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 „Það er auðvelt að kenna áfenginu um en ég 
held að eftirlitið á vellinum hafi ekki verið nægilega 
gott,“ segir Christian Heide-Jørgensen, blaðamaður 
hjá Politiken, um árás dansks áhorfanda á þýska 
dómarann Herbert Fandel í leik Dana og Svía á 
laugardag. Heide-Jørgensen hefur skrifað um 
málið fyrir blaðið en um fátt hefur verið meira 
rætt í Danmörku undanfarna daga en dramatísk 
endalok á leik Dana og Svía í undankeppni 
Evrópukeppninar í knattspyrnu.

Ritstjórn Politiken fór þá leið, eins og aðrir 
danskir fjölmiðlar, að birta ekki nafn áhorfandans 

að ótta við ofsafengin viðbrögð Dana sem brugðust 
margir hverjir reiðir við eftir leikinn. „Okkur 
fannst það of langt gengið að nafngreina manninn og 
aðrir fjölmiðlar hafa haldið þeirri stefnu hingað til. 
Ég held að það hefði getað ógnað öryggi hans, 
sérstaklega skömmu eftir leikinn.“

Árásin hefur vakið spurningar um áfengisneyslu á 
knattspyrnuleikvöngum en danski áhorfandinn 
hefur við yfirheyrslur sagt að hann hafi verið búinn 
að drekka fimmtán til tuttugu bjóra og muni ekkert 
eftir atvikinu. Líklegt er talið að áhorfandinn fái 
þunga peningasekt fyrir árásina á dómarann og 
danska knattspyrnusambandið fái þunga refsingu.

Samkvæmt reglum Knattspyrnusambands 
Evrópu, UEFA, og Alþjóðaknattspyrnusambandsins, 
FIFA, er sala og neysla drykkja sem eru með meira 
en 2,6 prósent áfengishlutfall innanborðs bönnuð á 
leikvöngum. Misjafnlega hefur gengið að fara eftir 
þessum reglum og hafa Danir, Þjóðverjar og Bretar 
sérstaklega verið tregir til þess að fara nákvæmlega 
eftir þeim fram að þessu. 

Hér á Íslandi hefur áfengisneysla á Laugardals-
velli aðeins tíðkast í samkvæmissal vallarins, þá 
fyrir boðsgesti KSÍ og íþróttafélaga. 
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HERMANN MEÐ 400 MILLJÓNIR Í ÁRSLAUN
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RÚNAR KRISTINSSON ER KOMINN HEIM 
TIL KR EFTIR ÞRETTÁN ÁRA DVÖL ERLENDIS.
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» BOGFIMIKRISTMANN EINARSSON ÞARF AÐ LEITA EFTIR SAMKEPPNI ERLENDIS

Semur fyrir
Luc Besson

 Krónan veiktist töluvert í 
gær eftir að fréttir bárust um 
tillögur Hafrannsóknastofnunar 
um niðurskurð á þorskafla fyrir 
næsta fiskveiðiár. Nam dagslækk-
un krónunnar um 2,3 prósentum 
en gengisvísitalan féll úr 112 
stigum í 114,6 stig.

Greiningardeild Landsbankans 
benti á að krónan hefði ekki 
lækkað meira innan dags síðan í 
desember á síðasta ári. Velta á 
gjaldeyrismarkaði var um 32,2 
milljarðar króna.  Krónan, sem 
styrktist verulega í maí, er um 
10,5 prósentum sterkari en hún 
var í byrjun árs.

Sá guli fellir 
krónuna

 Laxveiðisumarið hefst í dag 
þegar stjórnarmenn Stangveiði-
félags Reykjavíkur egna fyrir 
konung fiskanna í Norðurá. Átta 
veiðimenn voru mættir í veiðihús 
félagsins á Rjúpnahæð í gær-
kvöldi og veltu fyrir sér veðri og 
vindum. Bjarni Júlíusson, 
formaður SVFR, segir að sést hafi 
göngulax í ánni síðustu daga og 
aðstæður séu ágætar. 

Á síðustu árum hefur fyrsta 
hollið í Norðurá veitt átta laxa að 
meðaltali á tveimur og hálfum 
veiðidegi. Það er mun minna en 
áður gerðist en 35 ára meðaltal er 
24 laxar í fyrsta holli. Skýringin er 
minnkandi gegnd tveggja ára fisks 
í Norðurá og verður honum öllum 
sleppt þetta sumarið.

Laxveiðin 
hefst í dag

Fyrirhugað er að 
byggja bílastæðahús fyrir 130 bif-
reiðar á milli Iðnskólans í Reykja-
vík og Hallgrímskirkju. Aðkoma 
að bílastæðahúsinu á að vera um 
Vitastíg en við gatnamótin er 
Austurbæjarskóli öðru megin og 
leikskólinn Ós hinum megin. For-
maður foreldrafélags Austurbæjar-
skóla segir að fólki sé illa brugðið 
og hefur sent foreldrum bréf þar 
sem áhyggjum félagsins er lýst. 
Fulltrúar íbúasamtaka og sóknar-
nefndar Hallgrímskirkju trúa því 
vart að af framkvæmdum verði.

„Það eru allir í sjokki,“ segir 

Hlín Íris Arnþórsdóttir, formaður 
foreldrafélags Austurbæjarskóla, 
um fyrirhugað bílastæðahús við 
Iðnskólann og aðkomu að því. „Það 
er einmitt um Vitastíg sem flest 
börnin koma í Austurbæjarskóla. 
Það er hreint og beint skelfileg 
tilhugsun að það verði bætt við 
þungri umferð í þetta bílastæða-
hús einmitt þegar krakkarnir eru 
að koma í skólann.“ 

Fulltrúar íbúasamtaka og 
sóknarnefndar Hallgrímskirkju 
hafa einnig sett fram efasemdir 
um að framkvæmdin sé réttlæt-
anleg. Samkvæmt deiliskipulags-

tillögu sem nú er til kynningar og 
varðar nýbyggingar fyrir Iðnskól-
ann kemur fram að byggingin er 
4.400 fermetrar og 18.000 rúm-
metrar að stærð.

Hlín telur að koma verði með 
öllum ráðum í veg fyrir fyrirætlanir
borgarinnar um að reisa bílastæða-
hús á reitnum. „Staðreyndin er sú 
að það er ekki pláss fyrir þessa 
stækkun hér. Það væri nær að 
nýjar deildir fyrir Iðnskólann yrðu 
byggðar annars staðar. Austur-
bæjarskóli er fyrir börnin hér í 
hverfinu og hann getur hvergi ann-
ars staðar verið.“

Bílastæðahús talið 
ógna öryggi barna
Fyrirhuguð bygging bílastæðahúss í nágrenni Austurbæjarskóla og leikskólans 
Óss er talin geta ógnað öryggi barnanna sem þangað sækja. Foreldrafélag Austur-
bæjarskóla telur það glapræði að auka umferð skólanna umfram það sem nú er. 



Siðanefnd Presta-
félags Íslands hefur kallað séra 
Hjört Magna Jóhannsson frí-

kirkjuprest á sinn 
fund næstkomandi 
fimmtudag til að 
ræða kæru átta 
þjóðkirkjupresta á 
hendur Hirti. 

Að sögn Hjartar 
er ætlunin að 
ræða kæruna og 
verður fulltrúi eða 
fulltrúar prest-
anna sem kærðu 

viðstaddur. Markmiðið með 
fundinum mun vera að reyna að 
ná sátt milli kærendanna og 
Hjartar. Prestarnir kærðu Hjört 
í byrjun mars vegna ummæla 
hans um trúmál í fréttaskýringa-
þættinum Kompási.

Séra Birgir Ásgeirsson, 
formaður siðanefndarinnar, vildi 
ekki tjá sig um málið í gær.

Siðanefnd vill 
að sættir takist

Nicolas Sarkozy, forseti 
Frakklands, segist í vikunni ætla 

að ræða 
opinskátt við 
Vladimír Pútín 
Rússlandsfor-
seta. Tilefnið er 
aðvörun Pútíns 
um að hann 
muni hvergi 
hika við að beina 
kjarn-
orkuvopnum að 
Evrópu og 
Bandaríkjunum 

ef Bandaríkjamenn láti verða af 
því að reisa eldflaugavarnarkerfi í 
Tekklandi og Póllandi.

Sarkozy mun ræða við Pútín á 
ráðstefnu G8-ríkjanna svonefndu, 
sem hefst í bænum Heiligendamm í 
Þýskalandi á morgun. Hann hefur 
meðal annars lofað því að spyrja 
Pútín um mannréttindabrot í 
Tsjetsjeníu og morðið á blaðakon-
unni Önnu Politkovskayu í fyrra.

Mun ræða opin-
skátt við Pútín

Umhverfisstofnun
Sameinuðu þjóðanna segir að 
bráðnun jökla, íss og snjós geti 
haft áhrif á allt að fjörutíu prósent 
jarðarbúa, að því er fram kemur í 
nýrri skýrslu frá stofnuninni.

