón hefði orðið jafn mikið og 
að var stefnt.

Bandarísk stjórnvöld segjast hafa 
fylgst með áformum mannanna í 
meira en ár. Engu að síður voru 
áformin enn á byrjunarstigi. 

Einn mannanna er Russel 
Defreitas, 63 ára maður, sem er 
bandarískur ríkisborgari en fædd-
ur í Afríkuríkinu Gvæjana. Hann 
virðist hafa fengið hugmyndina 
fyrir um tíu árum þegar hann starf-
aði við vörumóttöku á Kennedy-
flugvelli. Öryggisráðstafanir á 
flugvellinum hafa hins vegar breyst 
mikið síðan hann starfaði þar.

Hinir tveir, sem handteknir hafa 
verið, eru Abdul Kadir, sem eins og 
Defreitas er frá Gvæjana, og 
Kareem Ibrahim frá Trinídad. 
Fjórða mannsins, Abdel Nur frá 
Gvæjana, er nú leitað í Trinídad.

Hefði valdið gríðarlegu tjóni

 Forsvarsmenn 365 
miðla, sem gefa meðal annars út 

Fréttablaðið, hóta 
því að krefjast 
lögbanns á fyrir-
huguð störf þátta-
stjórnandans Egils 
Helgasonar hjá 
RÚV og hyggjast 
hefja undirbúning 
að skaðabótamáli 
á hendur honum 
ef Egill efnir ekki 

tveggja ára starfssamning.
Einar Þór Sverrisson, lögmaður 

365, sendi Agli bréf í gær, þar sem 
vísað er í tölvupóstssamskipti Egils 
og Ara Edwald, forstjóra 365, sem 
talin eru sanna að Egill hafi í lok 
apríl gengið frá tveggja ára samn-
ingi við 365.

Egill Helgason sendi frá sér yfir-
lýsingu í gær vegna málsins, þar 
sem hann segir samning sinn við 
365 miðla hafa runnið út 31. maí 
síðastliðinn og hafi hann aldrei 
verið endurnýjaður. „Ég skil ekki 
þetta vesen og nenni eiginlega ekki 
að taka þátt í því,“ segir Egill í yfir-
lýsingunni.

Agli Helgasyni
hótað lögbanni

Unga parið sem 
lenti í bílslysi á Suðurlandsvegi á 
miðvikudag liggur enn á gjör-
gæsludeild. Konunni er haldið 
sofandi í öndunarvél en maðurinn 
er kominn til meðvitundar. 
Þriggja mánaða gamalt barn 
þeirra, sem einnig var í bílnum, 
slasaðist mun minna.

Fólkið var í jeppling sem hafði 
staðnæmst í vegkanti við Suður-
landsveg. Þegar jeppi kom 
aðvífandi fór jepplingurinn af 
stað, og þvert yfir veginn þar sem 
ökumaðurinn hugðist taka u-
beygju. Jeppinn ók þá inn í hliðina 
á jepplingnum. 

Enn í öndunar-
vél eftir bílslys

Þeim sem áttu leið um 
Grettisskarð í Borgarnesi um 
helgina, hefur sjálfsagt brugðið í 
brún við að sjá víkinga við leik og 
störf. Þar var á ferðinni Víkinga-
félagið Rimmugýgur, sem stóð 
fyrir víkingahátíð til að þjálfa 
nýliða fyrir slík hátíðahöld.

Áhugamenn um víkinga hafa 
vafalaust flestir fundið þar 
eitthvað við sitt hæfi, þar sem 
meðlimir víkingafélagsins slógu 
upp búðum, bardagasvæðum og 
aðstöðu fyrir handverksmenn, þar 
sem víkingamunir voru hafðir til 
sölu.

Þetta kemur fram í samtali eins 
forsvarsmannanna, Úlfars 
Daníelssonar, við Skessuhorn. 

Lögðu Grettis-
skarð undir sig

Er uppi á þér typpið Sigurður?

Helgi Hjálmarsson var í 
gær kjörinn formaður Landssam-
bands eldri borgara á aðalfundi 
sambandsins. 

Ólafur Ólafsson, fyrrverandi 
landlæknir, sem hefur verið 
formaður undanfarin tvö ár dró 
framboð sitt til baka á síðustu 
stundu og var Helgi, sem er 
viðskiptafræðingur að mennt, 
kjörinn einróma án atkvæða-
greiðslu.

Miklar deilur hafa verið undan-
farnar vikur innan sambandsins 
milli stuðningsmanna Helga og 
Ólafs. 

Helgi tekur við 
formennsku
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Þinn stökkpallur
að  loknu

Þegar námi lýkur taka við spennandi tímar. Sparisjóðurinn býður þeim sem lokið 

hafa háskólanámi eða sambærilegu námi, og eru að koma undir sig fótunum, 

þjónustu sem er sérsniðin að þeirra þörfum. Farðu inn á eða komdu til okkar 

í næsta sparisjóð og kynntu þér kosti þjónustunnar – reiknum dæmið saman.



Fjölbreytt dagskrá var í 
Reykjavík þar sem Hátíð hafsins fór fram 
niður við Reykjavíkurhöfn og var þar 
margmenni samankomið meðal annars til að 
skoða furðufiska, prófa leiktæki og bragða á 
skelfiski. Menn virtust skemmta sér vel og 
létu ekki á sig fá þótt það rigndi á meðan, 
enda ágætis áminning um þau óblíðu veður-
skilyrði sem íslenskir sjómenn þurfa oftar en 
ekki að kljást við.

Fjölmenni var einnig samankomið í 
Hafnarhúsinu þar sem Guðmundur Hall-
varðsson, formaður Sjómannadagsráðs, setti 
hátíðina og að svo búnu ávarpaði Einar K. 
Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra samkom-
una. Ræddi hann um meðal annars um ábyrgð 
í nýtingu auðlinda og nefndi í því samhengi 
minnkun leyfilegs hámarksafla í þorski. „Það 
er ljóst að við stöndum frammi fyrir erfiðum 
ákvörðunum sem liggja þurfa fyrir nú í 
sumar,“ sagði Einar. „Ég hygg að við þessar 
aðstæður sé skynsamlegast að við setjumst 
niður, hagsmunaaðilar, stjórnmálamenn úr 
öllum flokkum og vísindamenn og förum yfir 
þessi mál.“

Björn Ingi Hrafnsson, formaður hafnar-
stjórnar Faxaflóahafna, var einnig á meðal 
ræðumanna og sagði menn verða að viður-
kenna, að samfélagið, sem greip til fiskveiði-
stjórnunarkerfisins til að forðast efnahags-
legt hrun, væri ekki lengur til. Nýir tímar 
væru í garð gengnir og ræða ætti galla 
kerfisins fordómalaust. Hann lagði enn 
fremur til að fiskistofnar yrðu nýttir til að 
skjóta sterkari stoðum undir byggðir, sem 
standa höllum fæti í landinu. Samvinnuhug-
sjón væri betri en óheft frjálshyggja.

Hátíð hafsins fór fram á Akranesi á 
laugardag og þar gafst almenningi meðal 
annars tækifæri til að skoða Akraborgina, 
fylgjast með björgun úr sjó og skella sér á 
bryggjuball og hlýða á flutning Ragga Bjarna 
og Matta úr Pöpunum á gömlum sjómanna-
lögum.

Á Vestfjörðum var mikið um dýrðir alla 
helgina líkt og síðustu ár, með messuhaldi, 
skemmtisiglingum, skrúðgöngum og dans-
leikjum þar sem landsþekktir skemmtikraft-
ar á borð við Friðrik Ómar og Regínu Ósk 
tróðu upp og héldu uppi fjöri. Ekki má 
gleyma alls kyns þrautum þar sem sjómenn 

öttu kappi hver við annan sem og landkrabba.
Fjörið var ekki minna í fjörðunum fyrir aust-

an, þar sem boðið var upp á alls kyns skemmt-
un fyrir börn og fullorðna og létu fáir á sig fá 

þótt veðrið væri ekki alltaf með besta móti. 
Þegar líða tók á kvöldið var sums staðar slegið 
upp balli og dansað fram á rauðanótt.

Mikið um dýrðir um land allt
Sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur víðast hvar um landið um helgina með skipulögðum viðburð-
um, messuhaldi, skemmtisiglingum og dansleikjum. Framtíð íslensks sjávarútvegs bar á góma í ræðum.

 Á meðan haldið var upp 
á sjómannadaginn víðast hvar um 
land fór minna fyrir skemmtana-
haldi á Akureyri og Dalvík, fyrir 
utan messuhald, þar sem ákveðið 

var að blása 
það af vegna 
dræmrar
þátttöku
síðustu ár. Þess 
má geta að þar 
hefur dagurinn 
verið haldinn 
hátíðlegur
síðan 1939. 

Konráð G. 
Alfreðsson,
formaður
sjómannafélags 

Eyjafjarðar, segir þróunina valda 
miklum vonbrigðum en blásið 
verði til sóknar á næsta ári. „Við 
ætlum að snúa bökum saman og 
hefja sjómannadaginn til vegs og 
virðingar á ný,“ sagði hann og var 
sannfærður um að það yrðu mikil 
hátíðahöld að ári.

Mikil hátíða-
höld að ári

„Knattspyrnan er stór við-
skiptagrein og í kringum hana fara 
fram einkasamkvæmi, meðal ann-
ars í þar til gerðum rýmum á knatt-
spyrnuleikvöngum um allan heim. 
Þessu er ekkert öðruvísi farið hjá 
okkur en hjá öðrum þjóðum,“ segir 
Geir Þorsteinsson, formaður Knatt-
spyrnusambands Íslands.

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu hafa félög í Lands-
bankadeildinni og KSÍ boðið upp á 
áfengi í samkvæmisrými Laugar-
dalsvallar. Samkvæmt stefnu KSÍ, 
sem tekur mið af reglum alþjóða-
knattspyrnusambandanna UEFA 
og FIFA, er áfengisneysla og 
áfengissala bönnuð á leikvöngum. 

Boðið var upp á áfengi í sam-
kvæmisrými Laugardalsvallar á 
landsleik á laugardaginn.

Brynjar Jóhannesson, fram-
kvæmdastjóri hjá Fram, lét hafa 
eftir í sér í Fréttablaðinu á föstu-
dag að einungis væri boðið upp á 
„kaffi og brauð“ í samkvæmum á 
vegum félagsins. Myndir sem 
Fréttablaðið náði er leikur Fram og 
FH fór fram, fyrir tæpri viku, sýna
að þar var áfengi á boðstólum. 

Þórir Hákonarson, fram-
kvæmdastjóri KSÍ, sagði í Frétta-
blaðinu á föstudag að samkvæmis-
rýmið væri „ekki hugsað sem 
rými þar sem áhorfendur gætu 
verið að höndla með áfengi.“ 

Eins og gert er víða erlendis
Bátasmiðjan

Siglufjarðar Seigur ehf. hlaut 
hvatningarverðlaun stjórnar 
Samtaka sveitarfélaga á Norður-
landi (SSNV) á þriðjudaginn. 

Adolf H. Berndsen, formaður 
SSNV, afhenti hvatningarverð-
launin í húsakynnum Siglufjarðar 
Seigs. Fyrirtækið var verðlaunað 
fyrir hugkvæmni og áræði sem 
starfsmenn og stjórnendur hafa 
sýnt við uppbyggingu fyrirtækis-
ins. Markmið verðlaunanna er að 
hvetja til nýsköpunar og vekja 
athygli á því sem vel er gert á 
Norðurlandi vestra. Hvatningar-
verðlaunin hafa verið veitt frá 
1999.

Hvatningar-
verðlaun veitt

Bandarísk kona, sem 
þurfti að hætta í skóla í 
kreppunni miklu á millistríðsár-
unum til að fara á vinnumarkað-
inn, útskrifaðist úr framhalds-
skóla í Utah-ríki á laugardaginn 
var. „Þetta er fyrst og fremst 
táknrænt fyrir mig,“ sagði 
Martha Jorgensen, sem er 91 árs.

Martha hélt ræðu við útskrift-
ina sem elsta manneskja sem 
hefur lokið framhaldsskóla 
þarlendis í öldungadeild.

Til að fá gráðuna þurfti hún þó 
fyrst að greiða 31 sent í sekt fyrir 
bikar sem hún braut í South 
Cache-skólanum í bænum Hyrum 
árið 1931, sem hún og gerði. 

91 árs klárar 
framhaldsskóla
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með Símanum og SSÍ
Allir í sund 9. júní 

Símon Traustason byrjaði að æfa sund
reglulega fyrir ári síðan. Nýverið bætti hann
tímann sinn í 500 m skriðsundi um rúma mínútu.
Síminn og SSÍ óska Símoni til hamingju með árangurinn.

Frítt í flestar laugar um land allt. Nánari upplýsingar á www.siminn.is



Veiðiráðgjöf Haf-
rannsóknastofnunar um þriðjungi 
minni afla í þorski á næsta fisk-
veiðiári kæmi verst niður á litlum 
útgerðum. Smábátaeigendur telja 
að fjöldi sjómanna á minni bátum 
þyrfti að hætta útgerð sem kæmi 
afar hart niður á sjávarþorpum um 
allt land sem eiga mörg hver allt 
sitt undir smábátaútgerð. Útgerð-
armenn og sjómenn hafa almennt 
ekki trú á því að veiðiráðgjöf Haf-
rannsóknastofnunar verði fylgt í 
þaula og margir telja að útgefinn 
kvóti verði í samræmi við gildandi 
aflareglu sem gæfi 178 þúsund 
tonna veiði á næsta fiskveiðiári.

Þorvaldur Garðarsson, varafor-
maður Landssambands smábáta-
eigenda, segir að ráðgjöf Hafrann-
sóknastofnunar sé úr takti við 
upplifun sjómanna og ef henni 
verði fylgt í þaula þýði það að 
margir smábátasjómenn þurfi að 
hætta útgerð. „Þetta þýðir ekkert 
annað fyrir þá sem búnir eru að 
kaupa mikinn kvóta. Fyrir þá sem 

eru með skuldsettar útgerðir er 
þetta hreinlega skelfilegt. Það eru 
frekar þeir sem hafa rótgrónar 
útgerðir sem gætu tekið þetta á 
sig.“ Þorvaldur segir að margar 
minni byggðir landsins muni illa 
geta tekið á sig skerðingu í þorski. 
„Það er erfitt að ímynda sér hvern-
ig það myndi enda hjá mörgum á 
minni stöðunum. Það eru helst 
stóru útgerðirnar sem geta tekið 
þetta á sig því þær hafa úr meiru 
að moða.“

Guðmundur Kristjánsson, for-
stjóri Brims hf., telur að stórar 
útgerðir myndu lifa af þriðjungs 
skerðingu þó hann sé þess fullviss 
að ekki muni verða farið eftir ráð-

gjöf Hafró. „En litlu útgerðirnar 
myndu sennilega hrynja niður. 
Litlu byggðirnar færu verst út úr 
þessu.“

Alexander F. Kristinsson, útgerð-
armaður á Hellissandi, segir að ef 
farið yrði eftir ráðgjöf Hafró upp á 
þriðjungs skerðingu yrði það gíf-
urlegt áfall. „Eins og Hafró leggur 
þetta upp þá lifa margir smábáta-
sjómenn þetta ekki af. Ungir menn 
eru að skuldsetja sig til langs tíma 
til að komast inn í greinina. Það er 
í gildi aflaregla og menn ganga út 
frá henni þegar þeir fjárfesta. 
Svona skerðingu geta fáir tekið á 
sig.“

Marínó Jónsson, smábátasjó-
maður á Bakkafirði, segir að hugs-
anleg skerðing komi illa niður á 
sinni útgerð „og samfélaginu hér í 
heild sinni“. Marínó segir að þrjár 
fjölskyldur á Bakkafirði standi að 
baki sinni útgerð. „Það er deginum 
ljósara að þær lifa ekki góðu lífi 
verði þetta að veruleika.“

 Samkvæmt árlegri rannsókn alþjóðlegra 
samtaka hugbúnaðarframleiðenda (Business 
Software Alliance) voru 53 prósent af hugbúnaði á 
Íslandi ólöglega fengin árið 2006. Til samanburðar 
var Svíþjóð með 26 prósent, Noregur með 29 
prósent, Danmörk með 25 prósent og Finnland með 
27 prósent. Heimsmeðaltalið er þrjátíu og fimm 
prósent.

„Staðan hefur lagast á síðastliðnum þremur árum, 
en hún er ennþá slæm. Það er mikill tvískinnungur 
fólginn í því að segjast vera hugverkaland sem 
byggir á mannauði, en hafa svo mjög slakar 
hugmyndir um hugverkarétt,“ segir Halldór 
Jörgensen, framkvæmdastjóri Microsoft á Íslandi.

Friðrik J. Skúlason tölvunarfræðingur segir 
sérstöðu Íslands í þessum málum gott dæmi um 
almennt virðingarleysi landans fyrir lögum og 
reglu. „Fólk heldur að þetta sé allt í lagi af því það 

hefði hvort eð er ekki keypt hlutinn, eða út af 
einhverri annarri afsökun. Þangað til hugarfars-
breyting verður þurfum við að sætta okkur við að 
Ísland sé á bás með þessum þjóðum sem við viljum 
sjaldnast bera okkur saman við.“

Það er erfitt að ímynda 
sér hvernig það myndi 

enda hjá mörgum á minni stöð-
unum. 

Þriðjudagskvöldið 5. júní verður farin

fuglaskoðunarferð kringum Gvendarbrunna

undir leiðsögn Hafsteins Björg-

vinssonar fuglaskoðara. 