Áhrifin koma fram í hækkandi 
yfirborði sjávar, fleiri og stærri 
flóðum og auknum vatnsskorti. 
Auk þess verður hlýnun jarðar 
hraðari eftir því sem hlutfall íss 
af yfirborði jarðar minnkar, þar 
sem ís og snjór endurkasta 
geislum sólar meira en aðrir 
hlutar jarðarinnar.

Um sjötíu vísindamenn unnu að 
gerð skýrslunnar, sem birt var í 
Noregi í gær, daginn fyrir 
alþjóðlega umhverfisdaginn, sem 
er í dag.

Bráðnun íss 
hraðar hlýnun

Heimildir bandarískra 
stjórnvalda til að fljúga um 
íslenska lofthelgi og nota íslenska 
flugvelli vegna stríðsins í Írak eru 
ekki lengur í gildi. Þetta upplýsti 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra á Alþingi í gær.

Katrín Jakobsdóttir, þingmaður 
Vinstri grænna, spurði ráðherra í 
fyrirspurnartíma hvort slíkar 
heimildir væru enn í gildi, í ljósi 
þess að ný ríkisstjórn hefði sagst 
harma Íraksstríðið.

Ingibjörg sagði að eftir því sem 
henni hefði best verið kunnugt 
hefðu slíkar heimildir verið 
veittar tímabundið og giltu ekki 
lengur. Í ljósi breyttra tíma á 
Keflavíkurflugvelli væri til 
skoðunar hvernig slíkum heimild-
um yrði háttað í framtíðinni.

Fallnar úr gildi 
segir ráðherra

 Arnór Sigfússon 
fuglafræðingur, sem stýrir til-
raunaverkefni um eyðingu síla-
máva með notkun svefnlyfja, segir 
fólki ekki hætta búinn af lyfjun-
um.

Umhverfisstofnun veitti undan-
þágu frá banni við notkun slíkra 
lyfja á þremur stöðum á höfuð-
borgarsvæðinu; Garðaholti, Leir-
vogshólma og Þerney. Arnór segir 
að tilraunin standi aðeins í sólar-
hring á hverjum stað nú í júní.

„Það verða sett svefnlyf í brauð-
mola sem komið verður fyrir í 
hreiðrum mávanna. Skammturinn 
miðast við að svæfa fuglinn en 
drepa hann ekki. Mávurinn étur 
brauðið, leggst á eggin og sofnar 
þar. Við göngum svo í varpið 
þegar lyfið er byrjað að virka og 
sofandi mávar eru teknir og þeim 
lógað á sársaukalausan hátt. Þeir 
finna aldrei fyrir neinu,“ segir 
Arnór.

Að sögn Arnórs verða öll hreiður 
sem lyf verða sett í merkt þannig 
að hægt verði að fjarlægja alla 
brauðmola sem ekki hafa verið 
étnir þegar tilrauninni lýkur.

Arnór segir fólki ekki hætta 
búin af verkefninu. Umrædd 
svefnlyf hafi meðal annars verið 
notuð í útlendum borgum með 
ágætum árangri. Magnið af lyfinu 
miðist við að svæfa fugl sem sé 
aðeins tæplega eitt kíló. „Fimmtíu 
kílóa manneskja þyrfti að borða 
fimmtíufaldan skammt til að 
verða fyrir sömu áhrifum og fugl-
arnir,“ bendir Arnór á.

Hákon Már Oddsson, sem býr í 
nágrenni Leirvogshólma, segist 
óttast að eitthvað geti farið 

úrskeiðis með notkun svefnlyfj-
anna og að hann sé að útbúa kæru 
til umhverfisráðuneytisins vegna 
undanþágu Umhverfisstofnunar 
fyrir því að lyfjunum verði beitt í 
hólmanum.

Hákon segir einnig í undirbún-
ingi af hálfu íbúa nálægt Leirvogs-
hólma að gera yfirvöldum tilboð 

um samvinnu við að annast æðar-
varp í hólmanum:

„Við viljum hlúa að æðarvarp-
inu og fæla varginn frá og gera 
þetta í samvinnu við Náttúrufræði-
stofnun og skólana hér í hverfinu. 
Þannig leysist málið á náttúruleg-
an hátt með því að tengja saman 
náttúru og menn.“

Brauðmolar með lyfi 
settir í mávahreiðrin
Fuglafræðingur segir brauðmola með svefnlyfi aðeins munu verða einn sólar-
hring á hverjum þeirra þriggja staða þar sem svæfa á sílamáva og snúa úr háls-
lið. Íbúi í nágrenni Leirvogshólma undirbýr kæru til umhverfisráðuneytisins.

 „Það er algerlega glórulaust að gera tilraunir með eiturefni á leiksvæði barna,” segir Hákon Már Oddsson, einn íbúa við götuna Bakkastaði í Grafarvogi sem mótmæla harðlega fyrirhug-aðri tilraun með að nota svefnlyf til að fækka sílamávi í Leirvogs-hólma.
Að sögn Hákons og nágranna hans, Einars Arnar Benediktsson-ar, er Leirvogshólmi leiksvæði barna enda vætt þangað á fjöru.„Þvert á vilja Náttúrufræði-stofnunar og Fuglaverndar veitti Umhverfisstofnun undanþágu til að gera tilraunir með tvær teg-undir af svefnlyfjum til að fækkasílamávi. Þetta er snarbannað með lögum en það er hægt að veita undanþágu fyrir því að gera þetta í vísindaskyni ef fuglar eru að valda gífurlegum skaða. Það hefur ekki verið sýnt fram á neinn skaða af þessum fuglum nema að þeir éti brauð af Reykjavíkurtjörn,“ segir Hákon.

Í bréfi sem Hákon sendi meðal annars borgarstjóra, umhverfis-ráðherra og Umhverfisstofnunsegir hann lyfin sem nota eigi á sílamávana vera hættuleg mönn-um og geta leitt til dauða við inn-töku. Efnin heita Alphachloraloseog Seconal. Auk Leirvogshólmahefur verið veitt undanþága til að nota efnin á Garðaholti og í Gálga-hrauni og í Þerney nú í júní.„Fljúgi fuglinn af stað eftir að hafa borðað eitrið þá getur hann bæði ælt eitrinu eða dottið niður hvar sem er. Þannig má vera ljóst að börnum, dýrum og fullorðnum getur stafað hætta af þessari til-

raun,“ segir 
Hákon og furðar 
sig á að efnin séu 
ekki prófuð á
öruggu svæði 
áður en tilraunir
fari fram í
byggð.

Varðandi 
aðstæður í Leir-
vogshólma segir 
Hákon að þang-að sé hægt að ganga á lágfjöru og algengt sé að börn hjóli eða vaði í hólmann. Aðeins séu um 100 metrar frá hólmanum að fjölförn-um göngustíg og íbúðarbyggðin í aðeins 300 metra frá hólmanum.„Hin pólitíska stefna er að við viljum fækka mávi í borgarlandi

og minnka ágang hans inn til fólks svo hann hætti að stela mat afgrillum og gera mönnum lífið leitt niðri við Tjörn. Þetta höfum við falið meindýraeyðum okkar að gera á sem bestan hátt, sem er ekki skaðlegur fyrir umhverfið og skaðar ekki aðra,“ segir Gísli Marteinn Baldursson, formaður umhverfis- og samgönguráðsReykjavíkur, og ítrekar að ekkert eigi að gera sem ógni umhverf-inu:
„Við hefðum að sjálfsögðu ekki fengið leyfi til að nota þetta svefn-lyf ef það væri hættulegt. Þetta er algerlega viðurkennt lyf og er notað víða um lönd með góðum árangri.“

Sumarsýning fyrir alla fjölskylduna um helgina!

Jack Kevorkianhefur heitið því að aðstoða aldrei neinn framar við
að fremja 
sjálfsvíg. Hins 
vegar ætlar hann
að berjast fyrir 
því að aðstoð við 
sjálfsvíg verði 
gerð lögleg í 
Bandaríkjunum.

Kevorkian var 
látinn laus úr 
fangelsi í gær. 
Hann er oft 
kallaður „Dr. 
Dauði“ vegna 
þess að á 
árunum 1990 til 
1998 hjálpaði hann 130 manns viðað svipta sig lífi. Margir þeirra sem leituðu eftir aðstoð hans vorualvarlega veikir og dauðvona.Hann hlaut dóm fyrir manndráp og hefur afplánað átta ár en var látinn laus vegna góðrar hegðunarí fangelsinu.