Mæting er við Minjasafnið í

Elliðaárdal, en kl. 19.30 verður

ekið frá Minjasafninu að Gvendarbrunnum. Þeir sem ekki eru á bílum fá far.

Þátttakendur eru hvattir til að taka með sér sjónauka.

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Fuglar í 
Elliðaárdal
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Var jafnteflið gegn Liechten-
stein ásættanlegt?

Tókstu þátt í hátíðahöldum í 
tilefni sjómannadagsins?

„Ég gat ekki talað eða 
gert neitt, nú er það miklu betra,“ 
segir Jan Grzewski, 65 ára Pól-
verji sem í vikunni vaknaði upp 
eftir 19 ár í dái. „Ég vakna klukkan 
sjö á morgnana og fer að horfa á 
sjónvarpið,“ bætir hann við bros-
andi.

Grzewski var 46 ára gamall árið 
1989 þegar hann varð fyrir höfuð-
meiðslum við vinnu sína. Hann var 
lestarstarfsmaður og var að tengja 
saman tvo lestarvagna þegar slys-
ið varð. Hann féll í dá og læknar 
töldu hann eiga skammt eftir ólif-
að, ekki síst þar sem þeir fundu 
einnig krabbameinsæxli í heila 
hans.

„Nú getur hann setið í hjóla-
stólnum og við borðum morgun-
verð saman,“ segir Gertruda 

eiginkona hans, sem tók hann inn á 
heimili þeirra eftir að læknar á 
sjúkrahúsinu töldu sig ekki geta 
hjálpað honum meir.

„Ég varð alltaf svo reið þegar 
einhver sagði að veita ætti fólki 
eins og honum líknardauða, til þess 
að lina þjáningar þess,“ segir Ger-
truda. „Ég trúði því að Janek 
myndi ná sér.“

Á síðasta ári tók hún eftir því að 
hann reyndi að tala. Þá var hann 
sendur aftur á sjúkrahús og vakn-
aði úr dáinu fyrir tveimur mánuð-
um.

Árið 1989 var ennþá kommún-
istastjórn í Póllandi en nú er landið 
gjörbreytt. Honum brá töluvert 
þegar hann sá hvernig umhorfs er 
nú á götum úti og í verslunum.

„Hann man eftir hillum sem 
voru fullar af sinnepi og ediki en 
engu öðru,“ sagði Wojciech Pstrag-
owski endurhæfingarsérfræðing-
ur sem annast Grzewski.

Vaknaði í gjörbreyttum heimi

Minnstu byggðirnar 
þola ekki samdrátt
Útgerðarmenn lítilla og stórra útgerða eru sammála um að þriðjungs skerðing á 
þorskkvóta færi verst með smábátasjómenn og minnstu sjávarbyggðirnar. Fólk 
er víða óttaslegið en trúir því ekki að ráðgjöfinni verði fylgt í þaula.

Hæstiréttur sneri á 
fimmtudag úrskurði Héraðs-
dóms Reykjavíkur og dæmdi 
síbrotamann sem rændi verslun 
10-11 í Kópavogi á mánudags-
morgun í gæsluvarðhald til 25. 
júní vegna endurtekinna brota. 
Maðurinn losnaði úr fangelsi 
síðastliðinn laugardag eftir að 
hafa setið inni fyrir þjófnað í tvo 
mánuði.

Auk þess að ræna 10-11 
verslunina vopnaður járnstöng 
var hann ítrekað stöðvaður fyrir 
akstur undir áhrifum vímuefna, 
og var handtekinn fyrir þjófnað 
á þriðjudag. 

10-11 ræningi í 
gæsluvarðhald





Flugsafninu á Akueyri 
áskotnaðist skemmtileg viðbót í 
gær, þegar það fékk Stinson 
Reliant flugvél í gjöf frá Ice-
landair Group og sjö milljóna 
króna rekstrarstyrk að auki.

Tilefnið er 70 ára afmæli Ice-
landair Group, sem kallaðist upp-
haflega Flugfélag Akureyrar og 
hafði aðsetur fyrir norðan, áður en 
það flutti til Reykjavíkur og varð 
Flugfélag Íslands. Það hét síðan 
Flugleiðir um tíma þegar það var 
sameinað Loftleiðum, áður en 
nafninu var endanlega breytt í Ice-
landair Group.

Þess má geta að flugvél af gerð-
inni Stinson Reliant kom fyrst 
hingað til lands árið 1944.

Hagspá fyrir árin 2007 – 2010
Greiningardeild Landsbankans býður til morgunverðarfundar 
á morgun, þriðjudaginn 5. júní 2007, á Hótel Nordica frá kl. 8:30-10:00.
Á fundinum kynnir Greiningardeild Landsbankans nýja hagspá 
fyrir árin 2007 – 2010.

• Af hverju er krónan svona sterk?
• Hvað felst í viðskiptahallanum?
• Hvert stefnir fasteignamarkaðurinn?
• Hver eru brýnustu verkefni hagstjórnar?

Í lokin verða fyrirspurnir og umræður.

Dagskrá:

8:30 Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri, setur fundinn.

8:40 Björn Rúnar Guðmundsson, forstöðumaður Greiningardeildar 
og Lúðvík Elíasson, sérfræðingur, fjalla um sýn deildarinnar 
á þróun efnahagsmála.

Boðið verður upp á léttan morgunverð frá kl. 8:15. 
Fundurinn er öllum opinn og aðgangur ókeypis.

Skráning fer fram á www.landsbanki.is

- staðan hér heima og alþjóðastraumar

Spennandi tímar 
í efnahagsmálum

Greiningardeild ríkis-
lögreglustjóra undirbýr nú í sam-
vinnu við Landhelgisgæsluna 
komu Pauls Watson og samtaka 
hans, Sea Shephard, hingað til 
lands. Samtökin segja að von sé á 
skipi þeirra í júnímánuði, og 
markmiðið með komunni sé að 
stöðva hvalveiðar Íslendinga.

„Við þurfum að vernda okkar 
sjómenn fyrir árásum af hálfu 
Sea Shephard. Það er ætlast til 
þess, þetta er það sem skattpen-
ingar þeirra fara í, að tryggja að 
þeir geti stundað sína löglegu 
atvinnu án þess að hafa áhyggjur 
af því að verða fyrir árásum,“ 
segir Sigríður Björk Guðjóns-
dóttir aðstoðarríkislögreglu-
stjóri.

Þrátt fyrir að Sea Shephard eða 
þeir einstaklingar sem koma á 
vegum samtakanna hafi ekki 
brotið af sér hér á landi, og séu 
raunar ekki einu sinni komnir 
hingað til lands, liggur fyrir rök-
studdur grunur um að þeir hygg-
ist brjóta af sér, og það er nægi-
leg ástæða fyrir 
greiningardeildina að rannsaka 
hópinn.

„Við erum að tala um aðila sem 
hefur brotið af sér hér áður, hefur 
lýst því yfir að hann ætli að brjóta 
hér af sér aftur, og hefur verið að 
brjóta af sér á sams konar hátt 
annars staðar í heiminum. Ef 
þetta er ekki rökstuddur grunur 
um afbrot veit ég ekki hvað það 

er,“ segir Sigríður. 
Hún bendir hins vegar á að ef 

einhver óþekkt náttúruverndar-
samtök kæmu með svipaðar yfir-
lýsingar yrði það ekki tilefni til 
rannsóknar. Öllu máli skipti að 
liðsmenn Sea Shephard séu 
þekktir fyrir að brjóta lögin, og 
ástæða sé til að ætla að þeir ætli 
sér að brjóta lögin hér á landi.

Starfsmenn greiningardeildar-
innar vinna með starfsmönnum 
Landhelgisgæslunnar að því að 
meta aðferðir Sea Shephard, og 
hvaða hætta geti stafað af þeim. 

Ásgeir Karlsson, aðstoðaryfir-
lögregluþjónn og daglegur stjórn-
andi greiningardeildarinnar, 
bendir til að mynda á að samtök-
in séu þekkt fyrir að sigla á eða í 
veg fyrir hvalveiðibáta, og slíkt 
geti reynst afar hættulegt, sér í 
lagi fyrir litla hrefnuveiðibáta. 
Einnig hafi samtökin hent ýmsum 
efnum, þar á meðal sýru á hval-
veiðiskip Japana í Suðurhöfum.

Ásgeir segir að í tilviki sem 
þessu safni greiningardeildin 
saman upplýsingum um það hvað 
samtökin hafi gert áður, þær 
aðferðir sem þau hafi beitt hing-
að til, og hversu mikil hætta sé á 
ferðum.

Greiningardeildin mun einnig 
vinna með útlendingstofnun komi 
til þess að erlendum ríkisborgur-
um verði vísað úr landi vegna 
aðgerða Sea Shephard. 

Í startholum 
út af Watson
Greiningardeild ríkislögreglustjóra undirbýr nú 
komu Sea Shephard hingað til lands í samvinnu við 
Landhelgisgæsluna. Þurfum að vernda sjómenn 
fyrir árásum segir aðstoðarríkislögreglustjóri.
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TÍMAMÓTABÍLL
Á BETRA VERÐI!

2.090.000 kr.
Verð áður 2.345.000 kr.

Responds to your lifeNýr KIA
* 7 ára/150.000 km verksmiðjuábyrgð vegna galla í aflrás og 5 ára/150.000 km verksmiðjuábyrgð vegna galla í öðrum hlutum bílsins.
Þetta á við um KIA cee’d í öllum EB löndum (auk Noregs, Sviss, Íslands og Gíbraltar).

KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is

Fyrsti bíllinn í Evrópu með sjö ára ábyrgð

KIA cee’d Crdi dísil 115 hestöfl

Vegna hagstæðra samninga við verksmiðjur KIA í Evrópu 
getum við boðið hinn nýja KIA cee d́ með öflugri dísilvél 
á aðeins 2.090.000 kr.
KIA cee’d er fyrsti bíllinn í Evrópu sem er boðinn með sjö 
ára ábyrgð. Þessi staðreynd undirstrikar hvers vegna KIA 
er sá bílaframleiðandi sem er í hvað mestum vexti í 
heiminum í dag. Glæsileg hönnun, gæði og
hagkvæmni.

Komdu og prófaðu einn athyglisverðasta fólksbílinn á 
markaðnum í dag.

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.

Ríkulegur staðalbúnaður:

• álfelgur • loftkæling

• USB-tengi fyrir iPod • 6 diska geislaspilari

• aðgerðastýri • rafræn stöðugleikastýring

• sex öryggisloftpúðar • upplýsingatölva



Imperial 31 cl hvítvínsglös

12 stk.

1.757 kr.

Smart og létt á fæti
heilsteypt glös á tilboðsverði

Tilboðið gildir út júní 2007 
eða meðan birgðir endast. 
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Þórunn Helga Kristjánsdóttir,
sölumaður hjá RV

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Imperial 42 cl rauðvínsglös

12 stk.

1.925 kr.

Maldive 36 cl bjórglös

6 stk.

854 kr.

Imperial 19 cl hvítvínsglös

12 stk.

1.341 kr.

Imperial 23 cl hvítvínsglös

12 stk.

1.579 kr.

Á tilboði íjúní 2007 heilsteypt rauðvínsglös, hvítvínsglös, bjórglös,kampavínsglös og sérríglös

Þýsk stjórnvöld 
hafa lokað nánast öllum leiðum 
til bæjarins Heiligendamm í 
Þýskalandi, þar sem þriggja daga 
leiðtogafundur G8-ríkjanna hefst 
á miðvikudag. Lögreglan lenti í 
hörðum átökum á laugardaginn 
við mótmælendur í Rostock, sem 
er skammt frá Heiligendamm.

Þýska lögreglan segir að meira 
en 400 lögreglumenn hafi slasast 
í þeim átökum, og 30 þeirra hafi 
verið fluttir á sjúkrahús með 
beinbrot. Skipuleggjendur mót-
mælanna segja að 520 mótmæl-
endur hafi hlotið meiðsli, og þar 
af séu 20 alvarlega slasaðir. Tugir 
manna voru handteknir.

Búist er við fjölmennum mót-
mælum næstu daga og óttast er 
að til frekari átaka komi.

Mótmælaaðgerðirnar á laugar-
daginn hófust rólega, en þegar 
líða tók á daginn jókst ofbeldið. 
Skipuleggjendur mótmælanna 
segja að um 80 þúsund manns 
hafi tekið þátt í þeim, en þýsk 
stjórnvöld telja þátttakendurna 
hafa verið 25 þúsund.

Flestir þeirra mótmæltu þó 
með friðsamlegum hætti, en það 
var um tvö þúsund manna hópur 
sem stóð að átökunum og kastaði 
meðal annars grjóti og flöskum í 
lögregluþjóna. Lögreglan svaraði 
með táragasi og þrýstivatns-
slöngum og tókst á endanum að 
einangra þennan hóp ofbeldis-

manna frá hinum mótmælendun-
um.

Allt stefnir í harðar deilur um 
umhverfismál á leiðtogafundin-
um, þar sem saman verða komnir 
leiðtogar Bandaríkjanna, Bret-
lands, Frakklands, Ítalíu, Japans, 
Kanada, Rússlands og Þýska-
lands.

Angela Merkel Þýskalands-
kanslari leggur mikla áherslu á 
að leiðtogar þessara átta stærstu 
iðnríkja heims nái samkomulagi 
um hvað gera skuli þegar ákvæði 
Kyoto-bókunarinnar renna út 
árið 2012. Ekkert bendir þó til 
þess að samkomulag takist.

Bandaríkjamenn hafa hingað 
til ekki viljað skuldbinda sig í 
þessum efnum, en nú fyrir helgi 
kom George W. Bush Bandaríkja-
forseti með málamiðlunartillögu, 
sem felur í sér að þau fimmtán 
ríki, sem talin eru menga mest, 
reyni að ná samkomulagi án þess 
að Sameinuðu þjóðirnar komi þar 
nærri. Hans hugmynd er sú að 
ríkin fimmtán setji sér sameigin-
leg markmið, en síðan verði 
hverju ríki frjálst að finna sínar 
eigin leiðir til að ná sínu mark-
miði.

Merkel segir að í sínum huga 
komi málamiðlun af þessu tagi 
ekki til greina: „Ef Bandaríkin 
gera ekkert, þá bíða hinir átekta,“ 
segir hún í nýjasta hefti tímarits-
ins Spiegel.

Stefnir í fund 
harðra átaka
Fjölmenn mótmæli og harðar deilur ætla að setja 
svip sinn á G8-fundinn í Þýskalandi í vikunni.  
Hundruð manna slösuðust um helgina.

Ekki er gert ráð 
fyrir því að framhaldsskólar haldi 
úti forfallakennslu þegar um 

skammvinn veik-
indi eða fjarvist-
ir kennara er að 
ræða. Már Vil-
hjálmsson, rekt-
or Menntaskól-
ans við Sund, 
MS, telur skort á 
fé til að ráða for-
fallakennslu það 
alvarlegasta í 
rekstrinum.

„Það sárvant-
ar hér á landi viðurkenningu á því 
að full þörf sé á að hafa afleysinga-

kerfi þegar um veikindi eða forföll 
kennara er að ræða. Í nágranna-
löndum okkar þykir þetta sjálfsögð 
þjónusta við nemendur. Ég met það 
svo að það að koma á afleysinga-
kerfi í kennslu sé einfaldasta, fljót-
legasta og ef til vill ódýrasta leiðin 
til þess að draga úr brottfalli í 
íslensku skólakerfi,” segir hann. 

Már hefur gengið frá ráðningu á 
forfallakennara fyrir næsta vetur. 
„Þetta er reynslubolti sem getur 
gert margt. Ef þetta ætti að vera 
almennilegt þá þyrfti ég að vera 
með þrjá forfallakennara. En ég 
get ekki byrjað með svo marga 
kennara. Ég hef ekki fjármagn í 
það,“ segir hann. 

Reynslufólk í forföll



Gríptu augnablikið og lifðu núna

Verði ljós
Vodafone býður viðskiptavinum sínum að tengja allt sitt gegnum 
ljósleiðara Gagnaveitu Reykjavíkur; síma, internet og sjónvarp.

Komdu í næstu Vodafone verslun, smelltu þér á www.vodafone.is
eða hringdu í 1414 til að fá nánari upplýsingar.

Seltjarnarnes hefur nú verið ljósleiðaravætt
að fullu, fyrst bæjarfélaga í heiminum.
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Fljótvirkt, bólgueyðandi
verkjalyf

Díklófenak-k 12,5 mg

Fæst án lyfseðils

Voltaren Dolo (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notað við vægum verkjum eins og t.d. höfuðverk, tannverk, tíðaverk, verk vegna gigtarsjúdóma, vöðvaverk
eða bakverk og hita af völdum inflúensu eða kvefs. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða haft sögu um maga-
eða skeifugarnasár eða skerta lifrastarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, ibuprofen eða önnur
bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo . Notið lyfið ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi
meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem
börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

®

®

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Vísitala launa 
hefur hækkað um ellefu prósent 
á undanförnu ári. Á þessu tíma-
bili hefur vísitala launa á almenn-

um vinnumark-
aði hækkað um 
11,7 prósent og 
vísitala launa 
opinberra
starfsmanna
um 9,5 prósent. 
Gylfi Arn-
björnsson,
framkvæmda-
stjóri ASÍ, segir 
augljóst að 
launaskrið hafi 
átt sér stað. Níu 
prósenta launa-
breyting sé 
verulega

umfram umsamdar hækkanir. 
„Það er ekki sjálfgefið að allir 

standi jafnir þegar launaskrið á 
sér stað. Við höfum ekki séð 
sundurliðun en í tengslum við 
undirbúning kjarasamninga 
munu hóparnir vafalaust skoða 
sína stöðu og bera sig saman við 
launaþróunina. Það er alltaf hætt-
an við launaskrið að launaþróun-
in verði mismunandi og ekki 
sjálfgefið að fólk sætti sig við 
það.“

Vísitala launa er 118,6 stig á 
fyrsta ársfjórðungi 2007 og 
hækkaði um 4,1 prósent frá síð-
asta ársfjórðungi 2006. Á sama 
tímabili hækkaði vísitala launa á 
almennum vinnumarkaði um 4,2 
prósent. Mest hækkuðu laun í 
fjármálageiranum eða um 6,5 
prósent en minnst í iðnaði, eða 
um 3,4 prósent. Vísitala launa 
opinberra starfsmanna hækkaði 
um 3,7 prósent. Regluleg laun 

skrifstofufólks hækkuðu um 5,9 
prósent en minnst hjá verkafólki, 
um 3,3 prósent. 

Gunnar Axel Axelsson, starfs-
maður Hagstofunnar, bendir á að 
hækkunin hjá fólki í fjármála-
þjónustu skýrist að miklu leyti 
með öðruvísi samningum banka-
manna. Kjara-
samningar á 
almennum
vinnumarkaði
hafi kveðið á 
um 2,9-3,65 
prósenta hækk-
un launataxta 
frá 1. janúar 
síðastliðnum
en í hækkun 
vísitölunnar
gætir áhrifa 
samkomulags
bankamanna
og Samtaka 
atvinnulífsins
sem hljóðuðu 
upp á sérstakar 
taxtahækkanir
frá síðustu áramótum til sam-
ræmis við hliðstæðar hækkanir á 
almennum vinnumarkaði. 

„Við höfum á tilfinningunni að 
hér sé launaskrið og þá fyrst og 
fremst í sérfræðigeiranum þar 
sem eftirspurn er eftir hæfu og 
vel menntuðu fólki til starfa. 
Okkur hefur fundist sem erfitt 
væri að fá atvinnuleyfi fyrir 
erlenda sérfræðinga hér á landi 
ef þeir eru ekki frá EES-svæðinu 
og fundist mikilvægt að laga það. 
Hækkunin á vísitölu fyrir sér-
fræðinga og stjórnendur sýnir 
þetta,“ segir Pétur Reimarsson, 
forstöðumaður hjá SA.

Hætta á mis 
miklu launa-
skriði hópa
Verulegt launaskrið hefur átt sér stað undanfarið ár 
að mati framkvæmdastjóra ASÍ og hætta á mismun-
un. Launaskriðið er fyrst og fremst í sérfræðigeiran-
um, að mati forstöðumanns hjá SA.

 Iceland Express hóf 
fyrsta áætlunarflug sitt milli 
Egilsstaða og Kaupmannahafnar á 
föstudag. Fyrsta vélin frá Kaup-
mannahöfn lenti á Egilsstaðaflug-
velli á níunda tímanum en vel var 
tekið á móti farþegunum. Lagt var 
aftur af stað frá Egilsstöðum til 
Kaupmannahafnar klukkan níu en 
fullbókað var í fyrsta flugið út. 
Flogið verður tvisvar í viku í 
sumar, á þriðjudögum og föstu-
dögum.

Matthías Imsland, forstjóri Ice-
land Express, opnaði flugleiðina 
milli Egilsstaða og Kaupmanna-
hafnar formlega í gær. „Það hefur 
verið keppikefli Iceland Express 

frá upphafi að gera öllum Íslend-
ingum fært að ferðast til útlanda 
óháð efnahag og búsetu,“ segir 
hann.

Mikil lyftistöng



 Gorenje þvottavélar Gorenje þvottavélar

REYKJAVÍK
Rönning
Borgartúni 24
Sími  562 4011

AKUREYRI
Rönning
Óseyri 2
Sími  460 0800 

REYÐARFJÖRÐUR
Rönning
Nesbraut 9
Sími  470 2020

REYKJANESBÆR
Rönning
Hafnargötu 52
Sími  420 7200

1200 snúninga 5 kg:
1200 snúninga 6 kg:
1400 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 7 kg:

54.900.-
67.900.-
72.900.-
79.900.-
109.900.-

Fyrir íslensk heimili

Íslenskar leiðbeiningar
5-7 kg hleðsla
1200-1600 snúningar 
A í orkunýtni
A í þvottahæfni

Mjög hljóðlátar
Auðveldar í notkun
Hristivörn
Flæðivörn
Íslenskt stjórnborð

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

P
IP

A
R

•  S
ÍA

 
•

7
0

0
6

3



fréttir og fróðleikur

Á þriðja tug 
þúsunda prófa

Þráðlausu neti læst fyrir óboðnum gestum

Greiningardeild ríkislög-
reglustjóra hefur í augum 
sumra á sér dularfullan 
blæ, og einhverjir sjá fyrir 
sér starfsemi svipaða þeirri 
sem stunduð er hjá erlend-
um leyniþjónustum á borð 
við CIA og MI6. Enda hefur 
deildin sína eigin skamm-
stöfun, NSU, sem stendur 
fyrir enska heiti deildarinn-
ar, National Security Unit.

Það blasir þó strax við tvenns 
konar grundvallarmunur á starf-
semi greiningardeildarinnar og 
erlendra leyniþjónusta. Í fyrsta 
lagi hefur greiningardeildin ekki 
heimild til rannsókna nema rök-
studdur grunur um yfirvofandi 
afbrot eða hættu sé fyrir hendi. Í 
öðru lagi var lítið mál að fá viðtal 
við tvo yfirmenn deildarinnar, sem 
er ekki jafn auðsótt hjá kollegum 
þeirra hjá MI6 og CIA.

Erlendar öryggis- og leyniþjón-
ustur hafa yfirleitt heimild til þess 
að stunda forvirkar rannsóknarað-
gerðir, til að mynda að safna upp-
lýsingum um ýmiskonar fólk og 
samtök án þess í raun að sýna fram 
á nokkra ákveðna ástæðu fyrir 
söfnun á upplýsingunum. Grein-
ingardeild ríkislögreglustjóra 
hefur ekki slíkar heimildir, enda er 

þar um að ræða deild hjá Ríkislög-
reglustjóra sem rannsakar mál 
eftir sömu reglum og aðrar deildir 
lögreglunnar, segir Sigríður Björk 
Guðjónsdóttir, aðstoðarríkislög-
reglustjóri,  og yfirmaður deildar-
innar. 

Það er frekar aðferðafræðin og 
hugsunin á bak við rannsóknir 
greiningardeildarinnar sem skilja 
hana frá öðrum deildum lögregl-
unnar. Henni er ætlað að hafa yfir-
sýn yfir sviðið allt, í stað þes að 
einbeita sér að ákveðnu umdæmi 
eða ákveðnum brotaflokkum. Eftir 
sem áður verða starfsmenn hennar 
að hafa rökstuddan grun um að 
afbrot hafi verið framið, eða sé í 
undirbúningi, til að hefja rann-
sókn.

„Greiningardeildin er viðbót við 
það góða starf sem hefur verið 
unnið hjá lögreglunni hingað til,“ 
segir Ásgeir Karlsson aðstoðaryf-
irlögregluþjónn og daglegur stjórn-
andi deildarinnar. Sigríður tekur 
undir það, og segir að greiningar-
deild þjóni svipuðu hlutverki fyrir 
ríkislögreglustjóra og greiningar-
deildir bankanna geri fyrir bank-
ana og viðskiptalífið. „Greiningar-
deildin reynir að rýna inn í 
framtíðina, sjá möguleika og tæki-
færi. Púsla saman allri myndinni,“ 
segir Sigríður.

Starfsemi greiningardeildarinn-
ar er þrenns konar. Í fyrsta lagi 
stefnumiðuð greining, að horfa 
yfir sviðið og meta mögulegar 
ógnir gagnvart landinu, til að 
mynda vegna hryðjuverka og 
skipulagðrar glæpastarfsemi. Sam-

kvæmt nýlegri skýrslu Europol um 
hryðjuverk voru samtals 498 
hryðjuverk framin í ellefu Evrópu-
löndum árið 2006, og 706 grunaðir 
hryðjuverkamenn handteknir í 
Evrópu.

Sigríður bendir á að þó hættan af 
hryðjuverkum hér á landi sé talin 
lítil eins og staðan er í dag, viti 
menn að skipulögð glæpastarfsemi 
teygi anga sína hingað til lands. Og 
þó ekki séu miklar líkur á að 
hryðjuverk verði framin hérlendis, 
gæti til dæmis eftirlýstur hryðju-
verkamaður reynt að fela sig fyrir 
erlendum löggæsluyfirvöldum hér 
á landi. 

Annar þátturinn í starfsemi 
greiningardeildarinnar eru 
aðgerðamiðaðar greiningar, þar 
sem brugðist er við ákveðnu 
ástandi. Ásgeir bendir á nýlegar 
lögregluaðgerðir á Suðurnesjun-
um, sem beindust gegn fíkniefna-
sölum, sem dæmi um aðgerð sem 
skipulögð var af greiningardeild-

inni, þó mannskapur frá öðrum 
deildum lögreglu hafi unnið að 
handtökum og húsleitum. Grein-
ingardeildin þjóni þannig öðrum 
deildum með því að afla upplýs-
inga og samræma aðgerðir.

Þriðja verkefni greiningardeild-
arinnar er að sjá um bakgrunns-
rannsóknir. Þar er reynt að tryggja 
að þeim sem vinna við nauðsynlega 
innviði samfélagsins, svo sem á 
öryggissvæðum flugvalla og hafna, 
sé treystandi til starfans. Slíkar 
athuganir eru einnig gerðar vegna 
starfsmanna ráðuneyta erlendis, 
og í fleiri tilvikum þar sem öryggis-
vottunar er krafist. Slíkar bak-
grunnsrannsóknir eru ekki unnar 
nema viðkomandi starfsmaður hafi 
veitt samþykki sitt.

Lögreglan rýnir inn í framtíðina





greinar@frettabladid.is

FINNDU ÚT HVAÐ BLUETOOTH
GETUR GERT FYRIR ÞIG

GERÐUVERÐSAMANBURÐ

VERÐ FRÁKR. 2.990

Sundurlyndi og gagnkvæmar 
árásir settu mark sitt á fyrstu 

skref flokkanna sem nú mynda 
nýja stjórnarandstöðu. Þetta var 
það sem upp úr stóð í umræðum 
um stefnuræðu forsætisráðherra 
á Alþingi. Heiðarleg undantekn-
ing var þó Frjálslyndi flokkur-
inn. Hann lifði af klofning í sínum 
röðum, hefur dregið málefnalegar 
markalínur milli sín og nýrrar rík-
isstjórnar, og ró hinna vestfirsku 
heiða einkennir formann hans. Í 
umræðunum kom glöggt fram að 
í uppsiglingu eru átök milli VG 
og Framsóknar. Þau munu í senn 
snúast bæði um forystu í stjórn-
arandstöðu en einnig um fylgi 
þeirra sem ekki styðja ríkisstjórn-
ina. Guðni Ágústsson notaði sína 
fyrstu ræðu á Alþingi sem nýr 
formaður Framsóknar til að ráð-
ast að formanni VG, hæða hann 
nöturlega, og dró skörp skil á milli 
Framsóknar og VG. 

Guðni er sjóaður reynslubolti, 
sem hefur séð allt, og reynt allt, 
sem hægt er að reyna í stjórnmál-
um. Það mun fátt koma honum úr 
jafnvægi, og með formennskunni 
stendur hann loks yfir pólitískum 
höfuðsvörðum tvístraðs fjanda-
liðs sem hefur eldað við hann 
grátt silfur árum saman. Hann bar 
að lokum sigurorð af flokkseig-
endafélagi Halldórs Ásgrímsson-
ar. Persónulegum metnaði hans er 
svalað. Guðni hefur í dag engu að 
tapa og hann mun fyrir vikið leyfa 
sér að fylgja innstu sannfæringu 
bóndasonarins frá Brúnastöðum. 

Nýtt áræði Guðna sást strax í 
fyrstu þingræðunni þegar hann 

fyrir hönd Framsóknar tók mjög 
afdráttarlausa afstöðu gegn Evr-
ópu, og túlkaði texta stefnu-
yfirlýsingar nýrrar ríkisstjórn-
ar með eftirfarandi hætti: „Það 
sem hins vegar vekur mesta at-
hygli nú er að Sjálfstæðisflokkur-
inn er að snúast Evrópusamband-
inu á hönd. Það sem ekki var á 
dagskrá í gær heitir í dag opinská 
umræða um Evrópumál… Spurn-
ingin er hvort Evrópusýn Sam-
fylkingarinnar verði hin nýja sól-
arsýn Sjálfstæðisflokksins. Ég á 
mér ekki þann draum.“ Mér er 
mjög til efs að þessi nýja og har-
kalega afstaða Framsóknar til 
Evrópu verði flokknum til gæfu. 
Hún mun torvelda Framsókn að 
ná fótfestu aftur á höfuðborg-
arsvæðinu á tímum sem líklega 
verða mun jákvæðari í garð Evr-
ópu en áður.

Guðni hefur greinilega sett 
stefnuna á að ná aftur af VG því 
fylgi sem Framsókn hafði tapað 
þangað. Í ræðunni flutti hann 
Framsókn langt út á vinstri kant-
inn – í beina samkeppni við VG. 
Að líkindum er þetta fljótlegasta 
leið Framsóknar til að bæta við 

sig fylgi. Í því ljósi er ákvörðun 
Guðna um vinstri snúning ekki 
vitlaus. Hún mun hins vegar leiða 
til harðra átaka við VG.

Kreppa VG er margbrotnari en 
erfið staða Framsóknar. Hún 
speglast í tvennu. VG, sem fór 
með himinskautum í könnun-
um fyrir kosningar, tapaði að 
lokum kosningabaráttunni með 
því að þynna út sterkar umhverf-
is- og stóriðjuáherslur. Svör Stein-
gríms J. Sigfússonar um afstöð-
una til Helguvíkur – færi flokk-
urinn í stjórn – voru til marks um 
það. Mestu skiptir þó fyrir stöðu 
VG að formaður flokksins klúðr-
aði tækifæri lífs síns til að mynda 
frjálslynda velferðarstjórn með 
Framsókn undir forystu Samfylk-
ingarinnar. Hann lét glepjast af 
fagurgala Morgunblaðsins og öll 
þjóðin sá hann í beinni útsendingu 
hafna vinstri stjórn – af því hann 
ætlaði sér líkt og í Reykjavík forð-
um að mynda stjórn með Sjálf-
stæðisflokknum.

Steingrímur heyrir hverjum 
klukkan glymur. Ræðu hans við 
umræður um stefnu ríkisstjórn-
arinnar var ekki beint til þjóðar-
innar heldur flutt kjósendakjarna 
VG. Hún var í senn harmagrátur 
og persónuleg varnarræða vegna 
fingurbrjótanna í kjölfar kosn-
inga og flutt til að verja stöðu 
hans sem formanns. Harma-
gráturinn varð nýjum formanni 
Framsóknar að yrkisefni. Guðni 
Ágústsson átti setningu kvöldsins 
þegar hann tók saman ræðu for-
manns VG í þremur orðum:

„Enn grætur hann.“

Sundurlyndisfjandinn
í stjórnarandstöðu

Pólitísk umræða um Strætó bs. er 
oftar en ekki á villigötum.   Stjórn-

endur og starfsmenn fá ekki stundar-
frið frá kjörnum fulltrúum sem hafa 
ekki fundið sér pólitísk ágreiningsefni 
í of langan tíma.   Gagnrýnt er á víxl 
um of mikinn niðurskurð og ónógan nið-
urskurð, akstursleiðir, tímatöflu eða 
rekstrarform. Gagnrýnin endurspegl-
ar oftar en ekki vanþekkingu þess sem 
gagnrýnir.  
Leiðakerfi Strætó hefur farið í of marga kollhnísa 
undanfarin ár.   R-listinn sálugi bylti leiðakerfinu 
sem leiddi til mikils tapreksturs.  Markmið um 
fjölgun farþega náðist ekki.   Á síðasta ári var af-
koma félagsins afleit en félagið tapaði 533 millj-
ónum.  Eigið fé var neikvætt í lok árs 2006 um 551 
milljón og skuldir voru 1.798 milljónir.  Sveitar-
félögin lögðu Strætó til 1.595 milljónir króna til 
rekstursins á síðasta ári en þar af lagði Reykja-
víkurborg til 1.117 milljónir.  Heildartekjur voru 
2.430 milljónir. 
Verkefni nýrrar stjórnar er því ekki auðvelt.   Ef 
ekki hefði verið gripið til aðgerða síðastliðið sumar 

hefði tap félagsins 2006 endað í tæpum 
milljarði.  En það er erfitt að skera 
niður þegar upplýsingar um nýtingu 
vagna liggja ekki fyrir.  Síðasta sumar 
lét stjórnin því gera úttekt á rekstrin-
um.  Í kjölfarið var kostnaðarskiptingu 
sveitarfélaga breytt til að auka ákvarð-
anavald þeirra um þjónustu.  Að auki 
var í fyrsta skipti talin mjög nákvæm-
lega nýting allra vagna, alla tíma dags.  
Þannig fengust fram lykilupplýsingar 
um hvernig leiðakerfið er notað.   Í ljós 
kom mjög ólík notkun farþega á leiða-
kerfinu.  Sumir leiðarbútar reyndust 

tómir en aðrir troðfullir.  Farþegafjöldi einstakra 
vagna var minnstur 120 farþegar á dag og mest-
ur 3000 á dag.  Í kjölfarið var leiðakerfinu breytt 
til aðlögunar að notendum út frá upplýsingum um 
notkun og tíðni ferða.
Strætó er fyrirtæki sem við höfum öll skoðun á.  
Það er hagur allra að fleiri taki strætó og að kerf-
ið þjóni vel öllum sveitarfélögum.    Það gerist hins 
vegar ekki með æsingslegum fullyrðingum byggð-
um á vanþekkingu. 