Fimm ungmenni voru flutt á slysadeild til aðhlynningar eftir að bíll valt og lenti utan vegar í Heiðmörk áfjórða tímanum í fyrrinótt. Enginn slasaðist alvarlega.Ökumaðurinn var sautján ára, eins og fjórir farþegar hans. Svo virðist sem hann hafi misst stjórn á bílnum með fyrrgreind-um afleiðingum. Lögregla og sjúkralið var kallað til og ungmennin, sem öll voru í bílbeltum og komust af sjálfs-dáðum úr bílnum, flutt á slysadeild til skoðunar og aðhlynningar. Ekki er talið að um ölvunarakstur hafi verið aðræða.

Tilkynnt var um tilnefningar til Grímuverðlaunanna í gær en alls komu áttatíu frumflutt leikverk til álita við tilnefningar árs-ins.
Veitt eru verðlaun í sextán flokkum sviðslistar og dreifast þau nokkuð jafnt á fáar sýningarþetta árið. Þær sýningar sem flestar tilnefningar hljóta að þessu sinni eru söngleikurinn Leg í leikstjórn Stefáns Jónssonar sem Þjóðleikhúsið sýnir, leikrit Birgis Sigurðssonar Dagur vonar sem Leikfélag Reykjavíkur setur upp í leik-stjórn Hilmis Snæs Guðnasonar og verkið Killer Joe eftir Tracy Letts sem Leikhúsið Ská-máni sýndi í leikstjórn Stefáns Baldurssonar í Borgarleikhúsinu.

Þrjár barnasýningar Þjóðleikhússins eru til-nefndar; Pétur og Úlfurinn, Sitji guðs englar og

sýningin um Skoppu og Skrítlu en í þeim til-nefningaflokki er einnig að finna sýningu Leik-félags Akureyrar á Karíusi og Baktusi og söng-leikinn Abbababb! í Hafnarfjarðarleikhúsinu.Leiklistarsamband Íslands, heildarsamtöksviðslista á Íslandi, stendur að Grímunni, sem er einnig uppskeruhátíð leiklistarinnar og hald-in í lok hvers leikárs. Á hátíðinni eru sviðsverkog útvarpsverk verðlaunuð og listamönnum veittar viðurkenningar fyrir framúrskarandiárangur á liðnu leikári.
Gríman verður afhent í fimmta sinn við hátíð-lega athöfn föstudaginn 15. júní í Íslensku óper-unni. Forseti Íslands afhendir þá jafnframtheiðursverðlaun Leiklistarsambands Íslands þeim einstaklingi er þykir hafa skilað framúr-skarandi  ævistarfi í þágu leiklistar. 

 Eysteinn Helgason,framkvæmdastjóri Kaupáss, segir nýjasta hefti Ísafoldar hafa verið fjarlægt úr verslunum Kaupáss vegna þess það seldist ekki nægi-lega vel. Af og frá sé að Kaupás vilji koma í veg fyrir umfjöllun ummansal og aðkomu bæjarstjórans í Kópavogi að slíkri starfsemi á Íslandi eins og Jón Trausti Reynis-son, ritstjóri Ísafoldar, telur aðástæðan sé.
„Ég hef ekki séð blaðið, þetta tengist efnistökum þess ekki neitt,“segir Eysteinn. Hann segir Kaupás ekki gefa upp öl öl

Forsvarsmenn Ísafoldar telja þær röksemdir ekki standast. „Við höfum sölutölur sem sýna að Ísa-fold er eitt mest selda tímaritverslana Kaupáss,“ segir JónTrausti. Brá hann á það ráð að selja tímaritið í lausasölu fyrir utanverslanir Kaupáss í gær, ásamtábyrgðarmanni blaðsins og fram-kvæmdastjóra útgáfufélagsinsBirtings. Sögðu þeir það vera tákn-rænan stað þar sem Kópavogur væri vígvöllur baráttunnar gegn mansali en í blaðinu er grei

 Veðurstofa Íslands hefur tekið nýjan vef í notkun.Var hann formlega opnaður á Veðurstofu Íslands af Þórunni Sveinbjarnardóttur umhverfis-ráðherra á miðvikudaginn.Helgi Borg verkefnastjóri segir hönnun vefsins taka mið af auknum kröfum um myndrænaframsetningu. „Mikilvægt er að veðurupplýsingar séu nákvæmarog sem aðgengilegastar fyrir notendur. Við reiknum með aðvefurinn fái aðgengisvottun innan skamms í samræmi við stefnustjórnvalda sem þýðir að blindir, sjónskertir og hreyfihamlaðirmuni einnig njóta góðs vefnum,“ segir Helgi. 

„Þetta mál varðar portúgalskan almenning og því er það skylda ríkistjórnar-innar að reyna að skoða þetta með eigin augum,“ segir sendiherra Portúgals, sem hélt til Kára-
hnjúka í gær til 
að kanna 
aðstæður landa
sinna.

Sendi-
herrann, João 
António da 
Silveira de 
Lima Pimentel, 
kom til landsins 
í fyrradag og 
ræddi við 
félagsmálaráð-herra. Hann vildi ekki tjá sig um niðurstöður sínar, því fyrst þyrfti að fara yfir þær með portúgölsk-um stjórnvöldum.

Félagsmálaráðherra hefur falið Vinnueftirlitinu að gera úttekt á meintri kynferðislegri áreitni á svæðinu, í kjölfar ásakanafyrrum starfsmanna.

 Peter Brownback, 
dómari við einn af herdómstólum 
Bandaríkjahers yfir föngunum 
sem eru í haldi í Guantanamo á 
Kúbu, vísaði í gær frá dómi máli 
eina Kanadamannsins sem þar er í 
haldi.

Fanginn, sem heitir Omar Khadr, 
var handtekinn í Afganistan árið 
2002, þá aðeins fimmtán ára gam-
all, og sakaður um að  hafa drepið 
bandarískan hermann í átökum 
með því að kasta handsprengju.

Brownback dómari sagði málið 
ekki falla undir lögsögu sérdóm-
stólanna í Guantanamo vegna þess 
að Khadr hefði ekki verið úrskurð-
aður „ólögmætur óvinveittur bar-

dagamaður“. Sérstök úrskurðar-
nefnd komst að þeirri niðurstöðu 
að Khadr væri „óvinveittur bar-
dagamaður“ en samkvæmt banda-
rískum lögum eiga dómstólarnir í 
Guantanamo einungis að fjalla um 
mál „ólöglegra“ bardagamanna úr 
óvinaliði.

Dómarinn útilokaði ekki að mál 
Khadrs gæti komið fyrir dómara 
síðar, yrði þá búið að breyta skil-
greiningunni á því hvers konar 
fangi Khadr væri.

Yfirmaður þeirra lögfræðinga 
sem sjá um vörn fanganna á Kúbu 
sagði í gær að frávísun málsins frá 
dómi væri afar mikilvæg og gæti 
haft mikil áhrif, því enginn fang-

anna þar hefði til þessa verið skil-
greindur sem „ólöglegur“ bar-
dagamaður.

Máli Kanadamanns vísað frá

Egill, er þetta ekki bara út af 
því þú ert rauðhærður?

 Tveir menn hafa verið 
dæmdir í 70 ára fangelsisvist fyrir 
að myrða Jón Þór Ólafsson og 
vinkonu hans Brendu Salinas í  El 
Salvador í febrúar í fyrra. Fjórir 
menn voru ákærðir vegna málsins 
en tveir voru sýknaðir. Frá þessu 
var greint í kvöldfréttum Sjón-
varpsins í gær. 

Jón Þór var verkfræðingur og 
vann við gerð jarðvarmaorkuvers 
í El Salvador þegar hann var 
myrtur. Ekki er ljóst hvers vegna 
þau Brenda voru myrt og litlar 
upplýsingar hafa verið gefnar upp 
um rannsókn málsins. Þó má telja 
líklegt að þrjótarnir hafi verið á 
höttunum eftir peningum. 

Tveir menn 
dæmdir 

Einar K. Guðfinns-
son sjávarútvegsráðherra telur 
hugmyndir Björns Inga Hrafns-
sonar borgarfulltrúa um að beita 
auknum aflaheimildum í framtíð-
inni sem undirstöðu nýrrar 
byggðastefnu ekki vænlegar. 
Hann telur að fiskveiðistjórnun-
arkerfið taki nú þegar tillit til 
landsbyggðarinnar og sértækar 
aðgerðir hafi gefið góða raun.

Björn Ingi sagði í sjómanna-
dagsávarpi sínu að nú þegar við 
blasti verulegur samdráttur í 
þorskveiðum á næsta fiskveiði-
ári væri tímabært fyrir stjórn-
völd að huga að nýjum byggða-
úrræðum. Hann telur að 
stjórnvöld eigi að íhuga þegar 
hámarksafli verði aukinn að 
þeirri viðbót verði ekki útdeilt 
sjálfvirkt á milli eigenda afla-
hlutdeildar „heldur verði einnig 

skoðað að beita henni með mark-
vissum hætti til að efla og styrkja 
með svæðisbundinni fiskveiði-
stjórnun stöðu þeirra byggða sem 
eiga allt sitt undir fiskveiðum og 
sjávarútvegi.“

Sjávarútvegsráðherra segir að 
margt í ræðunni hafi komið sér á 
óvart og ekki komi annað til 
greina en að aukning gangi til 
eigenda aflahlutdeildar. „Það 
verður að hafa í huga að eigendur 
fiskveiðiréttarins í dag starfa á 
landsbyggðinni. Þar á meðal eru 
minni útgerðir sem ég hygg að 
eigi ekki mikla lífsvon ef þær fá 
ekki að njóta þess þegar betur 
árar með fiskistofnana.“

Tekið er tillit til landsbyggðar





Samráðsnefnd
landssambanda innan ASÍ hefur 
óskað eftir því við Vinnueftirlitið 
að það kanni hvort áætlun um 
öryggi og heilbrigði á vinnusvæði 
Kárahnjúkavirkjunar hafi að 
geyma forvarnir og áhættumat 
vegna kynferðislegrar áreitni. 

Óskað er eftir því að kannað 
verði hvaða þjónusta þolendum 
kynferðislegrar áreitni standi til 
boða af hálfu fyrirtækisins og 
hvernig tekið sé á málum. Einnig 
er óskað eftir því að kannað verði 
hvernig staðið sé að kynningum á 
ofannefndum reglum meðal 
starfsmanna og yfirmanna.

Áhættumat 
verði kannað

Öll pláss fyrir ketti eru 
uppbókuð á gæludýrahótelinu 
Voffaborg í Víðidal en nokkur 
pláss eru enn laus fyrir hunda.

Sigríður Heiðberg, forstöðu-
maður Kattholts, segir alltaf nóg 
að gera í Kattholti yfir sumar-
tímann „Í dag er fimmtíu og 
einn köttur hjá okkur og það er 
mikið bókað í júlí og ágúst. Við 
getum tekið allt upp í hundrað 
ketti og að meðaltali yfir 
sumartímann eru hótelgestir frá 
fimmtíu til sextíu kettir,“ segir 
Sigríður og bætir við að því 
betur sem gangi í þjóðfélaginu, 
því meira sé að gera á hótelinu í 
Kattholti.

Aðsóknin eykst 
í góðæri

 Nýr samgönguráðherra 
hefur svikið loforð um að fara í 
Vaðlaheiðargöng strax, og að þau 
verði gjaldfrjáls, sagði Valgerður 
Sverrisdóttir, þingmaður Fram-
sóknarflokksins, í fyrirspurnum 
til ráðherra á Alþingi í gær.

Valgerður spurði ráðherra um 
göngin og benti á að 300 milljónir 
færu í göngin fram að árinu 2010 
samkvæmt samgönguáætlun.

Kristján Möller samgönguráð-
herra upplýsti að tveir fundir 
hefðu átt sér stað milli Vega-
gerðar og samtaka sem ynnu að 
því að göngin yrðu gerð með 
einkaframkvæmd. Hann hefði í 
hyggju að ræða við forsvarsmenn 
samtakanna á næstunni. Sjálfur 
útilokaði hann hvorki ríkisfram-
kvæmd né einkaframkvæmd. 

Fundað um 
Vaðlaheiðargöng

Charles Taylor, fyrr-
verandi stríðsherra í Líberíu, 
mætti ekki í réttarsalinn þegar 
réttarhöld yfir honum hófust í 
gærmorgun hjá alþjóðlegum 
stríðsglæpadómstól í Haag. 

Strax við upphaf réttarhald-
anna tilkynnti Karim Khan, lög-
maður Taylors, að hann hefði 
rekið sig og ætlaði að verja sig 
sjálfur. Síðan gekk Khan út úr 
réttarsalnum, þrátt fyrir að dóm-
arinn þrábæði hann um að sitja 
áfram og verja Taylor, að minnsta 
kosti þennan fyrsta dag réttar-
haldanna.

Í yfirlýsingu frá Taylor, sem 
Khan las upp, segist Taylor sann-
færður um að hann muni ekki fá 
sanngjarna málsmeðferð.

„Þetta er engin varnarbrella,“ 
sagði Khan við fréttamann AP-
fréttastofunnar fyrir utan réttar-
salinn. Khan segir Taylor hafa 
litið svo á að réttarhöldin myndu 
leiða beint til sakfellingar, „og við 

þær kringumstæður nýtti hann 
rétt sinn til að víkja mér úr starfi 
og verja sig sjálfur.“ Dómarinn 
ákvað engu að síður að réttarhöldin 
skyldu halda áfram. Stephen 
Rapp, aðalsaksóknari í málinu, 
hóf þá málflutning sinn og lýsti 
þeim hryllingi sem þorpsbúar í 
Líberíu máttu þola af hendi her-
sveita, sem sagðar eru hafa verið 
undir stjórn Taylors.

Rapp segir að hersveitirnar 
hafi myrt fólk af handahófi og 
hneppt aðra í þrældóm til að nota 
ýmist sem hermenn, námuverka-
menn eða við landbúnaðarstörf. 
Rapp segir árásarmennina hafa 
„limlest fólk, skorið af því hendur 
og útlimi, stungið í augu. Börn 
voru þvinguð til þess að drepa 
foreldra sína.“

Taylor er ákærður fyrir stríðs-
glæpi og glæpi gegn mannkyni og 
er ákæran í ellefu liðum. Ákær-
urnar lúta allar að voðaverkum 

hersveita Taylors, sem framin 
voru í nágrannaríkinu Sierra 
Leone á árunum 1991 til 2002, 
þegar þar ríkti borgarastyrjöld. 
Líklegt þykir að Taylor muni síðar 
þurfa að svara til saka fyrir sams 
konar glæpi stríðsmanna sinna í 
Líberíu.

Réttarhöldunum verður haldið 
áfram hinn 25. júní næstkomandi 
og er reiknað með að þau standi í 
hálft annað ár.

Taylor segist ætla að 
verja mál sitt sjálfur
Charles Taylor mætti ekki við upphaf stríðsglæparéttarhalda í Haag í gær. Rak 
lögmann sinn og ætlar að verja sig sjálfur. Sækjandi lýsir hryllilegum glæpum.

 Lögreglan á 
Akranesi rannsakar nú fjögur 
kynferðisbrotamál sem upp hafa 
komið á síðustu vikum. Öll málin 
hafa verið kærð; þrjár nauðganir 
og ein misneyting. Segir lög-
reglan að öll málin séu langt 
komin í rannsókn. 

Yngsti maðurinn sem grunaður 
er um kynferðisbrot er sautján 
ára, tveir þeirra eru um tvítugt og 
sá fjórði er á sjötugsaldri. Viðar 
Stefánsson, lögreglufulltrúi á 
Akranesi, segir að óvenjulegt sé að 
svo mörg alvarleg mál af þessum 
toga séu til rannsóknar hjá 
embættinu. Hann bendir þó á að 
tvö þessara mála hafi átt sér stað á 
Snæfellsnesi en rannsóknardeild
lögreglunnar á Akranesi fer með 
alvarlegri mál sem upp koma hjá 
öðrum sýslumannsembættum á 
Vesturlandi.

Óvenju mörg 
kynferðisbrota-
mál í rannsókn

 Hjónin sem fundust meðvit-
undarlaus í tjaldvagni í Djúpadal í 
Reykhólahreppi á sunnudags-
morgun eru á batavegi. Lögreglan 
á Vestfjörðum rannsakar hvort 
gas hafi lekið úr viðlegubúnaði 
sem var í tjaldvagninum og hefur 
búnaðurinn verið sendur vinnueft-
irlitinu til rannsóknar. 

„Rannsóknin beinist að því hvort 
búnaðurinn hafi brugðist á ein-
hvern hátt en við getum ekki gefið 
upp að svo stöddu um hvers konar 
búnað er að ræða,“ segir Jón 
Svanberg Hjartarson, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni 
á Ísafirði. Hann segir að ekki hafi 
verið gasskynjari í vagninum. 

Björgvin Barðdal, framkvæmda-
stjóri seglagerðarinnar Ægis, segir 
að gasskynjarar séu mikilvæg 
öryggistæki í alla frístundavagna 

en algengt er að gas sé notað til 
upphitunar og matargerðar í slík-
um vögnum.  „Gas- og súrefnis-
skynjarar eru staðalbúnaður í 
öllum fellihýsum og A-hýsum hjá 
okkur. Þar sem slíkir skynjarar 
eru ekki til staðar mælum við ein-
dregið með því að fólk kaupi þá 
enda er þetta ódýr en mikilvægur 
öryggisbúnaður,“ segir Björgvin. 