Höfundur er borgarfulltrúi og fulltrúi Reykjavík-
urborgar í stjórn Strætó bs.

Pólitík í strætó

V
álistinn sem Torfusamtökin birtu í liðinni viku um 
101 hús í pósthverfinu 101 sem eru í „fallhættu“ er 
mikilvægt menningarsögulegt plagg.

 Ekki í þeim skilningi vonum við að eftir tíu ár 
megi draga hann upp og sjá að samtökin hafi reynst 

forspá og stærstur hluti húsanna verði horfinn, heldur er list-
inn áminning, alvarleg áminning til borgarstjórnar Reykjavík-
ur, borgarbúa og Alþingis að þörf er á snörpum viðbrögðum til 
varnar eldri húsum í borginni, raunar á landinu öllu.

Válistinn leiðir líka í ljós að flest húsanna sem eru í hættu 
hafa verið skemmd af eigendum sínum á liðnum áratugum með 
blessun yfirvalda í Reykjavík. Upphaflegt snið þeirra vanvirt 
af dæmafáu smekkleysi, troðið á þau kvistum og viðbygging-
um, gluggasvæði glennt upp og á þau lögð nútímaleg klæðning 
sem hæfir þeim ekki.

Flest eru þetta einlyft hús, sum tvílyft. Þeirra á meðal eru 
steinbæirnir sem eru fáir orðnir eftir. Þetta eru lítil íbúðarhús 
sem voru tekin undir aðra starfsemi og hafa mörg drabbast 
niður í ranglátu skattaumhverfi bæjar og ríkis. Feigðin situr 
um húsin: flest eru lent í höndum lóðabraskara sem ætla sér í 
ljósi fenginnar reynslu að reisa þar hús til íbúðar og rekstrar 
út í lóðamörk smárra skika og eins hátt og komist verður eins 
og nýleg dæmi sanna.

Formaður skipulagsráðs hefur borið blak af verktökum. 
Einn virtasti arkitekt landsins óskaði þess nýlega að mætti 
hún ráða einn dag sendi hún lóðabraskara miðborgarinnar á 
námskeið í fagurfræði byggingarlistar. Sjálfstæðisflokknum í 
borgarstjórn og menntamálaráðuneyti gefst nú sögulegt tæki-
færi til að koma til bjargar elstu húsum borgarinnar sem hann 
hefur löngum þakkað sér uppbygginguna á. Víst væri hægt að 
taka saman sorglegan lista um merkileg og vel byggð hús sem 
settu svip á borgina á fyrri hluta síðustu aldar og hurfu fyrir 
öðrum í valdatíð flokksins og annarra flokka. Svona til áminn-
ingar ráðamönnum okkar daga.

Víða um land er verið að byggja upp gömul hús: í gær var 
Edinborgarhúsið á Ísafirði tekið í notkun á ný. Enginn vildi 
vera án þess nú. Nýlega voru lagðar fram áætlanir um endur-
byggingu Vesturbúðarinnar á Eyrarbakka sem var rifin illu 
heilli fyrir sextíu árum, í Grindavík, Borgarnesi og víðar um 
land eru menn að átta sig og bjarga eldri húsum frá tortím-
ingu.

Nú er kominn tími til að Sjálfstæðisflokkurinn í Reykja-
vík sýni sitt rétta andlit og verndi borgaraleg merki um borg-
ina sína af íhaldsemi í besta skilningi orðsins. Og því samfara 
verður að endurskoða snögglega lög um húsavernd – færa 
verndunarmörk til 1960 og gera ferli verndar og ábyrgðar eig-
enda ljóst. Elstu hús má nýta sem önnur. Þau eru ekki drasl, 
frekar en gömul handrit, skjöl, myndverk eða mynt. Þau eru 
óbætanleg verðmæti.

Válisti elstu húsa í 
gömlu Reykjavík



Power Up for Tomorrow.

Doosan Infracore



Nú er í fyrsta sinn í sögunni hægt að 
sækja um nám í hótelstjórnun hér á 
landi. Það er á vegum Menntaskólans 
í Kópavogi.

„Þetta er nám á háskólastigi, bæði 
bóklegt og verklegt og spannar alla 
þætti hótelreksturs. Það er kennt í 
samstarfi við virtan háskóla í Sviss, 
César Ritz Colleges. Fyrsta árið af 
þremur verður kennt hér á landi en 
nemendur ljúka BA-náminu í Sviss. 
Reyndar er hægt að hætta eftir fyrsta 
árið og fá þá diplomagráðu.“ Þannig 
lýsir Baldur Sæmundsson áfanga-
stjóri í MK fyrirkomulagi hins nýja 
hótelstjóranáms. Hann segir áður 
hafa verið kennd ýmis fög í MK sem 

tengist hótelrekstri eins og móttöku-
fræði og ferðafræði en þetta sé mun 
viðameira. Hefur MK kennara í þess-
um fögum?

„Já, kennarar héðan hafa í vetur 
farið út til Sviss í þjálfun og til að 
samræma það sem við erum að gera 
og það sem þar er gert. Hér á landi 
er maður sem hefur eftirlit með því 
að við kennum eftir kröfum César 
Ritz Colleges sem eru nokkuð strang-
ar, enda þarf svo að vera. Við flytjum 
bara kennslustundirnar hingað heim 
en getum víst ekki flutt Genfarvatn-
ið hingað eða annað úr umhverfinu í 
Sviss.“

Baldur kveðst hafa lært matreiðslu 

og framleiðslu hjá Konráði Guð-
mundssyni á Hótel Sögu og þar hafi 
verið agi á hlutunum. Agi sé líka það 
sem Svisslendingar geri út á en hvern-
ig býst hann við að Íslendingum gangi 
að tileinka sér hann? 

„Næstum hundrað Íslendingar hafa 
sótt nám við þennan svissneska skóla 
frá 1991 og margir þeirra eru starf-
andi erlendis. Þeir sem standast kröf-
urnar ná árangri,“ fullyrðir Baldur. 
Námsgögn eru öll á ensku og Baldur 
býst jafnvel við að kennslustundir fari 
fram á því tungumáli líka. „Við reikn-
um með að flestir nemendanna fari út 
og þá þurfa þeir að vera vanir að læra 
á ensku,“ segir hann.

Þórarinn Eymundsson, reið-
kennari við Háskólann á 
Hólum, náði þeim merka 
áfanga á dögunum að hljóta 
meistaratign sem er æðsti 
titill Félags tamninga-
manna. Síðast gerðist það 
fyrir bráðum tveimur ára-
tugum.

Lokaáfanginn til að ná 

meistaratitli er tvíþætt próf. 
Annars vegar reiðmennsk-
upróf sem er hið raunveru-
lega meistarapróf og hins 
vegar próf í sýnikennslu sem 
er reiðkennarapróf A. Þór-
arinn notaði í prófunum tvö 
hross, þau Kraft frá Bringu 
og Þóru frá Prestsbæ, af-
kvæmi Þoku frá Hólum.

Meistaratign í 
hestamennsku

Morðin á Torgi hins himneska friðar

AFMÆLI

„Gagnrýnin er sú hugsun sem 
fellst ekki á neina skoðun nema 

hún hafi fyrst rannsakað hvað 
í henni felst og fundið fullnægj-

andi rök fyrir henni.“

Friðrik Rafnsson, bókmenntafræð-
ingur og þýðandi, hefur verið sæmd-
ur franskri orðu, Chevalier dans 
l’Ordre des arts et des lettres, en 
hún er veitt þeim sem taldir eru 
hafa unnið ötullega að því að kynna 
franska menningu í föðurlandi sínu. 

Friðrik stundaði nám í frönsku og 
bókmenntum í Frakklandi á árunum 
1981-1988, fyrst Aix-en-Provence og 
síðan í París. Þar rannsakaði hann 
hlutverk leiksins í evrópskum skáld-
sögum undir leiðsögn rithöfundarins 
Milans Kundera, sem þá kenndi við 
háskólann École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, í París. 

Frá árinu 1988 hefur Friðrik unnið 
að menningarmiðlun í útvarpi, bóka-
útgáfu og bókmenntaþýðingum, en 
hefur í auknum mæli unnið að vef-
málum síðari ár, fyrst hjá Máli og 
menningu, síðan hjá Háskóla Íslands 

og nú síðast hjá Reykjavíkurborg. 
Friðrik hefur tekið þátt í að fá 

hingað til lands allmarga fyrirlesara 
frá Frakklandi, meðal annars með 
setu í stjórn Bókmenntahátíðar og 
fyrir hönd Háskóla Íslands, en einn-
ig tók hann nokkurn þátt í skipulagn-
ingu frönsku menningarkynning-
arinnar Pourquoi-Pas sem lauk nú í 
maí.

Hann hefur talsvert unnið að þýð-
ingum úr frönsku, hefur þýtt allmörg 
leikrit, smásögur, ritgerðir og skáld-
sögur. 

Sæmdur franskri orðu

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir og amma,

Björg Hraunfjörð
Pétursdóttir
Bogatúni 30, Hellu, áður Hlíðarási 1B,
Mosfellsbæ,

andaðist á Líknardeildinni í Kópavogi þriðjudaginn 29.
maí. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
5. júní kl. 15.00.

Guðmundur Hrafn Jóhannsson
Baugur Guðmundsson Larissa
Gnýr Guðmundsson Anna Lára Pálsdóttir
Jóhann Guðmundsson  Katia Simonia Borges Rabelo
Brá Guðmundsdóttir
og barnabörn



Jóhann Breiðfjörð starfaði sem hönnuður hjá 
LEGÓ í mörg ár. Nú kennir hann íslenskum 
krökkum að byggja tæknilegó.

„Ég var mikið legónörd sem krakki og var alltaf að 
byggja eitthvað. Þegar ég var sextán ára fór ég til Dan-
merkur með vélmenni sem ég hafði byggt úr tæknileg-
ói. Ég bankaði upp á hjá forstjóra LEGÓ og var síðan 
ráðinn eftir nokkur prufuverkefni,“ segir Jóhann Guð-
mundur Breiðfjörð, sjálfmenntaður tæknilegóhönnuð-
ur.

Jóhann var fyrstur erlendra hönnuða sem var ráð-
inn hjá fyrirtækinu og starfaði þar næstu fimm árin. 
Fyrst á sumrin með framhaldsskóla og síðan í fullu 
starfi eftir stúdentspróf. 

„Ég fékk um 200 kíló af tæknilegói sent til Íslands. 
Síðan setti ég saman módelin hérna og sendi til Dan-
merkur ásamt hugmyndum,“ segir Jóhann sem á hlut-
deild í mörgum tæknilegó leikföngunum sem LEGÓ 
hefur framleitt. 

„Ég var aðallega í hugmyndaþróun en ef þeim leist 
vel á módelin voru þau þróuð áfram og sum fóru í 
framleiðslu. Flest leikföngin eru þó samstarfsverk-
efni margra hönnuða,“ segir Jóhann. 

Allar hugmyndir sem hann hefur unnið fyrir LEGÓ 
eru trúnaðarmál. Módelin sem hann byggir í dag eru 
hins vegar ekki leyndarmál. „Ég á nokkur gæluverk-
efni sem ég gríp í. Til dæmis þegar sjónvarpsdagskrá-
in er leiðinleg,“ segir Jóhann.

Í dag kennir Jóhann íslenskum krökkum að byggja 
tæknilegó meðal annars á vegum Íþrótta- og tóm-
stundaráðs Reykjavíkurborgar og hjá Símenntun 
Mímis. „Ég kenni krökkunum að nota rafmagnsmót-
ora og tannhjól og gíra upp og niður. Þau hafa frjálsar 
hendur við verkefnaval þar sem þau standa misjafn-
lega að vígi. Síðan hjálpa ég þeim að útfæra það sem 
þau langar til að gera,“ segir Jóhann. 

Næsta tæknilegónámskeið er á vegum Símenntunar 
Mímis fyrir krakka á aldrinum 6-12 ára og hefst í júní. 
Nánari upplýsingar: www.mimir.is

Ráðinn tæknilegó hönn-
uður sextán ára 

STIGAR
Allar mögulegar gerðir
Handrið og handriðaefni
Sjá heimasíðu okkar
www.byggingavorur.com
 Mex -  byggingavörur
Lynghálsi 3  Sími 567 1300 & 848 3215

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 23.4.2007.

3,4%

Þannig er mál 
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
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SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN *** BLANDAÐ LÁN ** ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ 20.000.000  20.000.000  20.000.000

VEXTIR 4,0% * 4,4% * 5,0%

GREIÐSLUBYRÐI**** 66.500  100.800  96.600
  

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 23.04.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,4% til 4,5% m.v. myntkörfu 4.
**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.

Reiknaðu út hvernig 
greiðslubyrði þín lækkar á 
www.frjalsi.is eða hafðu 
samband í síma 540 5000.

Lokasala
30 -70% afsláttur



Upp hefur komist að allar 
iTunes-skrár innihalda upplýs-
ingar um hver keypti skrána, 
líka þær sem ekki eru varðar 
af afritunarlás.

Nýlega byrjaði iTunes að selja 
tónlistarskrár án afritunarlása. 
Framtakið hefur mælst vel fyrir 
þrátt fyrir að lögin séu dýrari á 
þessu formi.

Þrátt fyrir að lásarnir séu 
horfnir notar Apple svokallað 
Fairplay-forrit sem takmarkar 
notkunarmöguleika iTunes-laga. 
Forritið hefur reynst lítil hindrun 
fyrir fjölfaldara því auðvelt er að 
komast framhjá því. Einfaldast 
er að brenna lögin á disk, setja 
þau aftur inn í tölvuna og breyta 
formati þeirra.

Nú hefur komið í ljós að iTunes-
skrárnar geyma alltaf upplýsing-
ar um upprunalegan kaupanda, 
nafn hans, kaupdag og netfang. 
Apple hefur enn ekki svarað af 
hverju upplýsingarnar eru þarna 
en flestir eru á því að um enn eitt 
formið af afritunarvörn sé að 
ræða, enda gera upplýsingarn-
ar Apple mun auðveldara um að 

rekja ólögleg afrit netinu til upp-
runalegra eiganda.

Sérfræðingar telja að nú sé ein-
ungis tímaspursmál hvenær búið 
verði til forrit sem eyði þessum 
upplýsingum úr tónlistarskrán-
um, sé það ekki til nú þegar. Þang-
að til halda margir að sér hönd-
um.

iTunes-lög geyma 
persónuupplýsingar

Vélmenni eru nú notuð til að 
hjálpa einhverfum börnum að 
mynda félagstengsl.

Vélmenni hafa um nokkurt skeið 
verið notuð til að greina einhverfu 
hjá börnum. Nú hafa vísindamenn 
farið skrefinu lengra og búið 
til vélmenni sem aðstoðar börn 
að fást við einhverfu og mynda 
félagstengsl.

Kaspar (Kinesics and 
Synchronisation in Personal Assis-
stant Robotics) er afrakstur sam-
evrópsks verkefnis sem miðar að 
því að finna leiðir til að aðstoða 
einhverf börn. Hann er búinn til í 
háskólanum í Hertfordshire og er 
mikil völundarsmíð. Andlit hans 
er búið til úr sílikongrímu sem 
strengd er á álgrind og getur hann 
jafnvel brosað. Markmiðið er þó 
ekki að gera vélmennið sem raun-
verulegast heldur að notagildið sé 
sem mest og auðvelt sé að fá ein-
hverft barn að eiga tjáskipti við 
vélmennið.

Vélmennið getur opnað og lokað 
munninum, blikkað augunum og 
hreyft þau til (augun eru einnig 
tvær myndavélar), hreyft höfuðið 
í allar áttir auk þess að geta hreyft 
hendurnar.

Þrátt fyrir að rannsóknir með 
vélmennið lofi góðu eru skapar-
ar hans ekki fyllilega sáttir og því 
heldur þróun hans áfram.

Einhverf 
vélmenni

Hægt er að fá Bluetooth-einingar í bíla. 
Tækin virka vel.
Ólöglegt er að tala í síma á meðan ekið er. Því verður sífellt 
vinsælla að bílar séu búnir Bluetooth-búnaði. Hann er hins 
vegar dýr, sérstaklega þegar setja á hann í bílinn eftir að 
hann er kominn á götuna. Það er þó hægt að komast í 
kringum þetta vandamál.

T-210-DSP er ódýr Bluetooth-eining í bíla sem er einföld í 
uppsetningu. Einingin virkar vel og er mjög notendavæn. 
Öfugt við hefðbundnar innbyggðar einingar getur reyndar 
verið erfitt að finna henni stað en hún kemur með klemmu 
svo hægt er að festa hana við sólskyggni.

T-210-DSP er hins vegar ekki dýr,
kostar 6.990 krónur,
og þar hefur hún vinninginn 
yfir önnur tæki.

“úr dómi Fréttablaðsins”
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Í nýbyggðu húsi við Laugaveg 85 eru 
sex íbúðir til sölu hjá Remax á Garða-
torgi. Þær verða tilbúnar í september.

Íbúðirnar sex sem um ræðir á Laugavegi 85 
eru allar þriggja herbergja. Þær eru á ann-
arri, þriðju og fjórðu hæð, tvær á hverri hæð.  
Alls er húsið fjórar hæðir og kjallari. Versl-
unarrými er á fyrstu hæð og í kjallara eru 
geymslur og þvottahús. Þaðan er lyfta upp á 
fjórðu hæð. 

Íbúðirnar eru 86,6 til 100,8 fermetrar að 
stærð. Allar eru með svölum á bakhlið sem 
snúa í norður. Stórar dyr með grindum utan 
við eru á suðurhliðum íbúðanna á annarri 
og þriðju hæð, svokallaðar fransk-
ar svalir, en á þakhæðinni eru 20 
fermetra svalir með heitum 
potti.

Eldhúsinnrétt-
ing er sprautulökk-
uð með háglans 
í ljósum lit, 
skápahöldur eru 
inngreyptar og á 
öllum skúffubrautum 
eru demparar sem gera 
lokun mjúka. Borðplata er 
úr dökku graníti. Vaskur í eld-

húsi er felldur í plötuna og keramik helluborð 
einnig. Ofn er fyrir neðan helluborðið. Ísskáp-
ur með stáláferð, gufuháfur og uppþvottavél 
fylgja hverri íbúð.

Snyrting er flísalögð í hólf og gólf og inn-
rétting er sprautulökkuð með háglansáferð í 
ljósum lit. Hornbaðkar með nuddi fylgir íbúð-
um á 2. og 3. hæð og sturtuklefi er í íbúðum 
á 4. hæð með hitastýrðum blöndunartækjum. 
Klósett eru upphengd úr hvítu postulíni.

Fataskápar eru úr ljóstóna eik og innihurð-
ir líka. Hæð hurða er 220 cm í öllum íbúð-
unum. Hurðir út úr íbúðunum eru sérsmíð-

aðar 65mm þykkar, sérhannaðar 
með það í huga að veita mikla 

hljóðvörn.
Gólf íbúða verða 
frágengin með 
eikarparketi sem 

verður lagt þvert á 
langveg íbúða. Sam-

eign verður frágengin, 
máluð í ljósum lit.
Húsið er byggt af fyrirtæk-

inu Íbyggð. Það er úr járnbentri 
steinsteypu og útveggir ýmist einangr-

aðir að utan eða innan. gun@frettabladid.is

Iðandi mannlíf 
við bæjardyrnar

Laugavegur 85 er fjórar hæðir og kallari. 

Fjórða hæðin. Íbúðirnar eru rúmlega 85 fermetrar 
og á stórum svölunum er heitur pottur. Bakhliðin sem snýr í norður. Þar eru stórar svalir á öllum íbúðunum. 
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Lónsbraut, Hfj, 200 fm.
Til leigu mjög gott inn-
keyrslubil í nýlegu húsi við
höfnina í Hafnarfirði. Rým-
ið er 200 fm endabil með
um 5,5 mtr. lofthæð og 2x
innkeyrsluhurðum sem
eru 4,5x4,5 mtr á stærð
hvor um sig. Góð lýsing,
3ja fasa rafmagn, kaffi-
stofa, wc, skrifstofa á
milligólfi. Laust nú þegar.

Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði.
Til sölu á eftirsóttum stað
241 fm iðnaðarhúsnæði
með 1x innkeyrsluhurð og
gönguhurð. Húsnæðið
skiptist í góðan vinnusal
með lofthæð ca. 3,5 mtr,
skrifstofur og kaffistofa.
Getur verið laust fljót-
lega. Hringið og fáið
tíma til að skoða.

Skrifstofuhúsnæði miðsvæðis Rvk - 540 fm.
Til sölu eða leigu á 1. hæð
um 360 fm vel innréttað
skrifstofu/þjónustuhús-
næði auk 180 fm í kjallara,
samtals 540 fm. Húsnæð-
ið er frábærlega vel stað-
sett miðsvæðis. Næg bíla-
stæði eru fyrir framan sem
tilheyra húsnæðinu. Hús-
næðið er innréttað 13

skrifstofur, auk fundaraðstöðu, skjalageymslu, móttöku og and-
dyri. Teikningar á skrifstofu okkar.

Skrifstofa-/vinnustofa miðsvæðis, 70 fm.
Til leigu við Kleppsmýrar-
veg um 70 fm rými á 2.
hæð í bakhúsi. Stutt í
helstu stofnbrautir. Rýmið
hentar sérlega vel sem
vinnustofa eða stúdíó.
Hagstæð leiga. Laust nú
þegar.

Völuteigur, 270 fm, 365 fm eða 635 fm.
Til sölu, í nýju glæsilegu
stálgrindarhúsi tvö iðnað-
arhúsnæði sem eru hvor
um sig 10,8 x 25 mtr. að
grunnfleti. Hægt er að fá
iðnaðarrýmin stök eða
bæði saman þá samtals
635 fm. Annarsvegar er

um að ræða 270 fm iðnaðarhúsnæði, stærð 10,8 mtr x 25 mtr,
mikil lofthæð, 4x innkeyrsluh. -tvær á hvorum enda, og hins-
vegar 365 fm iðnaðarhúsnæði, endabil með 95 fm milligólfi,
innkeyrsluhurðir og gegnumkeyrsla.

Fiskeldisstöð í rekstri m/fasteignum.
Til sölu fiskeldisstöð
ásamt atvinnuhúsnæði og
kerjum, staðsett í landi
Saurbæjar í Hvalfirði. 2x
200 rm útikör með ca. 500
fm gólfradíus, 1x 80 rm
útikar og 2x 60 rm útikör.

3ja ára lífmassi nú. Áætlaður lífmassi 2008 er um 100 tonn. Áætl-
aður lífmassi 2009 er um 140 tonn. Vatnshitakerfi svo ekki frjósi í
kerjum. Fullkomið eftirlitskerfi stýranlegt í gegnum netið. Fullkom-
in sjálfvirk skömmtun. Í húsnæðinu eru 7 seiðaker í kjallara og
5 á efri hæð þess. Auk þess eru skrifstofur og vinnuaðstaða.

Dvergshöfði, Rvk, 95 fm.
Til leigu skrifstofu-/þjón-
ustrými við Dvergshöfða
um 95 fm að stærð. Skipt-
ist í skrifstofur, kaffiað-
stöðu og opið vinnurými.
Sérinngangur. Kerfisloft
og lagnir í stokkum.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Óskar Mikaelsson,
ráðgjafi, atvinnuhúsnæði

og fyrirtæki
Valgeir Kristinsson,

Hrl., Lögg. faseignasali
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Iðnaðarhús Hveragerði 

Fasteignasalan

BAKKIehf

Sími 482-4000
Heimasíða www.bakki.com
Netfang bakki@bakki.com

Sigtún 2 SelfossiÞröstur Árnason            
lögg.fasteignasali            
sími 899-5466                                  

Fyrir fjárfesta: Eldra iðnaðarhúsnæði við Dynskóga í Hveragerði sem 
býður upp á ýmsa möguleika. Burðarvirki hússins er steypt og
steypubitar í þaki einnig.  Hlaðið er á milli bita með holsteini. Húsið er
byggt 1964 og var vel til þess vandað á sínum tíma. Lóðin er 6.634fm 
afar vel staðsett. Húsnæðið gæti hentað undir ýmiskonar framleiðslu 
eða jafnvel geymslu en geymsluhótel hefur verið rekið með góðum 
leigutekjum í eigninni undanfarið. Mikill kostur er líka að fast
hitaveitugjald er til staðar um 6.000.kr.pr.mán og ótakmarkað vatn. 
Hugmyndir hafa verið uppi um að byggja ný hús á lóðinni. Húsnæðið
er skráð 1.830fm en að auki er stórt milliloft. Íbúð/skrifstofa er einnig í 
norðurenda hússins. Verð 125.000.000 kr.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

FISKVINNSLA- ÚTFLUTNINGUR. Til sölu fiskútflutnings-
fyrirtæki á Höfuðborgarsvæðinu. Mjög góð erl. sambönd. Mikil vaxandi
velta. Einstakt tækifæri. Uppl. eingöngu á skrifstofu - ekki í síma.

BLÓM OG GJAFAVARA. Til sölu rekstur blóma og gjafa-
vöruverslunar í litlum verslunar- og þjónustukjarna. Verð aðeins
kr 2,9 millj. með vörulager. Gott tækifæri.

NUDD OG GRENNINGARSTOFA. Til sölu heilsustúd-
íó með góðan tækjakost. Þekkt stofa í rúmgóðu húsnæði. Stað-
setning mjög góð. Góður tími framundan. Frábært tækifæri.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI. Til
sölu skemmtileg barnafataverslun með flott vörumerki fyrir 0-16
ára í nýlegu leiguhúsnæði miðsvæðis í Borginni. Falleg vara - góð
sala. Topp tækifæri.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR MEÐ MIKLA
VELTU. Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína
afkomu. Bullandi traffík. Hér er frábært tækifæri. Leitið upplýsinga.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA MEÐ VERSLUN. Til
sölu þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða að-
komu. Góður tækjakostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og nagla-
fræðing. Skemmtilegt tækifæri.

HÁRSTOFA. Til sölu í góðu hverfi, 5 vinnustöðvar og 2 vask-
stólar og góður búnaður. Verð 3,1 millj.

INNRÖMMUNAR - STUDIÓ. Til sölu innrömmunar-
stofa á frábærum stað í góðu húsnæði í austurbæ. Tilvalið fyrir tvo
samhenta einstaklinga. Góður tækjakostur og gott verð.

HÁRGREIÐSLUSTOFA TIL SÖLU. Mjög þekkt og vel
staðsett stofa með 2 þvottastöðvar og 6 vinnustöðvar. Hefur starf-
að á sama stað sl. 10 ár. Gott verð.

BAR Í GÓÐU HVERFI. Til sölu rekstur hverfisbars í
huggulegu húsnæði, sem einnig fæst á frábærum kjörum. Ýmis
skipti koma til greina á rekstri.

Endilega leitið nánari upplýsinga.

Fr
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Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

GOÐHEIMAR - SÉRHÆÐ
Laus við kaupsamning
Stærð í fermetrum: 99,3
Fjöldi herbergja: 4
Tegund eignar: Sérhæð
Verð: 27,4 millj.
Falleg 4ja herb. sérhæð á 3. hæð (efstu)

ásamt 39,9 fm stækkunarmögul. út frá stofu. Eigninni fylgir
2 góðar sérgeymslur í kjallara og sameiginl. þv.hús. 3 svefn-
h., rúmgott eldh. og góð setu- og borðst. Virkilega
skemmtileg eign á einum besta staðnum í Reykjavík. Stutt
í skóla á öllum stigum og stutt í alla þjónustu ásamt Laug-
ardalnum og góðum gönguleiðum. Húsið var sprunguvið-
gert að utanverðu árið 2003 og sett ný handrið við stiga og

á allar svalir. Þak hússins yfirfarið og málað á þeim tíma. Nýleg rafmagns-
tafla í íbúð og nýlegur dyrasími ásamt endurnýjuðu loftneti á húsi
og inn í íbúðir. Framkvæmdir eru hafnar á vegum Orkuveitunn-
ar og Reykjavíkurborgar í götunni á endurnýjun á skólplögnum
og vatnslögnum og settur verður ljósleiðari.

Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 
sölumaður í síma: 822-9519
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Áslaug
Baldursdóttir

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is
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Til sölu er búseturéttur í
2ja herbergja íbúð sem
er rúmlega 82 fm að
stærð. Íbúðin er á þriðju
hæð í fjögurra hæða
lyftuhúsi og fylgir stæði í
bílakjallara undir húsinu
og yfirbyggðar svalir.

Ásett verð er kr. 7 millj. og eru mánaðargjöld um 62.000.
Tilboðsfrestur er til 14. júní n.k.

Prestastígur 6, í Grafarholti, Reykjavík

Grænlandsleið 45, í Grafarholti, Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í
3ja herbergja íbúð sem
er um 94 fm að stærð.
Íbúðin er á efri hæð í
tvíbýlishúsi og fylgir um
24 fm bílskúr.
Ásett verð er 7,5 millj. og
eru mánaðargjöldin um
95.000.

Tilboðsfrestur er til 27. júní

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í 
búseturéttinn.

Í báðum tilfellum er allt innifalið í mánaðargjöldunum nema 
rafmagn samkvæmt mæli.

Þeir sem áhuga hafa á að skoða þurfa að panta tíma á skrif-
stofu Búmanna fyrir 11. júní.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrif-
stofu félagsins að Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644
milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið 
bumenn@bumenn.is

Búseturéttur á markaðsverði

Búmenn auglýsa íbúðir

550 5600

Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið
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SÉRLEGA GLÆSILEGAR
ÍBÚÐIR Í NÝJU HÚSI 

Í HJARTA REYKJAVÍKUR

Hrönn
Sölufulltrúi
ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Bergsteinn Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali

Sérlega glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í nýju, 6 íbúða, húsi við Laugaveg þar 
sem að ekkert hefur verið til sparað varðandi val á efni og hönnun. Íbúðirnar
skilast fullbúnar með fallegum gólfefnum og glæsilegum innréttingum. Íbúðirnar
eru frá 86,6 fm til 100,8 fm. Lyfta er í húsinu. Þakíbúðirnar eru með tvennum
svölum, heitum potti og glæsilegu útsýni.

Frekari upplýsingar á heimasíðu fyrirtækisins www.ibyggd.com, hjá
Ólafi Gísla í síma 822-8283 oligisli@remax.is eða Hrönn í síma 692-
3344 ghronn@remax.is

w
w

w
.inhouse.is

822 8283692 3344

 www.ibyggd.com

Einstakt tækifæri í hjarta borgarinnar

2.hæð

3.hæð

4.hæð Penthouse



fréttablaðið fasteignir4  4. JÚNÍ 2007

Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 13. júní

umsóknarfrestur er 
til og með 12. júní

Fr
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Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Búseti hsf.

Laugavegur 135 Íbúð: 202
105 Reykjavík

2 herb. 51 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Miðjan september

Hámarksverð: 1.447.823 - kr
Lágmarksverð: 1.139.373 - kr
Búsetugjald: 60.704 - kr

Kristnibraut 67 Íbúð: 206
113 Reykjavík

3 herb. 91,6 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Miðjan ágúst nk.

Hámarksverð: 2.277.997 - kr
Lágmarksverð: 1.865.268 - kr
Búsetugjald: 89.572 - kr

Garðhús 6 Íbúð: 101
112 Reykjavík

3 herb. 92 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Sem fyrst

Hámarksverð: 2.547.472 - kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 53.806 - kr

Garðhús 6 Íbúð: 102
112 Reykjavík

3 herb. 92 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Byrjun júlí

Hámarksverð: 2.547.634 - kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 53.806 - kr

Kirkjustétt 9 Íbúð: 305
113 Reykjavík

4 herb. 101,4 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
2. júlí nk.

Hámarksverð: 2.393.579 - kr
Lágmarksverð: 1.823.890 - kr
Búsetugjald: 99.890 - kr

Kirkjustétt 13 Íbúð: 308
113 Reykjavík

4 herb. 112,2 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Í ágúst

Hámarksverð: 2.641.849 - kr
Lágmarksverð: 2.013.069 - kr
Búsetugjald: 110.503 - kr

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta.

Lán með tekjumarki veita rétt til húsaleigubóta.

Til að geta sótt um íbúð með tekjumarksláni verður

viðkomandi að vera undir eigna- og tekjumörkum.

Eignamörk: 2.900.000, Tekjumörk einstaklinga: 2.686.000

Tekjumörk hjóna: 3.760.000, Vegna barns: 450.000

Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.
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Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Grímur

Hergeirsson,

BA lögfræði

Heklubyggð - Rangárþingi.
3,6 ha skemmtileg sumarhúsalóð í landi Svínhaga. Lóðin
er gróin að mestu og liggur fallegur lækur í lóðarmörkun-
um. Verð 3,4 millj.

Útey - Bláskógarbyggð.
Vandað og fallegt sumarhús . 3 herb + svefnloft. gegnheilt
fallegt parket. Stór og falleg verönd er við húsið og heitur
pottur.í einstaklega fallegu umhverfi. Verð 21,4 millj.

Hásteinsvegur - Stokkseyri.
Talsvert endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum með
bílskúr, alls 215 m2 á einstakri stórri lóð með sjávarsýn.
Getur nýst í tvennu lagi. Verð 28,5 millj.

Kerengi - Grímsnesi.
Gott og snyrtilegt sumarhús á 8300 m2 eignarlóð.2 svefn-
herbergi + svefnloft, parket á gólfum, góð verönd og
geymsluskúr. Fallegt útsýni. Verð 13,9 millj.

Réttarheiði - Hveragerði.
Bjart og snyrtilegt endaraðhús með innbyggðum bílskúr,
parket og flísar á gólfum, góðar innréttingar, gróinn garð-
ur og hellulögð innkeyrsla. Verð 28,9 millj.

Helgastaðir - Stokkseyri.
Mikið endurbyggt fallegt einbýli með mikla sögu í frá-
bæru umhverfi. Alls 270 m2 þar af 70 m2 nýlegur bílskúr.
Eign sem vert er að skoða Verð 27,9 millj.