Hjónin voru í tjaldvagni af gerð-
inni Combi Camp. Þau voru flutt 
með þyrlu á Landspítalann í Foss-
vogi og var karlmaðurinn lagður 
inn á gjörgæsludeild. Hann var 
útskrifaður þaðan í gær og að sögn 
lækna er heilsa þeirra beggja góð 
eftir atvikum. 
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www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Corolla SD Terra

Meira rými

Komdu og reynsluaktu nýrri Corolla
á sölustöðum Toyota um land allt.

Verð frá 1.960.000* kr.

Frábær nýting á plássi Meira innanrými í nýrri Corolla

Meira öryggi

Hljóðlátastur í sínum flokki

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Minni útblástur og eldsneytiseyðsla með MM skiptingu

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og

reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.
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 „Það eru allir í 
sjokki,“ segir Hlín Íris Arnþórs-
dóttir, formaður foreldrafélags 
Austurbæjarskóla, um fyrirhugað 
bílastæðahús við Iðnskólann og 
aðkomu að því.

Samkvæmt deiliskipulagstil-
lögu sem nú er til kynningar og 
varðar nýbyggingar fyrir Iðnskól-
ann verður niðurgrafið hús fyrir 
130 bíla milli skólans og Hall-
grímskirkju. Aðkoma að bíla-
stæðahúsinu á að vera um Vita-
stíg. Við þau gatnamót er 
Austurbæjarskóli öðru megin og 
leikskólinn Ós hinu megin.

„Það er einmitt um Vitastíg sem 
flest börnin koma í Austurbæjar-
skóla. Það er hreint og beint skelfi-
leg tilhugsun að það verði bætt við 
þungri umferð í þetta bílastæða-
hús einmitt þegar krakkarnir eru 
að koma í skólann,“ segir Hlín.

Í bréfi sem stjórn Foreldrafélags 
Austurbæjarskóla hefur sent for-
eldrum barna í skólanum segir að 
þeir sem komi akandi með börn 
sín í skólann og setji þau úr á horni 
Vitastígs og Bergþórugötu til að 
nota Vitastígsinngang skólans viti 
hvaða öngþveiti geti myndast þar 
á horninu um áttaleytið á morgn-
anna:

„Það er engin leið að ímynda sér 
glundroðann og slysahættuna ef 
130 bílar til viðbótar eiga erindi 
um þessi gatnamót á sama tíma og 
misvel vöknuð börn eru að mæta í 

skólann á dimmum vetrar-
morgnum. Þessi hugmynd er svo 
brjáluð að það er ekki nema eitt að 
gera: Koma í veg fyrir að hún 
komist lengra í kerfinu,“ segir í 
bréfinu, þar sem einnig er vikið að 
því ónæði sem þau telja að muni 
verða meðan á framkvæmdum 
stendur við bílastæðahúsið:

„Í sem stystu máli á að sprengja 
bílakjallara ofan í holtið milli Iðn-
skólans og Hallgrímskirkju! Um 
er að ræða 4.400 fermetra, 18.000 
rúmmetra og örugglega margra 
mánaða tímabil þar sem allt holtið 
leikur á reiðiskjálfi.“

Að sögn Hlínar hafa fleiri en 
foreldrar barna í Austurbæjar-
skóla áhyggjur. Fulltrúar íbúa-
samtaka og sóknarnefndar Hall-
grímskirkju séu einnig hugsi:

„Það eru allir einfaldlega gapandi 
hissa. Þótt Iðnskólinn sé búinn að 
sprengja húsnæðið gjörsamlega 
utan af sér er staðreyndin sú að 
það er ekki pláss fyrir þessa 
stækkun hér. Það væri nær að 
nýjar deildir fyrir skólann yrðu 
byggðar annars staðar. Austur-
bæjarskóli er fyrir börnin hér í 
hverfinu og hann getur hvergi ann-
ars staðar verið.“

Foreldrar skólabarna 
á móti bílastæðahúsi
Bílastæðahús sem fyrirhugað er milli Hallgrímskirkju og Iðnskólans vekur hörð 
viðbrögð foreldra barna í Austurbæjarskóla. Stjórn foreldrafélagsins segir hug-
myndina „brjálaða“ og óttast um öryggi barnanna við aðkomu að húsinu.

Í sem stystu máli á að 
sprengja bílakjallara 

ofan í holtið milli Iðnskólans og 
Hallgrímskirkju!

Tókstu þátt í hátíðahöldum í 
tilefni sjómannadagsins?

Finnst þér í lagi að íþrótta-
hreyfingar bjóði upp á áfengi í 
Laugardalshöllinni?

Klórgas lak út í kjallara efna-
verksmiðjunnar Mjallar-Friggjar
á Akureyri í gærmorgun. Þor-
björn Haraldsson, slökkviliðs-
stjóri á Akureyri, segir leiðslu 
fyrir klórgas hafa gefið sig en 
starfsmaður verksmiðjunnar hafi 
sýnt snarræði með því að skrúfa 
samstundis fyrir upptök lekans. 

Skamman tíma tók að rýma 
húsið og sakaði engan utan þess 
sem skrúfaði yfir lekann. Hann er 
talinn hafa orðið fyrir lítilsháttar 
klórgaseitrun og var fluttur á 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri 
til skoðunar. 

Lítið af klórgasi er talið hafa 
lekið. Vindur blés í suður og fór 
gasið út á Eyjafjörð. Efnakafarar 
athuguðu að frekari leki væri 
ekki og var eiturefnaskýið í 
kjallaranum fellt með vatni.

 Lögreglan á Akra-
nesi stöðvaði tvo ökumenn í 
vikunni sem grunaðir voru um að 
aka undir áhrifum fíkniefna. Annar 
mannanna hefur verið ökuréttinda-
laus frá árinu 2005 en þá var hann 
sviptur þeim ævilangt. Í fórum 
hans fundust lyfseðilsskyld lyf.

Hinn ökumaðurinn hafði 
meðferðis mikið magn ólöglegra 
fíkniefna. Í bíl hans fundust 26 
grömm af amfetamíni, 17 grömm 
af hassi og eitt gramm af maríjú-
ana auk lyfseðilsskyldra lyfja.

Alls kærði lögreglan á Akranesi 
32 ökumenn vegna hraðaksturs í 
síðustu viku. Sá sem hraðast ók var 
mældur á 183 kílómetra hraða og 
var sviptur ökurétti á staðnum.

Ökumenn með 
fíkniefni í för

 Samtök atvinnulífs-
ins telja að stjórn peningamála sé 
komin í ógöngur og að aðgerðir 
Seðlabankans hafi skaðað atvinnu-
lífið. Forsvarsmenn samtakanna 
funduðu með forsætisráðherra og 
utanríkisráðherra í gær.

Í fréttabréfi samtakanna segir 
að ríkisstjórnin þurfi nú þegar að 
taka á þeirri sjálfheldu sem stjórn 
peningamála hafi ratað í. Þar er 
seðlabankinn gagnrýndur fyrir 
vaxtahækkanir sem samtök 
atvinnulífsins segja að hafi litlu 
skilað í baráttunni við verð-
bólguna.

Samtökin leggja til að hafin 
verði sérstök úttekt og endur-

skoðun á stjórn peningamála og 
segja brýnt að niðurstöður af 
slíkri vinnu fái afgreiðslu í þing-
inu í haust. Þá leggja samtökin til 
að lögð verði áhersla á önnur hag-
stjórnartæki en vexti enda hafi 
stýrivaxtastefna Seðlabankans 
ekki borið nægjanlegan árangur. 

Samtökin telja að aðgerðir í 
málefnum íbúðalánasjóðs og fast-
eignamarkaðarins gegni lykil-
atriði í því að minnka verðbólgu. 
Þá lýsa samtökin ánægju með 
markmið ríkisstjórnarinnar um að 
tryggja lágt vaxtastig, betra jafn-
vægi í utanríkisviðskiptum og 
jafnan og öflugan hagvöxt.

Hæstiréttur dæmt mann 
til að afplána 135 daga eftirstöðvar 
fangelsisrefsingar sem hann hlaut 
með þremur dómum árin 2005 og 
2006. Maðurinn réðst ásamt 
vinkonu sinni á 67 ára gamlan karl-
mann í húsasundi við Frakkastíg 
aðfaranótt sunnudagsins síðasta.

Konan tældi manninn inn í 
húsasundið með loforði um 
samfarir, en þegar þangað var 
komið réðst hinn maðurinn á hann 
með höggum og spörkum. Fólkið 
rændi síðan af fórnarlambinu 
veski með mörg þúsund krónum 
og tveimur debetkortum. Maður-
inn telst hafa brotið gróflega gegn 
skilyrðum reynslulausnar. 

Afplánar dóm 
vegna árásar
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 Félag vélstjóra og 
málmtæknimanna, VM, hefur 
áhuga á því að semja við fyrirtæki 
um að félagsmenn geti fengið hluta 
af launum sínum greiddan í evrum. 
VM hefur látið Hagdeild ASÍ kanna 
möguleikana á þessu, hagkvæmni 
þess og hugsanlega áhættu fyrir 
launamenn, og komist að raun um 
að þetta geti verið álitlegur kostur. 