Ísleifsbúð 1-5-7 Þorkákshöfn.
Glæsileg og íburðarmikil 211 m2 raðhús sem bjóða uppá
ótal möguleika. Húsin afh. tilbúin til innréttinga eða eftir
samkomulagi. Bókaðu skoðun.

Furuberg - Hafnafirði.
Stæðilegt einbýli innst í botnlanga með grónum garði í
Setberginu. 3-4 svefnherbergi, góð stofa og eldhús. Frí-
standandi bílskúr og hellulögð innkeyrsla. Verð 55 millj.

Skógarás - Reykjavík.
Góð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð með bílskúr. Nýtt
eldhús og tvö góð svefnherbergi. Eign á rólegum og barn-
vænum stað. Verð 22,4 millj.

Tjaldhólar - Selfossi.
Vel skipulögð og steypt einbýlishús í Suðurbyggðinni. 4
svefnherb., innbyggður bílskúr. Húsin afhendast í núver-
andi ástandi, rúmlega fokheld. Góð áhv lán.

Lóðir - Selfossi.
Höfum til sölu 4 einbýlishúsalóðir í Fosslandinu á Selfossi.
Búið er að jarðvegsskipta og kominn er grunnur á tvær
þeirra. Fallegt útsýni og gott umhverfi.

Sogsbakki - Grímsnesi.
Glæsilegt nýtt heilsárshús á góðri kjarri vaxinni lóð. 3
herb., eikarinnréttingar og skápar, gólfhiti, heitur pottur,
góð verönd og stutt í alla þjónustu. Verð 30,9 millj.
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Ég keypti mér íbúð á 
dögunum og blekið var 
varla þornað á kaup-
samningnum þegar mér 
barst bréf frá ónefndri 
byggingavöruverslun 
þar sem mér var óskað 

til hamingju með nýja heimilið og 
boðið afsláttur af ýmsum vörum.

Í fyrra útskrifaðist ég úr háskóla 
og fékk þá sendan glaðning frá nær 
öllum bönkum í landinu með ham-
ingjuóskum og gylliboðum um hag-
stæðustu vextina og bestu kjörin. 
Einn bankinn hafði meira að segja 
fyrir því að láta prenta nokkur 
nafnspjöld handa mér með nafninu 
mínu og titli. 

Mér þótti þetta svolítið óþægi-
legt og komst ekki hjá því að velta 

því fyrir mér hvort allar þess-
ar upplýsingar væru opinberar og 
öllum aðgengilegar. Hvað kemur 
það fyrirtækjum úti í bæ við þótt 
ég hafi keypt mér íbúð eða útskrif-
ast úr skóla?

Bein markaðssetning af þessu 
tagi er svo sem ekkert ný af nál-
inni. Um það leyti sem ég varð kyn-
þroska fékk ég send Always Ultra 
dömubindi í pósti og mér skilst að 
foreldrum fermingarbarna sé send-
ur allur fjandinn þessa mánuði sem 
fermingarbrjálæðið stendur yfir. 

Markaðssetning sem þessi virk-
ar kannski á suma en hún virkar 
ekki á mig. Mér finnast þessi fyrir-
tæki uppáþrengjandi og verð pirr-
uð á afskiptaseminni. Ég er í við-
skiptum við eina bankann sem lét 

mig í friði þegar ég útskrifaðist í 
fyrra og málning og aðrar vörur 
fyrir nýju íbúðina hafa verið keypt-
ar hjá samkeppnisaðila bygginga-
vöruverslunarinnar sem sendi mér 
hamingjuóskirnar á dögunum.

Stundum finnst mér svolítið 
óhugnanlegt að búa í samfélagi þar 
sem allar upplýsingar eru skráðar 
á kennitölu. Kennitöluvæðingin er 
komin út fyrir öll velsæmismörk. 
Um daginn pantaði ég mér tíma á 
snyrtistofu og þurfti að gefa upp 
kennitölu. Hvar endar þetta og hvað 
er gert við þessar upplýsingar? 

Kannski fylgist stóri bróðir betur 
með en við höldum. Kannski þurf-
um við að passa okkur aðeins á 
honum. Hann er í það minnsta ansi 
slunginn markaðsfræðingur.  





Kammerkórinn Carmina heldur 
tónleika í Þjóðmenningarhúsinu 
annað kvöld kl. 20.30. Á tónleikun-
um verða flutt lög úr íslenska söng-
handritinu Melódíu, sem var ritað 
um 1660 og hefur að geyma yfir 
tvöhundruð gömul lög af ýmsum 
toga. Lögin eru þverskurður af 
þeirri tónlist sem naut mestra vin-
sælda á Íslandi á 17. öld og líklegt 
að þar séu lög sem nafntogaðir Ís-
lendingar á 17. öld, til dæmis séra 
Hallgrímur Pétursson, Brynjólfur 
Sveinsson biskup, Jón Indíafari og 
fleiri mætir menn hafi haft dálæti 
á, enda eru nokkur lög í handritinu 
við kvæði séra Hallgríms. 

Væntanlegur er geisladisk-
ur með lögum úr Melódíu sem 
Smekkleysa gefur út, og í bæk-
lingi segir Árni Heimir Ingólfs-
son, tónlistarfræðingur og stjórn-
andi Carminu, meðal annars um 
Melódíu: „Í þessu stórmerka hand-
riti er að finna lög við þýðingar á 
erlendum þjóðkvæðum, tvísöngva, 
sálma úr íslenskum, dönskum og 
þýskum sálmabókum og gröllur-
um, kaþólska kirkjusöngva, eina 
og tvær raddir úr fjórradda lögum 
eftir nafngreind tónskáld, en einn-
ig lög sem bera séríslensk einkenni 
og má með nokkurri varfærni telja 

íslensk þjóðlög. Tónlistin á rætur 
að rekja m.a. til Danmerkur, Þýska-
lands, Austurríkis, Sviss, Frakk-
lands, Spánar og Ítalíu. Því er ljóst 
að hvað sem öðru leið hefur Ísland 
ekki liðið fyrir landfræðilega legu 
sína þegar kom að fjölbreytileika 
tónlistarinnar sem hingað barst á 
16. og 17. öld.“

 Kammerkórinn Carmina er á 
leið til Stokkhólms þar sem hópur-

inn flytur sömu efnisskrá á Stock-
holm Early Music Festival, sem er 
ein virtasta endurreisnartónlistar-
hátíð Norðurlanda og meðal ann-
arra gesta að þessu sinni má nefna 
spænska gömbuleikarann Jordi 
Savall og sveit hans, Hesperion 
XX. Tónleikar Carminu verða í 
Finnsku kirkjunni í Stokkhólmi 8. 
júní og verða þeir meðal annars 
hljóðritaðir af sænska útvarpinu.

Fjölbreyttur tónlistararfur

Sumarsýning Minjasafnins á Akur-
eyri geymir brot af því besta af dýr-
mætum gripum frá fyrri tíð í eigu 
safnsins. 

Áhersla sýningarinnar er á út-
skorna og málaða gripi úr tré. Hver 
og einn gripur er einstakur, og bera 
þeir íslensku hugviti fyrr á tímum 
gott vitni. Elstu gripirnir eru frá 
miðbiki 18. aldar, en flestir eru frá 
19. öld. Flestir gripanna eru eftir 
ónefnda alþýðutréskera, gerðir af 
mishögum höndum. Þó eru nokkr-
ir þeirra eignaðir þekktum ein-
staklingum eins og Bólu-Hjálm-
ari, Gunnlaugi Briem og Hallgrími 
Jónssyni frá Naustum og yngstu út-
skornu gripirnir eru eftir þekktari 
tréskurðarmeistara 20. aldar. Sýn-
ingin gefur auk þess innsýn í ís-

lenska listiðkun áður fyrr, en 
hún lifði aðallega í útskurði, 
málun á tré og útsaumi, eins 
og kunnugt er. Listiðkun var 
mikið stunduð undir handar-
jaðri kirkjunnar, en hér eru 
ekki sýndir kirkjulegir grip-
ir, heldur brúkshlutir heimil-
anna sem skreytiþörfin fékk 
útrás á. 

Merkileg röð ljósmynda úr 
Drangey í Skagafirði er einnig 
sýnd sem dæmi um dýrgripi 
úr myndasafni Minjasafnsins. 
Myndirnar eru teknar í ver-
stöð á Drangeyjarvertíð, þegar 
veiðar á svartfugli standa sem 
hæst.

Minjasafnið er opið alla daga 
frá 10-17. 

Brot af því besta

Kl. 10.00
Í Hafnarhúsinu, Listasafni Reykja-
víkur, standa yfir þrjár sýningar. Yfir-
litssýning á verkum bandarísku lista-
konunnar Roni Horn, myndir úr safni 
verka Errós og í D-salnum sýnir Sig-
urður Guðjónsson kvikmynd og hljóð-
innsetningu.

Rainers Fassbinder minnst

Lík í óskilum, grár gamanleikur 
eftir skoska leikskáldið Antony Neil-
son er eitt verkanna sem Leikfélag 
Reykjavíkur býður upp á á Hlátur-
tíð sinni annað árið í röð. Hláturtíð-
in hefur farið heldur lágt: aukasýn-
ing var á farsanum vinsæla, Viltu 
finna milljón, síðla mánaðar en hann 
mun ekki útgenginn. Skellt er á 
nokkrum aukasýningum á Belgísku 
Kongó, en þetta snotra leikrit Braga 
Ólafssonar er nú sýnt fjórða leik-
árið í röð. Þar fer Eggert Þorleifs-
son á kostum. Annað kvöld hefjast 
svo forsýningar á Líki í óskilum á 
Litla sviðinu en frumsýning er ekki 
fyrirhuguð fyrr en í september. Lík 
í óskilum fjallar um óborganlegt 
lögguteymi sem fær það hlutverk 
að boða eldri hjónum váleg tíðindi 
á aðfangadagskvöld. Þeir eiga bágt 

með að leiðrétta 
misskilning sem 
verður áður 
en þeir hafa að 
fullu útskýrt 
mál sitt. Fljótt 
bætist við meiri 
misskilningur, 
fleiri persón-
ur og flóknari 
fléttur en hjart-

veiki eiginmannsins gerir verkefni 
þeirra nánast ómögulegt. Löggur, 
lygar og lygileg atburðarás eru því 
í fyrirrúmi í þessum óvenjulega og 
nýlega farsa.  Leikstjóri er Stein-
unn Knútsdóttir en leikmynd vinn-
ur Ilmur Stefánsdóttir.

Forsýningar verða nokkrar næstu 
vikuna og geta menn gripið gæsina. 

Hláturtíð í húsinu

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

     

                

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum Engin truflun
Sýning myndarinnar byrjar fyrr Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is  - Skráðu þig í Bíóklúbbinn og þú færð sendan boðsmiðakóða á Miða.is alla frumsýningardaga

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.

FRUMSÝND 8. JÚNÍ SÝND Í REGNBOGANUM

GABBIÐ

,,Gere er frábær og sýnir okkur magnaða blöndu af spennu, 
skelfingu, ósvífni og sköpunargáfu, ásamt því ómælda hungri 
í frægð og frama, sem kallar á þennan ótrúlega lygavef.”

-Lisa Schwarzbaum, Entertainment Weekly

,,Gáskafullt listfengi Hallström og geislandi leikarar gera 
Gabbið að einstaklega vel heppnaðri kvikmynd.” 

-Michael Sragow, Baltimore Sun

,,Gríni, spennu, háðsádeilu og skömm er hrært saman með
hressilegu sjálfstrausti og útkoman er skemmtilegasta mynd 
ársins um eitt stærsta gabb allra tíma.”

-David Ansen, Newsweek Eftir Lasse Hallström

Byggð á sannri sögu.
   Myndum við ljúga að þér?

Alfred Molina
Marcia Gay Harding
Hope Davis
Julie Delpy
Stanley Tucci



Moss nefnist nýtt merki sem 
verður fáanlegt í Gallerí 17 í 
Kringlunni. Um er að ræða íslenskt 

hönnunarteymi sem 

samanstendur af fólki sem hefur 
unnið saman í verslunum 17. „Við 
höfum alltaf verið að tala um að 
gera eitthvað svona og ákváð-
um loks að kýla bara á það,“ segir 
Andrea Magnúsdóttir fatahönn-
uður en auk hennar eru það þau 
Vala Magnúsdóttir, Sigrún Hjálm-
arsdóttir, Bjarki Gunnlaugsson og 
Tómas Sveinbjörnsson sem skipa 
Moss. Andrea segir þau strax hafa 
fengið jákvæð viðbrögð frá við-
skiptavinum en fyrsta sendingin 
af Moss verður frumsýnd í dag. 

„Við ætluðum að hengja þetta 
upp í gær en það varð bara allt 
brjálað. Þessar vörur eru líka á 
mjög góðu verði og fólk er ánægt 
með þetta framtak okkar.“ Moss 

mun framleiða kápur, jakka, 
hettupeysur, kjóla, boli og legg-
ings. Hönnunarteymið hefur það 
að markmiði að sýna dirfsku í 
hönnun og notar ýmist pallíettu-
efni, blúndur eða neon-liti til að 
poppa flíkurnar upp. „Fötin verða 
einungis til í takmörkuðu upp-
lagi en við hyggjumst sífellt koma 
með nýjar og spennandi flíkur í 
djörfum stíl með skemmtilegum 
smáatriðum.“ -bg

Spennandi hönnun í Sautján

Evrópskir hönnuðir sýndu 
„resort“ línur sínar í New 
York nýlega. Útkoman var 
glæsileg.

Til að anna eftirspurn tískusinn-
aðra ferðalanga um allan heim 
senda nokkrir hönnuðir árlega 
frá sér svokallaða „resort“ línu. 
Upphaflega voru flíkurnar ætl-
aðar þeim sem ferðast til eða 
búa í heitum löndum og sam-
anstóð framleiðslan þá að-
allega af sundfötum og 
flíkum úr léttum efnum. 
Nú hafa bæst við flík-
ur sem henta þeim stóra 
hópi kúnna sem vinna á 
sumrin og fara jafnvel í 
viðskiptaferðir til fram-
andi landa. Eins konar 
dragtir eða jakkaföt 
úr léttum efnum má 
því sjá en í bland við 
það eru til dæmis létt-
ir kjólar, sandalar og 
barmastórir sólhattar. 
Nýlega sýndu nokkr-
ir evrópskir hönnuðir 

sínar „resort“ línur í New York eða 
þau Karl Lagerfeld fyrir Chanel 
og Alberta Ferretti og John Galli-
ano fyrir Dior. Umgjörðin gegndi 
stóru hlutverki hjá Chanel en sýn-
ingin var haldin í flugskýli þar 
sem Chanel-flugvélin var í bak-

grunni en sú er notuð til að 
ferja fyrirsætur til og frá 
tökustöðum. „Resort-línurn-
ar eru ekkert nema draum-
ur um frelsi,“ sagði Lager-
feld hátíðlega. 

Draumur um frelsi

Tónlistarmaðurinn Prince ætlar 
að gefa notendum ákveðinnar far-
símaþjónustu fyrsta smáskífulag 
sitt af væntanlegri plötu. Lagið 
nefnist Guitar og geta farsímanot-
endurnir hlaðið því inn af netinu 
án endurgjalds. Nýja platan frá 
Prince er væntanleg eftir nokkr-
ar vikur.

Nýtt lag frítt 
í farsíma

Óskarsverðlaunaleikkonan Helen 
Mirren mun að öllum líkindum 

leika í nýrri 
kvikmynd sem 
gerist á Gasa-
svæðinu. Í 
myndinni verð-
ur dóttir henn-
ar, blaðakona 
nokkur, ást-
fangin af Pal-
estínumanni.

Talið er að 
myndin verði 
tekin upp í Jór-
daníu vegna 
átakanna á 

Gasasvæðinu. Leikstjóri verð-
ur Philip Martin og handritshöf-
undur Deasy, sem starfaði með 
Mirren við bresku sakamálaþætt-
ina Prime Suspect. 

Mirren, sem er 61 árs, hlaut 
Óskarsverðlaunin fyrr á árinu 
fyrir hlutverk sitt í The Queen. 

Mirren á 
Gasasvæðið

HVAÐ ÁTTU MARGA PUNKTA?
ÞÚ GETUR GIST Á HÓTELI Í ÚTLÖNDUM FYRIR VILDARPUNKTA.

KYNNTU ÞÉR KOSTI GREIÐSLUKORTS VISA OG ICELANDAIR ICELANDAIR.IS

„Ég vona að einhverjir muni 
sakna okkar,“ segir Stefán Páls-
son, sagnfræðingur og einn stofn-
enda veftímaritsins Múrsins sem 
nú hefur lagt upp laupana.

Múrinn er eitt elsta pólitíska 
vefritið. Aðeins Vef-Þjóðvilj-
inn er eldri. Að sögn Stefáns var 
blómatími þeirra rita, sem vöktu 
athygli og voru skrifin oft tekin 
upp af hefðbundnari fjölmiðlum, 
á árunum 2001 og 2002. Á þeim 
tíma var Björn Bjarnason eini 
pólitíkusinn sem skrifaði á netið. 
En með auknum uppgangi bloggs-
ins og því að annar hver atvinnu-
maður í stjórnmálum tók upp á 
því að skrifa á netið tók að fjara 
undan veftímaritunum. Stefán 
heldur því þó fram að hann hafi 
ekki séð eitt einasta blogg sem 
er betra en sæmilegt veftíma-
rit, sem lýtur ritstjórn, er byggt 
á samstarfi og ákveðinni stefnu. 
En pólitísku veftímaritin, sem 
þurfa að vera skrifuð af „ungum 
og gröðum“ mönnum með sterk-
ar pólitískar meiningar að sögn 
sagnfræðingsins, söfnuðust til 
feðra sinna misvirðulega.