Marel hefur meirihluta tekna 
sinna í erlendum gjaldmiðli og hafa 
launagreiðslur í evrum komið þar 
til umræðu en ekkert verið ákveðið, 
að sögn Kristjáns Þorsteinssonar 
fjármálastjóra, en engin ákvörðun 
verið tekin.  

Helgi Laxdal, formaður VM, 
segir að margir félagsmenn VM 
vinni hjá Marel og þeim geti staðið 
til boða að taka hluta launa í evrum 
ef samkomulag náist þar um. 
„Menn eru fyrst og fremst að 
hugsa um húsnæðislánin. Ef menn 
taka erlend íbúðarlán með lágum 
vöxtum vita þeir nákvæmlega hvað 
þeir greiða fyrir lánið sitt,“ segir 
Helgi og telur að síðar hljóti að 
vera hægt að fá hluta launa í ann-
arri mynt en evrum. „Það mun 
engu máli skipta hvaða mynt það 
verður ef fyrirtæki á annað borð 
taka þessa ákvörðun.“ 

Nokkur skilyrði þarf að uppfylla 
að mati ASÍ til að af launagreiðsl-
um í erlendri mynt geti orðið. Við-
komandi launamaður þarf til 
dæmis að ráða því sjálfur hvort 
hann fær greidd laun í erlendri 
mynt. Þá þykir ekki ráðlegt að fá 
nema hluta launanna með þessum 
hætti og vill verkalýðshreyfingin 
að miðað sé við greiðslu á erlendu 
íbúðaláni, til dæmis 15-20 prósent 
launa. 

Gylfi Arnbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri ASÍ, telur ekki koma 
á óvart ef vinnuveitendur vélstjóra 
og málmtæknimanna ryðji braut-
ina. „Þetta getur verið kostur fyrir 
fyrirtæki og skynsamlegt fyrir 
starfsmennina að færa gengis-

áhættuna í hendur atvinnurekanda 
að því er lýtur að húsnæðismálum 
en auðvitað skiptir máli á hvaða 
gengisstigi þetta er gert. Krónan 
er óvenjusterk núna og óskynsam-
legt að gera þetta í dag en þetta 
getur verið skynsamlegt með hluta 
launa þegar krónan er komin í jafn-
vægisgildið 125-130,“ segir Gylfi. 
„En að taka neysluna sína út í gegn-
um evru mælum við alls ekki með 
því að þá eru menn að taka á sig 
gengisáhættu.“

Hluti launa 
verði greidd-
ur í evrum
Félag vélstjóra og málmtæknimanna undirbýr 
samning þar sem hluti af launum er greiddur í 
evrum. Viðkomandi fær hluta launa sinna í evrum, 
sem fer til greiðslu á erlendu húsnæðisláni. 

 Kynlífsfíkill hefur 
höfðað mál gegn fyrrverandi 
vinnuveitenda sínum eftir að hann 
var rekinn fyrir að skoða klám-
síður. James Pacenza, sem starf-
aði hjá bandaríska tölvurisanum 
IBM, segist hafa þjáðst af áfalla-
streituröskun síðan hann barðist í 
Víetnamstríðinu 1969 og það hafi 
leitt til kynlífsfíknar. 

Málsóknin byggist á því að Pac-
enza hafi notað klámsíður til að 
halda áfallastreitunni niðri og að 
vinnuveitendur hans hafi átt að 
veita honum meðferð frekar en 
að reka hann. 

Pacenza segir að fíkn hans í 
klámsíður eigi að meðhöndla á 
sama hátt og gert er með fíkn 
starfsmanna í áfengi eða lyf. 

Notaði klám sem heilsubót

 Unnt verður að bjóða 
upp á rússneskunám við Háskóla 
Íslands á ný eftir að Samson, fjár-
festingarfélag feðganna Björgólfs 
Guðmundssonar og Björgólfs 
Thors Björgólfssonar, ákvað að 
styrkja námið um átta milljónir 
króna á ári næstu þrjú árin. Vonir 
standa til að rúmlega tuttugu nem-
endur hefji nám í haust.

Skrifað var undir yfirlýsingu 
um styrkveitingu í HÍ í gær. Feðg-
arnir ráku bjórfyrirtæki í Péturs-
borg í Rússlandi í tíu ár og er upp-
gangur þeirra því nátengdur 
Rússlandi. Með styrkveitingunni 
vill Samson stuðla að góðum 
tengslum Íslands og Rússlands.

Rússneska verður kennd til BA-
prófs við HÍ frá og með næsta 
hausti. Fyrir liggja drög að samn-
ingi við Moskvuháskóla um sam-
starf um kennslu, rannsóknir og 
stúdentaskipti í tengslum við 
námið. Væntanlegur er rússneskur 
sendikennari sem mun sjá um 
námið fyrst um sinn, segir Guð-
rún J. Backmann, kynningastjóri 
HÍ.

Rússneska hefur áður verið 
kennd við HÍ, og á tímabilinu 
1997-2002 útskrifuðust 27 nem-
endur með BA-próf í rússnesku, 
sem er svipaður fjöldi og útskrif-
aðist úr dönsku og spænsku á 
þessu árabili.

Von á rússneskum kennara



Keppt verður í bæði 3 km og 10 km
hlaupi sem hefjast við Húsamiðjuna
Skútuvogi kl. 11:00.

Fjölskyldur er hvattar til að mæta með
börnin sín. Grillaðar pylsur verða í boði
eftir hlaupið ásamt hoppukastala og
fleiru skemmtilegu.

HÚSASMIÐJUHLAUPIÐ

Húsasmiðjuhlaupið

Veitt verða glæsileg verðlaun
fyrir 1. sætið í hverjum
aldursflokki karla og kvenna.
Einnig verða veitt vegleg
útdráttarverðlaun.
Allir þátttakendur fá
verðlaunapening.

Aldursflokkar
10 km
• 18 ára og yngri
• 19-39 ára
• 40-49 ára
• 50 ára og eldri

3 km
• 12 ára og yngri
• 13-15 ára
• 16-39 ára
• 40 ára og eldri

Leiðalýsing
• Í 3 km hlaupinu er farinn hringur frá Húsasmiðjunni og niður
Súðarvoginn og Naustavoginn og sömu leið til baka.

• Í 10 km hlaupinu er farið niður Súðarvoginn og inn í
Elliðaárdalinn upp að brúnni rétt fyrir neðan sundlaugina, farið
yfir brúna og niður dalinn hinu megin og til baka að verslun
Húsasmiðjunnar í Skútuvogi.

Laugardaginn 9. júní

endurvakið

Þátttökugjald og skráning
• Fullorðnir (15 ára og eldri): 1.000 kr
• Börn (14 ára og yngri): 500 kr

Hægt er að forskrá sig og ganga frá greiðslu á hlaup.is
til kl. 22:00 föstudaginn 8. júní (daginn fyrir hlaup) eða
á heimasíðu Húsasmiðjunnar, www.husa.is. Á hlaupadag
er skráning milli kl. 9:00 og 10:50 í verslun Húsasmiðjunnar
í Skútuvogi.

Hlauparar eru hvattir til að forskrá sig til að forðast raðir og bið
á hlaupadag.



 Dýralæknum við 
sædýrasafn í Virginíu í Banda-
ríkjunum brá í brún þegar þeir 
komust að því við krufningu að 
dauður kvenkyns hákarl var 
þungaður. Í safninu er enginn 
karlkyns hákarl sömu tegundar, 
og ómögulegt annað en að 
ungviðið hafi verið eingetið. 
Þetta er annað dæmið á örfáum 
vikum um að hákarl fjölgi sér án 
aðkomu karldýrs. Hamarsháfur í 
dýragarði í Nebraska fæddi 
lifandi afkvæmi á dögunum, og 
hafði karldýr hvergi komið þar 
nærri.

Hákarlinn í sædýrasafninu, 
sem kallaður var Tidbit, var 
svæfður í síðustu viku eftir að 
hann beit starfsmann. Talið er að 
þungunin gæti hafa valdið því að 
svefnlyfið dró hann til dauða. 

Annað eingetið 
hákarlsafkvæmi

„Ég hef áhyggjur af 
því hvað gerist þegar menn fara að 
reykja úti; hvort allar götur og 
gangstéttir fyllist af sígarettu-
stubbum,“ segir Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson borgarstjóri.

Reykingabann á veitinga- og 
skemmtistöðum er gengið í gildi. 
„Hvert fer fólkið þá með sína 
stubba? Ég geri ekki ráð fyrir því 
að það fari inn og drepi í sígarett-
unni þótt sumir geri það. Því miður 
lendir þetta bara á gangstéttum og 
götum,“ segir borgarstjórinn, sem 
þó vill ekki lýsa efasemdum um 
útfærslu reykingabannsins:

„Ég ætla ekki að hafa skoðun á 
því en ég er ekki reykingamaður 

sjálfur og auðvitað væri það bara 
ágætt ef sem fæstir myndu reykja, 
bara vegna heilsunnar.“

Mikið hreinsunarátak er að hefj-
ast í Vesturbænum. Vilhjálmur seg-
ist hvetja borgarbúa til að taka til í 
sínu næsta nágrenni, líka út fyrir 
eigin lóðir.

„Því miður er of mikill sóðaskap-
ur í gangi,“ segir borgarstjórinn, 
sem sérstaklega nefnir veggjakrot 
sem yfirgengilegan vanda: „Borgin 
og stofnanir hennar borga rúmar 
100 milljónir á ári í að afmá veggja-
krot. Þótt örli kannski á því er þetta 
engin veggjalist heldur einfaldlega 
skemmdarverk. Það fólk sem er að 
þessu ætti að líta í eigin barm og 
íhuga hvernig það myndi bregðast 
við ef eigur þeirra yrðu meðhöndl-
aðar með þessum hætti.“

Óttast stubbaflóð í borginni

Að meðaltali ná um 300 eftirlits-
myndavélar myndum af hverjum íbúa Bretlands-
eyja á dag, að því er lögregla þar í landi fullyrðir. 
Hvergi í hinum vestræna heimi er eftirlit með 
borgurum jafnmikið. Yfir fjórar milljónir 
eftirlitsmyndavéla eru í landinu á vegum hins 
opinbera.

Þeir leynilegu atburðir sem nást á myndavélarn-
ar eru sjaldnast af glæpsamlegum toga, heldur 
mun oftar atburðir úr einkalífi fólks, á borð við 
kossaflens í laumi. Þó benda kannanir þarlendis til 
þess að yfir áttatíu prósent Breta telji strangt 
eftirlit viðunandi fórnarkostnað í skiptum fyrir 
öryggið sem því fylgir, jafnvel þótt í því felist 
símhleranir, ofurnæmir hljóðnemar á víðavangi 
sem nema hvísl manna í millum og að hnýst sé í 
póst almennings. 

Tvö ár eru bráðum frá hryðjuverkaárásunum á 
London í júlí 2005, þar sem eftirlitsmyndavélar 
hjálpuðu mjög við að upplýsa málið. 

En það er fleira en meint hryðjuverkastarfsemi 
sem fylgst er með í myndavélunum. Í Gloucester í 
Englandi eru öryggismyndavélar útbúnar 
hljóðnemum og hátölurum. Fólk sem staðið er að 
jafnvel vægustu afbrotum, svo sem að fleygja 
rusli á götuna, er samstundis látið vita að verið sé 

að fylgjast með því, og því gefið tækifæri á að 
breyta rétt. Öll samskiptin eiga sér stað í gegnum 
myndavélina.

Þá eiga bresk yfirvöld stærsta lífsýnabanka 
veraldar, með upplýsingum um ofbeldismenn og 
unga afbrotamenn. Í bankanum eru upplýsingar 
um á fjórðu milljón manns, en um þriðjungur 
þeirra hefur aldrei verið fundinn sekur um glæp. 
Hagsmunasamtök óttast að þessar upplýsingar 
kunni einn daginn að verða notaðar, meðal annars 
af tryggingafélögum.

Mörgum hrýs hugur við þessari þróun. 
Hagsmunafélög segja ríkisstjórnina gera Bretland 
æ líkara samfélagi sem byggist á persónunjósnum 
og minnka réttindi borgaranna hröðum skrefum. 
David Morgan yfirlögregluþjónn svarar efasemd-
um, líkt og bresk yfirvöld gera jafnan, með 
sígildum rökum: „Það er óþarfi að hafa áhyggjur 
af svo nánu eftirliti – nema auðvitað ef þú hefur 
óhreint mjöl í pokahorninu.“ 

Augum Stóra bróður fjölgar ört
Fylgst er með hverjum Breta með að meðaltali 300 myndavélum á vegum hins opinberlega daglega. Flestir telja 
eftirlitið réttlætanlegt en hagsmunasamtökum hrýs hugur. Ef þú ert saklaus er óþarfi að örvænta, segja yfirvöld.

Sextugur japanskur 
karlmaður fyllti eins herbergis 
vistarverur sínar af þúsundum 
stolinna kvenmannsklæða. 
Lögregla uppgötvaði þetta þegar 
hún fór heim til hans að handtaka 
hann fyrir að stela rándýrum 
kímónó-sloppi af heimili konu í 
borginni.

Maeyasu Kawamura viðurkenndi 
fyrir lögreglu að hafa stolið öllum 
fötunum, þar á meðal brúðarkjól. 
„Ég hef stolið kvenmannsfötum og 
nærfötum af handahófi undanfar-
inn áratug,“ sagði hann við 
yfirheyrslur. Fimm sendibíla þurfti 
til að flytja flíkurnar 8.200 úr íbúð 
mannsins á lögreglustöðina. 

Stal íbúðarfylli 
af kvenfötum



Slökkviliðin í landinu 
hafa ýtt úr vör sérstöku forvarnar-
verkefni í samstarfi við Eignar-
haldsfélagið, Brunabótafélag 
Íslands og leikskólana. Markmið 
verkefnisins er að auka öryggi á 
leikskólum og heimilum barnanna. 

Verkefnið fer þannig fram að 
slökkviliðin heimsækja leikskólana 
tvisvar á ári. Gengið er úr skugga 
um að eldvarnir á leikskólunum séu 
eins og best verði á kosið og elstu 
börnunum verður veitt fræðsla um 
eldvarnir. Nýleg könnun sýnir að 
eldvörnum á íslenskum heimilum 
er ábótavant og í verkefninu verða 
foreldrar og forráðamenn barn-
anna minntir á mikilvægi þess að 
eldvarnir heimilisins séu í lagi. 

Verkefnið var kynnt á leikskól-
anum Norðurbergi í Hafnarfirði í 

liðinni viku og börnin þar kunnu vel 
að meta heimsókn slökkviliðsmann-
anna.

Þúsundir kröfðust stjórnar-
farsbreytinga í Kína í gær við minn-
ingarathöfn til heiðurs fórnarlömb-
um ofbeldisins á Torgi hins himneska 
friðar 4. júní árið 1989.

Syrgjendurnir, sem sumir voru 
viðstaddir harmleikinn, minntust 
þess að átján ár voru liðin frá því að 
kínverski herinn bældi niður mót-
mæli námsmanna og verkafólks með 
hervaldi. Mörg hundruð fórust í 
átökunum.

„Hver getur ábyrgst að svona 
endurtaki sig ekki?“ sagði einn af 
þeim sem lifðu  átökin af. Annar 
benti á að minningu þessa hörmungar-
atburðar hefði ekki verið haldið 
nægilega á lofti.

Átján ár liðin frá 
harmleiknum



Tuttugu og átta plánetur 
hafa fundist á braut um aðrar 
stjörnur undanfarið ár. Samtals er 
nú vitað um 236 plánetur utan 
okkar sólkerfis. Vísindamenn 
segja milljarða byggilegra pláneta 
geta verið til, samkvæmt fréttavef 
Reuters.

„Sólkerfið okkar er ekki 
einsdæmi í alheiminum,“ sagði 
Geoffrey Marcy, prófessor í 
stjörnufræði við Kaliforníu-
háskóla. „Af tvö hundruð milljörð-
um stjarna í Vetrarbrautinni tel ég 
um tíu prósent hafa byggilegar 
plánetur á braut um sig. Síðan eru 
til þúsundir milljarða vetrarbrauta 
sem eru eins og okkar.“ 

Fundu þrjátíu 
nýjar plánetur

 Spænsk stjórnvöld 
hafa lagt fram kæru hjá dómstól í 
Bandaríkjunum vegna skipsflaks 
sem bandaríska fyrirtækið 
Odyssey Marine Exploration 
hefur fundið og hirt fjársjóð úr. 
Fjársjóðurinn er sagður vera rúm-
lega þrjátíu milljarða króna virði.

James Goold, lögfræðingur 
spænsku stjórnarinnar, segir að 
fjársjóðurinn tilheyri Spánverj-
um ef skipið var spænskt eða ef 
það liggur á hafsbotni í spænskri 
landhelgi. Fyrirtækið hafi ekki 
fengið leyfi frá spænskum stjórn-
völdum til að bjarga eða fjarlægja 
skipið.

John Morris, framkvæmda-

stjóri bandaríska fyrirtækisins, 
fullyrðir að skipið, sem sagt er 
heita Svarti svanurinn, hafi ekki 

fundist í spænskri landhelgi. 
Fyrirtækið fullyrðir að skipið hafi 
fundist í Atlantshafinu utan allrar 
lögsögu, en hefur þó ekki viljað 
gefa upp nákvæma staðsetningu.