Múrinn 
hrynur
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DELTA FARCE kl. 6, 8 og 10 10
SPIDERMAN 3 kl. 5 og 8 10
SEVERANCE kl. 8 16
SHOOTER kl. 10 16
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 6 -450 kr.- L

www.laugarasbio.is                Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.SAMbio.is 575 8900

ÁLFABAKKA
PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 4 - 6 - 8 - 10 10

PIRATES 3 VIP kl. 6 - 10
ZODIAC kl. 6 - 9 16

THE REAPING kl. 8:10 - 10:10 16

BLADES OF GLORY kl. 6 - 8 - 10:10 12

ROBINSON FJ...  ÍSL TAL kl. 4 L

GOAL 2 kl. 3:50 - 6 7

AKUREYRI
PIRATES  3 kl  6 - 9 10

MR. BEAN kl  6 L

ZODIAC kl. 8 16

KRINGLUNNI

DIGITAL
PIRATES OF THE CARIBEAN 3
kl. 6:15 - 7:20 - 8:15 - 10:15 - 10:30 10

ROBINSON F.. M/- ÍSL TAL kl. 6 LDIGITAL-3D

HJ MBL

PANAMA.IS

VJV TOPP5.IS

HÖRKUSPENNANDI MYND BYGGÐ Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM.

Nánari upplýsingar 
á www.SAMbio.is

sannur sumarsmellur, 
fínasta afþreyingarmynd

            Trausti S blaðið

KEFLAVÍK
PIRATES 3 kl. 8 7

THE REAPING kl. 10 16

IT’S A BOY GIRL THING kl. 8 L

30.000
manns á 
7 dögum!

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

Missið ekki af þessu blóðuga framhaldi af 28 Days Later.
Myndin hefur hlotið frábæra dóma.

 Robert Carlyle er viðurstyggilega góður!
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

Idol-dómarinn og söngkonan Paula 
Abdul hefur verið greind með 
taugasjúkdóminn RSD sem gerir 
það að verkum að hún þarf á 
sterkum verkjastillandi lyfj-
um til að komast í gegnum dag-
inn. Abdul hefur verið nokk-
uð gagnrýnd í vetur fyrir að 
hafa virst áhugalaus og þreytt 
í American Idol-þáttunum og 
hafa heyrst sögusagnir um að 
hún eigi við áfengisvandamál að 
stríða. Abdul hefur hrakið þær 
vangaveltur með því að viður-
kenna veikindi sín. 

„Ég hef farið í fjórtán að-
gerðir og er með fjórar 
títaníumplötur í hálsin-
um. Ef ég virðist upp-
gefin í sjónvarpinu þá 
er það engin ímyndun, 
ég er það í alvöru. Ég 
fæ verkjaköst á nóttunni 
sem valda svefnleysi og 
ég þarf oft á lyfjum að 

halda til þess að halda daginn út,“ segir Abdul.
RSD er krónískur taugasjúkdómur sem veld-

ur miklum verkjum, bólgu og skertri hreyfi-
getu. Abdul segir að bílslys sem hún lenti í fyrir 
nokkrum árum hafi markað upphafið að sjúk-

dómnum í hennar tilviki. „Mér hefur hins 
vegar ekki liðið eins vel og nú í mörg ár og í 
fyrri þáttaröðum Idolsins mátti ekki miklu 
muna að ég hreinlega gæfist upp. En þá 
sá enginn neitt athugavert við mína fram-
komu. Ég hef aldrei verið drukkin í sjón-
varpssal og ég er búin að fá nóg af því að 
vera sögð alkóhólisti,“ segir Abdul jafn-
framt og er hin reiðasta.

Paula Abdul með taugasjúkdóm

Tuttugasta og fyrsta sólóplata 
Bítilsins fyrrverandi, Pauls 
McCartney, kemur út í dag. 
Platan heitir Memory Alm-
ost Full og er fyrsta plata hans 
hjá útgáfufyrirtækinu Hear 
Music, sem er í eigu kaffi-
húsakeðjunnar Starbucks og 
plötufyrirtækisins Concord 
Music Group.

Að venju semur McCartney 
öll lög og texta og spilar hann 
nánast á öll hljóðfæri á plöt-
unni. Upptökur á plötunni hóf-

ust í október 2003 og lauk 
þeim í febrúar síðastliðn-
um. Síðasta plata McCartn-
eys, Chaos and Creation in 
the Backyard, kom út árið 
2005 og fékk hún mjög góðar 
viðtökur.

Ný plata frá McCartney

Endurklippa þurfti tvö ný 
myndbönd hljómsveitar-
innar Jakobínarínu vegna 
hættu á að áhorfendur 
þeirra fengju flogakast. 
Myndböndin voru gerð við 
lögin Jesus og This In An 
Advertisment og verður hið 
fyrra sýnt í nýrri útgáfu á 
næstu dögum, bæði hér á 
landi og á MTV.

„Þetta verða vonandi eins litlar 
breytingar og hægt er en upp-
runalegu myndböndin verða á 
netinu,“ segir Gunnar Ragnars-
son, söngvari Jakobínarínu, um 
ný myndbönd sveitarinnar sem 
þurfti að endurklippa. 

Í fyrrnefnda myndbandinu, sem 
var leikstýrt af Jóni Sæmundi, er 
blikkandi ljósum beint að hljóm-
sveitinni.

Virka þau eins og strobe-ljós, 
sem eru bönnuð í myndböndum 

sem þessum. Í myndbandinu við 
lagið This Is An Advertisment 
voru klippingarnar of hraðar 
til að hægt væri að sýna mynd-
bandið í sjónvarpi. 

Fjallað er um nýjustu smáskífu 
Jakobínarínu undir fyrirsögninni 

„best vinyl“ í breska tónlistar-
tímaritinu NME. Um er að ræða 
7“ vínylplötu sem gefin er út í 
takmörkuðu upplagi í Bretlandi 
með lögunum Jesus og Filipino 
Girl. „Þetta er gríðarlega áhrifa-
mikið blað og þeir eru að styðja 
við bakið á okkur. 

Það er náttúrulega jákvætt 
þótt maður sé ekki alltaf sam-
mála því sem stendur í blaðinu,“ 
segir Gunnar.

Næsta smáskífa Jakobínarínu, 
með laginu This is An Advert-
isment, kemur út 23. júlí og er 
fyrsta plata sveitarinnar vænt-
anleg á markað í Bretlandi á 
vegum Regal Recordings og hjá 
12 Tónum 24. september.

Jakobínarína spilaði nýver-
ið á Great Escape-hátíðinni í 
Brighton og á tvennum tónleik-
um í London á dögunum og voru 
viðtökurnar mjög góðar að sögn 
Gunnars. Í júlí fer sveitin síðan 
á tónleikaferð um Bretland til að 
kynna nýjustu smáskífu sína.



Dúettinn Þrumukettir 
hefur gert útgáfusamn-
ing við þýska útgáfufyr-
irtækið Nordic Notes. 
Plata sveitarinnar, Our 
Way, kemur út á vegum 
fyrirtækisins í sumar í 
Þýskalandi, Austurríki, 
Sviss og á Íslandi.

Þrumkettir voru stofn-
aðir síðasta sumar og var 
platan tekin upp um svip-
að leyti. Á meðal þeirra 
sem aðstoða Þrumukett-
ina á plötunni eru Jara, 
Hinda Khogali frá Súdan 
og Nick Scholey frá Skot-
landi. Áður hafði sveitin 
gert eigin útgáfu af lagi 
Megasar, Drukknuð börn, 

sem kom út á safnplöt-
unni Pældu í því sem pæl-
andi er í.

Þrumukettir spiluðu 
nýverið á Björtum dögum 
í Hafnarfirði og skörtuðu 
þá forláta grímum til að 
þeir þekktust ekki. „Þetta 
eru eiginlega kattargrím-
ur,“ segir annar Þrumu-
kattanna. Vill hann ekki 
meina að hugmyndin sé 
fengin frá bandarísku 
rokkurunum í Slipk-
not. „Við erum ekki þeir 
fyrstu sem nota grímur. 
Þetta tengist líka svolít-
ið „coverinu“ en það var 
dönsk stelpa sem heitir 
Ida sem gerði það.“

Þrumukettir í Þýskalandi
Breskir fjölmiðlar halda því nú 
fram að popparinn Robbie Willi-
ams sé ástfanginn. Sú heppna heit-
ir Ayda Field og er tiltölulega 
óþekkt leikkona frá Bandaríkjun-
um. Robbie og Ayda hafa verið að 
hittast á laun síðustu tvo mánuði og 
segir kunningi söngvarans í viðtali 
við eitt götublaðanna í Englandi að 
honum hafi ekki liðið eins gagnvart 
stúlku í langan tíma. „Þau eru að 
gera það sem öll pör gera, fara í bíó 
saman og kúra saman inni í stofu 
og horfa á DVD. Hann er fallinn 
fyrir henni og tilfinningin er gagn-
kvæm,“ segir kunninginn.

Ayda þessi hefur meðal annars 
komið fram í gestahlutverkum í 
þáttunum Will og Grace og Days 
of our Lives. Hún þykir hin huggu-
legasta í útliti en sagt er að Robb-

ie sé sérstaklega hrifinn af hennar 
innri manni.

Robbie ástfanginn

M I ÐA S A L A  Í  V E R S L U N U M  S K Í F U N N A R ,  Í  B T  Á  L A N D S -
B YG G Ð I N N I  O G  Á  M I D I . I S . M I Ð AV E R Ð  Í  S T Ú K U  E R  K R .  
5 5 0 0 ,  Á  PA L L A  K R .  4 5 0 0  O G  Í  S TÆ Ð I  K R .  3 9 0 0 .
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Miðasalan er hafin
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UNNIÐ BÍÓMIÐA!

   VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
  DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
OG MARGT FLEIRA!
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STRANGLEGA BÖNNUÐ

Þetta var klárlega mitt besta tímabil

 Það kom mörgum á óvart 
þegar KSÍ réð Eyjólf Sverris-
son sem landsliðsþjálfara í knatt-
spyrnu þann 14. október árið 2005. 
Eyjólfur hafði mjög takmarkaða 
reynslu sem þjálfari. Hafði að-
eins þjálfað U-21 árs lið Íslands og 
hafði ekki náð sérstökum árangri 
með það lið. Hann hafði þó gert 
nóg til þess að sannfæra Eggert 
Magnússon sem réð Eyjólf.

Fyrsti leikurinn undir stjórn 
Eyjólfs var í lok febrúar 2006. 
Vináttuleikur gegn Trinídad og 
Tóbagó í London. Hann tapaðist 2-
0. Fyrirsögn Fréttablaðsins eftir 
leikinn er táknræn: „Engar fram-
farir í fyrsta leik Eyjólfs.“ Það 
nákvæmlega sama er upp á ten-
ingnum 15 mánuðum síðar og lið-
inu hefur farið aftur ef eitthvað er 
síðan á Loftus Road. 

Í greininni um Trinídad-leik-
inn er talað um slakan varnarleik 
og engan sóknarleik. Það á einnig 
við í dag. Það er ekki hægt að sjá 
framfarir á neinu sviði. 

Eyjólfur er búinn að stýra lið-
inu átta sinnum og aðeins einu 
sinni hefur liðið unnið. Í fimm 
leikjum hefur liðinu mistekist að 
skora. Mörkin eru þess utan að-
eins fimm. Það er nokkuð frá einu 
marki í leik. Það er átakanleg töl-
fræði og segir meira en mörg orð 
um sóknarleikinn. Samt eigum við 
framherja í heimsklassa. Hann 
hefur ekki skorað í fimm leikjum í 
röð og það eru meira en 500 mínút-
ur síðan hann skoraði síðast lands-
liðsmark.

Það er ekki bara sóknarleikur-
inn sem er lélegur því varnarleik-

urinn hefur líka verið mjög slakur 
á köflum. Til að mynda fékk liðið á 
sig fjögur mörk gegn Lettum sem 
sitja í neðsta sæti okkar riðils. 
Meira að segja Liechtenstein lagði 
Letta. Þessi fjögur mörk eru einu 
mörkin sem Lettar hafa skorað í 
fimm leikjum í undankeppninni. 
Þjálfari þeirra var rekinn. KSÍ 
hefur meiri þolinmæði en kolleg-
ar þeirra í Lettlandi sem þó státa 
af stórsigri gegn Íslandi.

Svo er það miðjuspilið sem er 
hvorki fugl né fiskur og það er 
ekki síst dapurt miðjuspil sem 
veldur því að liðið skorar ekki 
mörk. Miðjumennirnir mata ekki 
framherjana og veita þeim engan 
stuðning.

Eyjólfur hefur fengið átta leiki 
til að sýna hvað í sér býr en hefur 
ekkert sýnt. Liðið er rúið sjálfs-
trausti, virkar andlaust og vilja-
laust. Hvorki leikmenn né þjálf-
ari virðast hreinlega vera svekkt-
ir eftir leiki. Bara gerum betur 
næst, verðum að þétta vörnina og 
jákvæð innkomu ungu strákanna 

er á meðal þess sem menn segja 
eftir leiki. Hvar er gamla baráttu-
skapið og karakterinn? Menn eiga 
að vera fúlir eftir slíka leiki. 

Eftir leikinn gegn Svíum á mið-
vikudag kemur landsleikjafrí í 
drjúgan tíma. Þá hefur KSÍ tæki-
færi til að stokka spilin og gera 
breytingar. Þessi undankeppni er 
löngu farin í vaskinn og það væri 
réttast að nýta þá leiki sem eftir 
eru til að undirbúa næstu undan-
keppni með nýjum þjálfara. Leyfa 
nýjum manni að prófa sig áfram 
í þýðingarlausum leikjum þannig 
að hann sé með sitt á hreinu þegar 
alvaran byrjar í næstu undan-
keppni. Ekki byrja að prófa sig 
áfram þegar næsta keppni byrjar. 
Það gæti verið blóðugt.

Eyjólfur fékk sitt tækifæri, 
hann hefur ekki nýtt það, liðið 
tekur engum framförum og því 
ber honum að víkja.

Íslenska landsliðið er í nákvæmlega sama sæti á FIFA-listanum og það var þegar 
Eyjólfur Sverrisson tók við liðinu. Lægst fór liðið í 107. sæti. Það er versta staða 
Íslands á listanum frá upphafi. Ekkert bendir til að Eyjólfur sé á réttri leið.
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Pappír er frábært efni. Eftir a› hafa fært okkur fréttir og anna›
lesefni getur pappírinn ö›last n‡tt hlutverk. fia› eina sem vi›
flurfum a› gera er a› flokka hann og skila í næsta pappírsgám
e›a endurvinnslutunnu.



Benedikt Guðmunds-
son, þjálfari Íslandsmeistara KR 
og Norðurlandameistara Íslands 
í 16 ára liðum, hefur eins og aðrir 
landsliðsþjálfarar yngri landsliða 
Íslands í körfubolta miklar áhyggj-
ur af stöðu mála því vegna peninga-
skorts fer ekkert íslenskt landslið í 
Evrópukeppni í sumar. 

Benedikt er ásamt Einari Árna 
Jóhannssyni og Inga Þór Steinþórs-
syni, aðalmaðurinn á bak við frá-
bært gengi íslensku unglingalands-
liðanna sem hafa unnið fimm Norð-
urlandameistaratitla og komist inn 
í þrjár A-keppnir á síðustu þremur 
árum.

„Það er hið versta mál að þessir 
strákar fari ekki í Evrópukeppnina 
og í raun þvílíkt bakslag fyrir yngri 
landsliðin okkar. Þetta hefur mikil 
áhrif á framþróun og framfarir 
þessara krakka,“ segir Benedikt 
sem segist hafa fengið sterk við-
brögð frá hinum Norðurlandaþjóð-
unum við því að Ísland væri ekki 
með í Evrópukeppnum í sumar.  

„Ég held að menn séu hættir að 
vera hissa og það telst ekki lengur 
til stórra tíðinda meðal hinna þjóð-
anna þegar Ísland vinnur Norður-
landamótið. Menn búast alveg eins 
við því að Ísland fari alla leið. 

Mestu viðbrögðin sem ég fékk 
við okkar árangur í ár þegar 
sænskir, danskir og finnskir þjálf-

ar og jafnvel a-landsliðsþjálfar-
ar þessara þjóða sem maður þekk-
ir voru að koma til mín og spyrja 
hvar við værum að spila í Evrópu-
keppninni.

Þegar ég sagði þeim að við 
færum ekki í Evrópukeppnina þá 
trúðu menn því ekki miðað við alla 
þá athygli sem þessi yngri lands-
lið okkar eru búin að vekja,“ sagði 
Benedikt sem segir strákana tapa 
mikið á því að missa af þátttöku í 
Evrópukeppninni.

„Í Evrópukeppnunum fá þess-
ir strákar marga leiki á skömmum 
tíma og þeir taka þvílíkum fram-
förum. Ef við fáum ekki að spila 
við þessar þjóðir erlendis þá er það 
sem við kennum þeim hérna ekk-
ert að nýtast. Þeir taka bara tak-
mörkuðum framförum þegar þeir 
spila alltaf bara við sjálfan sig 
hérna heima,“ segir Benedikt sem 
ætti að þekkja þetta enda búinn að 
fara margoft út með landslið.

Benedikt vill ekki kenna nein-
um um hvernig fór þrátt fyrir að 
svekkelsið sé mikið. „Við erum 
búnir að eyða mikilli orku í að 
byggja þetta upp og þú getur ekki 
trúað því hvað við erum svekktir. 
Það þýðir samt ekki að væla yfir 
þessu því við þurfum að finna ein-
hverjar lausnir,“ sagði Benedikt að 
lokum.

Norðurlandsmeistar Íslands í 16 ára liðum fá ekki 
að reyna sig í Evrópukeppni í sumar þar sem ekki er 
til peningur hjá KKÍ fyrir ferðalagi á mótið.

 Fótboltabullan sem eyði-
lagði leik Dana og Svía á laugar-
dag þegar hann hljóp inn á völl-
inn undir lok leiks og réðst á 
dómarann var ofurölvi og segist 
ekki muna eftir atvikinu. Dómar-
inn blés leikinn af í kjölfarið og 
dæmdi Svíum sigurinn, 0-3. UEFA 
hefur ekki staðfest að það sé end-
anleg útkoma leiksins.

Danir segjast munu una dómi 
UEFA í málinu og hafa ekki í 
hyggju að berjast fyrir einu né 
neinu. Það er talað um atvikið sem 
mesta hneykslið í danskri knatt-
spyrnusögu.

Maðurinn sem um ræðir er 29 
ára gamall og er merkilegt nokk 
búsettur í Svíþjóð. Hann sagði við 
yfirheyrslur að hann hefði verið 
búinn að drekka 15-20 bjóra fyrir 
leikinn og hafi þar af leiðandi 
verið ofurölvi. Svo ölvaður reynd-
ar að hann man ekki eftir atvik-
inu.

Hann er væntanlega kominn í 

ævilangt bann á Parken og það 
er einnig ljóst að Danir eru á leið 
í heimaleikjabann og leikur Dana 
og Íslendinga næsta haust fer því 
væntanlega ekki fram á Parken 
heldur á hlutlausum velli. UEFA 
mun taka málið fyrir í vikunni.

Var búinn að drekka 15-
20 bjóra og man ekkert



 Franski framherjinn 
Nicolas Anelka vill fá skýr svör um 
fyrirætlanir Bolton hið fyrsta.

„Fyrst af öllu verð ég að komast 
að því hvort Bolton ætlar að selja 
mig eður ei. Ég vil ekki fara frá 
félaginu. Ég hef alveg áhuga 
á að spila með fjórum stærstu 
félögunum á Englandi en mig langar 
líka að hjálpa Bolton að verða eitt 
af stórveldum enska boltans,“ sagði 
Anelka sem skoraði laglegt mark 
gegn Úkraínu um helgina. 

Hann hefur verið sterklega 
orðaður við Man. Utd síðustu daga.

Vill fá svör frá 
Bolton

 Ryan Giggs lék á 
laugardag sinn síðasta landsleik 
fyrir Wales þegar Wales gerði 
markalaust jafntefli gegn Tékkum 
í Cardiff. Leikurinn var góður hjá 
Wales og Giggs hefur trú á að fram-
tíðin sé björt hjá landsliðinu.

„Vörnin var frábær og þeir fengu 
engin færi. Svo sköpuðum við 
okkur færi og það er nákvæmlega 
svona sem liðið verður að leika 
í framtíðinni. Þetta var frábær 
leikur frá upphafi til enda,“ sagði 
Giggs sem var hylltur skömmu 
fyrir leikslok er hann yfirgaf völl-
inn og afhenti Craig Bellamy fyrir-
liðabandið.

Hefur trú á 
welska liðinu

Barcelona er ekki búið 
að loka á að fá Thierry Henry í 
raðir félagsins en segir að Henry 
verði fyrst að sýna að hann 
vilji hætta hjá Arsenal og koma 
til Barca áður en félagið geri 
nokkuð.

„Ef hann sýnir áhuga á að koma 
hingað þá munum við ganga í 
málið,“ sagði Txiki Beguiristian, 
yfirmaður íþróttamála hjá 
spænska risanum.

Bæði Samuel Eto´o og Lilian 
Thuram hafa lýst yfir áhuga 
sínum á að fá Henry til félagsins.

Verður að sýna 
áhuga á Barca

 Það verða San Anton-
io Spurs og Cleveland Cavali-
ers sem berjast um NBA-titilinn. 
Cleveland tryggði sér réttinn til að 
leika gegn Spurs í fyrrinótt þegar 
liðið gerði sér lítið fyrir og lagði 
Detroit Pistons í fjórða leiknum í 
röð.

Detroit komst í 2-0 í einvíginu og 
er lið Cleveland aðeins það þriðja í 
sögu NBA sem kemur til baka í úr-
slitum deildar eftir að hafa lent 2-
0 undir. Þetta er í fyrsta skipti sem 
Cleveland kemst í úrslitarimmu 
NBA-deildarinnar.

Stórstjörnunni LeBron James 

er fyrst og fremst þakkað þetta 
ótrúlega afrek. Hann hefur verið 
að leika ótrúlega vel og ekki bara 
fyrir sjálfan sig heldur allt liðið.

„Ef ég ætti að greina frá öllu sem 
fer í gegnum hausinn á mér núna 
þá yrði ég hérna í þrjá klukku-
tíma,“ sagði James brosmildur 
eftir leikinn en hann skoraði 20 stig 
í lokaleiknum, tók 14 fráköst og gaf 
8 stoðsendingar. Þar af gaf hann 5 
stoðsendingar í fyrsta leikhluta.

Fyrsti leikur San Antonio og 
Cleveland fer fram í San Antonio á 
fimmtudag og er í beinni á Sýn.

Ótrúleg endurkoma hjá 
Cleveland gegn Detroit

Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500     Akureyri: Hofsbót 4, s: 462 3504     Egilsstaðir: Miðvangur 1, s: 471 2954
Opið virka daga 10-18 og laugardaga 11-15
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Flugfélag Íslands flýgur yfir 40 ferðir 
í viku til Egilsstaða. Þú nýtur þess að
lesa dagblöðin, fá þér kaffi og súkkulaði 
og áður en þú veist af er lent á 
Egilsstöðum.

Ferðin tekur enga stund.
Taktu flugið.

Pantaðu í síma 570 3030

eða á www.flugfelag.is

TÍMINN FLÝGUR flugfelag.is
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Í nýútkominni ferðahandbók 
Lonely Planet um Indónesíu er 
veitingastaðurinn Delicat sagður 
vera einn af fimm bestu stöðum 
landsins, þar af sá allra besti á eyj-
unni Balí, sem er langvinsælasti 
áfangastaður ferðamanna í land-
inu. Íslendingurinn Gunnar Frið-
þjófsson er eigandi veitingastað-
arins.

„Þetta er vissulega mikill heiður 
og sýnir að við stöndum okkur vel. 
Við hugsum samt lítið um þetta 
og einbeitum okkur að því að elda 
góðan mat og skapa gott andrúms-
loft,“ sagði Gunnar þegar Frétta-
blaðið ræddi við hann. Gunnar opn-
aði veitingastaðinn árið 2003 en 
hann hefur búið í Indónesíu síðustu 
fimm ár. Þar áður bjó hann í Nor-
egi í næstum tuttugu ár samtals. 

Tilviljun ein réði því að Gunnar 
fór út í veitingahúsarekstur. „Mig 
langaði að stunda eigin rekstur og 
eftir að hafa séð blaðaauglýsingu 
um það húsnæði sem við erum í 
ákvað ég sækjast eftir því. Ég fékk 
húsnæðið og þá var ekkert annað 
að gera en að kýla á það,“ segir 
Gunnar, en það var ekki síst fyrir 
tilstilli Önnu, eiginkonu hans, að 
Balí varð fyrir valinu. Anna lést 
árið 2005 og hefur Gunnar því 
rekið staðinn einn síðustu tvö ár. 

Á Balí búa rúmlega þrjár 
milljónir íbúa en fjórar milljónir 
erlendra ferðamanna heimsækja 
eyjuna ár hvert og gera hana að 
langvinsælasta ferðamannastað 
Indónesíu. Og gestunum líkar við 
Delicat, því á helstu álagstímunum 
er nánast undantekningarlaust 
fullt út úr dyrum. 

Sænskar kjötbollur, grískt 
salat og lambakjöt, sérmatreitt á 
íslenskan hátt, er meðal þess sem 
finna má á matseðli Delicat, en auk 
þessa njóta fjölbreyttir morgun-

verðir staðarins mikilla vinsælda. 
Hægt er að velja á milli þess að 
fá amerískan, franskan, enskan, 
norskan eða einfaldlega hollan 
morgunmat á staðnum. Auk þess 
eru fáir staðir sem bjóða upp á borð-
vín á eins góðu verði og Delicat. 

„Ég hef alltaf haft gaman af því 
að elda góðan mat og reyni að gera 
Delicat sem heimilislegastan,“ 
segir Gunnar, en flestar uppskrift-
irnar sem stuðst er við á staðnum 
eru úr smiðju móður Gunnars, sem 
urðu til í eldhúsi fjölskyldunnar á 
Íslandi.

Veitingastaðurinn er ekki stór og 
tekur ekki nema um 50-60 manns, 
en Lonely Planet heldur því fram 
að það sé einmitt smæðin sem 
geri staðinn svo einstakan. Gítarar 
eru á víð og dreif um staðinn 
sem gestum er frjálst að spila á 

og því myndast gjarnan ákveðin 
þjóðhátíðarstemning á staðnum. 
Síðan skemmir ekki fyrir að matur-
inn er auk þess fyrsta flokks, að því 
er Lonely Planet heldur fram.

Eitt útbreiddasta blað svæðisins, 
The Jakarta Post, gerði veitingastað 
Gunnars að umfjöllunarefni fyrir 
skemmstu. Þar er meðal annars rætt 
við nokkra af fastagestum Delicat 
sem spara honum ekki hrósið. „Ég 
kem hingað vegna félagsskaparins. 
Hér hittir maður fólk hvaðanæva  
úr heiminum og skiptist á sögum. 
Hér ríkir einstakur andi,“ segir 
Chrissy frá Ástralíu. Listamaður-
inn Joe fær sér snæðing nánast 
daglega á staðnum. „Hér er yndis-
legt að vera og maturinn er góður. 
Ég get sagt að Delicat er eins og 
mitt annað heimili.“

Ákveðið hefur verið að fjögur 
hundraðasti þátturinn um Simpsons-
fjölskylduna verði á íslensku. Þetta 
staðfestir Pálmi Guðmundsson, sjón-
varpsstjóri Stöðvar 2, en reikna má 
með því að þátturinn verði sýndur í 
byrjun júlí. „Simpsons-fjölskyldan er 
ein vinsælasta sjónvarpsþáttaröð sem 
Stöð 2 hefur sýnt og í tilefni af frum-
sýningu myndarinnar með íslensku tali 
ákváðum við að gefa aðdáendunum smá 
forskot á sæluna,“ segir Pálmi en sömu 
leikarar og tala í myndinni munu skipa 
hlutverkin. Harðir aðdáendur gulu fjöl-
skyldunnar á ensku þurfa þó engu að 
kvíða því strax eftir „íslenskan“ Simp-
sons verður sá enski sýndur.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins 
mun Davíð Þór Jónsson þýða þáttinn en 
hann vildi ekki staðfesta það í samtali 

við Fréttablaðið. Hann hefði hvorki séð 
handrit né þáttinn sjálfan. Hann hefur 
hins vegar setið sveittur undanfarnar 
vikur yfir því að þýða myndina en til 
stendur að hefja upptökur á talsetning-
unni í dag. Davíð segir þessa þýðingu 
vera langt frá því sína erfiðustu enda 
muni Simpsons-fjölskyldan tala reyk-
vísku frá 2007. „Yfirleitt þegar ég hef 
verið að þýða þá hef ég reynt að láta 
persónurnar tala gullaldar íslensku en 
það á einfaldlega ekki við núna,“ segir 
Davíð.

Þýðandinn segist ekki ætla að fara út 
í það að staðfæra einhverja brandara 
enda eigi Simpsons-fjölskyldan og 
húmorinn hennar sér langa sögu hér 
á landi. „Kannski einn og einn en 
ekkert meira,“ útskýrir Davíð sem 
fannst erfiðasta verkefnið að koma 

hinum guðhrædda og 
kirkjurækna Ned Fland-
ers til skila sómasamlega. 
Enda talar hann með mikl-
um krúsídúllum og viðbótum í 
lok hverrar setningar. „Ég held 
samt að hann eigi eftir 
að hljóma mun asna-
legri á íslensku 
heldur en ensku,“ 
segir Davíð.

Simpsons á íslensku í sjónvarpi

„Ég hef alltaf haft áhuga á þessum 
tegundum af hjólum og þegar ég 
sá þetta auglýst ákvað ég bara að 
prófa,“ segir Eric E. Burgeson, 
sem þeytist um bæinn á rafknúnu 
hjóli. „Fyrsta hjólið sem ég próf-
aði reyndist ekki vel þar sem það 
var ekki fullhlaðið. En eftir að ég 
prófaði vel hlaðið hjól varð ekki 
aftur snúið.“

Eric býr í Breiðholtinu en 
starfar sem öryggisvörður og 
ræstitæknir í Kringlunni og 
Spönginni. Hann lætur sig ekki 
muna um að þeysast um á raf-
knúna fáknum til og frá vinnu. 
„Ég nota hjólið dags daglega og 
þetta er allt annað en þessi venju-
legu hjól. Rafknúnu hjólin leysa 
þessi tvö vandamál sem hjólreiða-
menn á Íslandi eiga við að glíma, 
það er mótvindinn og brekkurn-
ar,“ segir Eric. „Það eru allir til 
í að hjóla á góðum degi en það 
er öllu erfiðara að fara að púla á 

hjólinu eftir átta stunda vinnu-
dag. Á rafknúna hjólinu er þetta 
hins vegar ekkert mál.“

Eric hefur farið víða um á 
rafknúna fjallahjólinu sínu. „Ég 
hef hjólað út um allar trissur – 
inn í Mosfellsdal, að Bessastöð-
um eða út á Seltjarnarnes – allt 
á einni hleðslu,“ segir Eric sem 
nú á tvö rafknúin hjól. „Á jafn-
sléttu kemst hjólið hraðast á 
fimmtán kílómetra hraða og það 
er mjög þægilegur hraði. Það er 
samt líka hægt að fá hjól sem 
eru með stillanlegum mótor og 
þau komast upp í allt að sextíu 
kílómetra hraða,“ segir Eric. 

Þeysist um á rafknúnum fáki

„Frammi í búð er það Bylgjan. 
En svo erum við með útvörp við 
vinnustöðvarnar okkar inni á 
verkstæði og þar er oft hlustað á 
gufuna, gömlu góðu.“
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- Lifið heil

Sunnudagsmorgunn í Kaup-
mannahöfn. Klukkan er hálf-
ellefu og í Københavns Domm-

ervagt stendur sléttfeitur maður 
frammi fyrir rétti. Hann er 29 ára 
gamall. Þessa stundina er hann 
frægasti maður í Danaveldi. Samt 
veit enginn hvað hann heitir. Mynd 
af honum í rauðri treyju danska 
landsliðsins þekur hálfa forsíðu 
Ekstrablaðsins og við hliðina er 
fyrirsögn með stríðsfréttaletri: 
HVER ER ÞESSI HÁLFVITI?

er ekki alveg 
klár á því hvað gerðist í gær. Jú, 
hann fór á völlinn, „Parken“, að sjá 
Dani leika við Svía í undankeppni 
EM í knattspyrnu og fékk sér 
nokkra bjóra. Hvað marga? Bara 
svona fimmtán til tuttugu.

 kemur ekki að 
sök. Næg vitni eru að atburðum 
gærdagsins sem auk þess voru bæði 
kvikmyndaðir og ljósmyndaðir. Það 
sem gerðist var í stórum dráttum 
þetta: Knattspyrnuleikurinn er æs-
ispennandi. Staðan er 3:3. Örfáar 
mínútur eftir. Boltinn er úti við hlið-
arlínu en rétt við vítateig danska 
liðsins fellur sænski leikmaður-
inn Markus Rosenberg til jarðar 
og heldur um magann. Aðstoðar-
dómari gefur dómaranum merki. 
Þeir ræðast við. Aðstoðardómarinn 
segist hafa séð danska leikmann-
inn Christian Poulsen kýla Rosen-
berg í magann. Dómarinn, Herbert 
Fandel, dæmir vítaspyrnu og dreg-
ur upp rauða kortið og vísar Poulsen 
út af vellinum. 

saga unga mannsins sem 
eftir að hafa sopið 15 til 20 bjóra er 
ekki sáttur við úrskurð þýska dóm-
arans. Hann hleypur inn í völlinn 
og nær að slá dómarann í andlitið. 
Dómaranum er brugðið. Það er ljóst 
að hvorki hann né leikmennirnir eru 
óhultir. Hann flautar leikinn rétti-
lega af og dæmir Svíum sigur.

„glæsileik-
urinn“, „the Beautiful Game“, hefur 
beðið sáran og niðurlægjandi ósigur. 
Tveir hálfvitar, ofbeldisseggurinn 
Poulsen og sléttfeiti fyllirafturinn 
sem enginn veit hvað heitir, hafa 
eyðilagt saklausa skemmtun fyrir 
milljónum friðsamra áhorfenda. 

eyðileggur knattspyrnuleik getur 
dómarinn flautað leikinn af. En 
hver blæs í flautuna þegar sukk og 
ofbeldi er farið úr böndunum utan 
íþróttavalla?

Hver á að 
blása?