Fyrirtækið fullyrðir að fjársjóð-
urinn, 500 þúsund gull- og silfur-
peningar, sé ekki kominn úr 
breska skipinu HMS Success, sem 
liggur í Gíbraltarsundi. Fyrirtækið 
hafði fengið leyfi spænskra stjórn-
valda til að leita að því skipi.

Fyrirtækið hefur hins vegar 
hvorki staðfest né neitað fréttum 
um að þetta skip sé annað breskt 
skip, Merchant Royal, sem sökk í 
slæmu veðri úti af ströndum Eng-
lands árið 1641.

Fjársjóðsskip vekur deilur

 Íslendingar voru ekki 
þeir einu sem tóku upp reykinga-
bann á veitingastöðum og 
kaffihúsum um síðustu mánaða-
mót, Finnar gerðu það líka. 
Fyrsta reyklausa helgin gekk vel 
í Helsinki, að sögn Finnlands-
sænska dagblaðsins Hufvudstads-
bladet, enda sátu reykingamenn 
bara úti í góða veðrinu.

„Það var aðeins meiri umferð í 
anddyrinu þegar viðskiptavinir 
fóru út á götu til að reykja en 
ekki svo mikil að það hafi truflað 
aðra,“ segir Esa Paloharju á 
veitingastaðnum Black Door. 
„Einn viðskiptavinir kveikti á 
sígarettu inni af gömlum vana og 
annar sneri við og kláraði 
sígarettuna fyrir utan.“

Reykingamenn 
sátu úti og nutu 
góða veðursins

ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is

Þú getur verið viss um gæðin

ASKJA er eini viðurkenndi umboðsaðili Mercedes-Benz á Íslandi.

Mercedes-Benz ML-Class er jeppi sem slær samkeppnisaðilunum við hvað varðar gæði, glæsileika og öryggi. Í boði eru þrjár bensín-
vélar og þrjár dísilvélar. Sú nýjasta, V8 420 CDI dísilvélin, er sannkallað tækniundur sem skilar 306 hestöflum. Hröðun frá 0 og upp í 
100 km er aðeins 6,5 sekúndur og togið er ótrúlegt, 700 Nm. Þrátt fyrir þetta er meðaleyðsla bílsins aðeins 11,1 lítrar á hverja 100 km.

*Hiti í framsætum, dökkar filmur í rúðum og aftengjanlegt dráttarbeisli.

Mercedes-Benz ML-Class 280 CDI, verð: 6.370.000 kr. með Íslandspakka*

Tuttugu og þriggja ára 
maður hefur í Héraðsdómi Suður-
lands verið dæmdur í 22 mánaða 
óskilorðsbundið fangelsi fyrir 
vörslu fíkniefna. Lögregla fann 
418 e-töflur á heimili hans í Njarð-
vík í júlí í fyrra.

Fyrr um kvöldið var faðir 
mannsins handtekinn á heimili 
fjölskyldunnar vegna gruns um 
fíkniefnasölu. Maðurinn var þá 
einnig grunaður um slíkt hið sama 
og fór fram húsleit vegna þess. Í 
aðalhluta hússins fundust tólf 
pakkningar af amfetamíni. Móðir 
mannsins viðurkenndi að eiga 
efnið og hafa ætlað að nota það 
sér til skemmtunar í tilefni fimm-
tugsafmælis síns.

Í framhaldinu fór fram leit í 
herbergi mannsins og fundust 
þar 418 e-töflur faldar í 
verðlaunabikar. Töflurnar voru 

flestar gular með strumpamynd á 
annari hliðinni.

Maðurinn tjáði lögreglu að 
hann hefði fundið töflurnar úti í 
móa nokkrum dögum áður. Hann 
breytti þeim framburði þó fljót-
lega og sagðist þá hafa keypt töfl-
urnar af manni sem hann þóttist 
ekki þekkja nein deili á. Hann 
kvaðst einnig vera háður hass-
reykingum og hafa ætlað að 
skipta töflunum fyrir hass í von 
um að fá hassið þannig ódýrar.

Dómnum þykir framburður 
mannsins óstöðugur og margt 
sem þar kom fram harla ólíklegt. 
Ýmislegt bendi eindregið til þess 
að hann hafi verið í föstu við-
skiptasambandi við fíkniefnasal-
ann og hafi ekki viljað gefa upp 
nafn hans af ótta við hefndar-
aðgerðir. Hann hlaut því áður-
nefndan dóm.

Hinn dæmdi lék um tíma körfu-
bolta með liði Njarðvíkur en var 

meinað að æfa frekar eftir að 
málið kom upp síðasta sumar.



 Forseti Íslands, 
Ólafur Ragnar Grímsson, sat í 
gær fund leiðtoga evrópskra smá-
ríkja um umhverfismál í boði 
Alberts II fursta í tengslum við 
smáþjóðaleikana sem hófust í 
Mónakó í gærkvöldi.

Ítarlega var rætt um þær hættur 
sem fylgja yfirvofandi loftslags-
breytingum. Fram kom að lofts-
lagsbreytingarnar hefðu meiri 
áhrif á smáríki en önnur  ríki, ekki 
síst eylönd sem biðu verulegt tjón 
vegna hækkunar sjávarborðs.

Samþykkt var yfirlýsing þar 
sem hvatt var til aðgerða til þess 
að vega á móti útblæstri koltvísýr-
ings í andrúmsloftið.

Loftslagsbreyt-
ingar ræddar
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 Tjónum og slysum í 
umferðinni fækkaði verulega í 
alþjóðlegu umferðaröryggisvik-
unni sem haldin var hérlendis dag-
ana 23. til 29. apríl síðastliðinn, 
samkvæmt upplýsingum frá 
Sjóvá. Tjónum fækkaði um 22 pró-
sent og slysum um heil 82 prósent 
samanborið við sömu viku í fyrra.

Þá fækkaði tjónum og slysum 
einnig frá vikunni á undan, öfugt 
við það sem gerðist í fyrra, þegar 
tjónum og slysum snarfjölgaði á 
milli þessara sömu vikna.

Einar Guðmundsson, forstöðu-
maður Forvarnarhúss Sjóvár, sem 
stóð fyrir mikilli sýningu og 
fræðslu í samstarfi við Umferðar-

stofu í umferðaröryggisvikunni, 
segir aðstandendur ekki hafa 
verið hissa á góðum árangri. „En 
auðvitað renna menn blint í sjóinn 
með svona. Við vonuðum að þetta 
myndi ganga vel, og það er bara 
mjög gleðilegt að það hafi tekist.“

Vikan er haldin að erlendri 
fyrirmynd og á Alþjóðaheilbrigð-
isstofnunin frumkvæði að henni. Í 
vikunni var meðal annars haldið 
fræðslunámskeið fyrir 500 ung-
menni um afleiðingar hrað- og 
ölvunaraksturs.

Slysum fækkaði um 82 prósent

Samþykki Alþingi stjórnar-
frumvarp um breytingu á lögum 
um stjórnarráð Íslands, sem 
stefnt er á að verði að lögum á 
sumarþinginu, verður þess ekki 
lengur krafist að öll laus störf 
innan stjórnarráðsins verði aug-
lýst laus til umsóknar. 

Stefán Aðalsteinsson, fram-
kvæmdastjóri Bandalags háskóla-
manna (BHM), segir tilganginn 
með því að auglýsa störfin undan-
tekningarlaust að fá hæfasta 
fólkið til starfa og tryggja að ekki 
séu teknar geðþóttaákvarðanir 
þegar sýslað sé með almannafé.

„Þetta fer væntanlega í nefnd 
og þá fáum við þetta til umsagnar. 
Við munum leggjast gegn þessu,“ 
segir Stefán. „Stjórnarráðið á 
ekki að vera lokaður klúbbur.“

Ákvæðið í stjórnarfrumvarp-
inu mun meðal annars gera 
stjórnvöldum auðveldara fyrir 

að færa starfsfólk milli ráðu-
neyta þegar breytingar verða 
gerðar á þeim, eins og kveðið er á 
um í stjórnarsáttmála. Í athuga-
semdum með frumvarpinu segir 
að æskilegt sé að auka hreyfan-
leika starfsfólks innan stjórnar-
ráðsins. Heimild til að sleppa því 
að auglýsa störf og leita til starfs-

manna sé í samræmi við það sem 
tíðkist hjá stærri fyrirtækjum.

Stefán segir BHM ekki leggj-
ast gegn auknum hreyfanleika en 
mikilvægt sé að fastar stöður séu 
auglýstar. Öðru máli geti gegnt 
með tímabundin störf, til dæmis 
afleysingar.

BHM leggst gegn breytingu

Forsætisráðherra mun 
taka saman skýrslu um samn-
inga, viljayfirlýsingar og 
fyrirheit sem ríkisstjórnin veitti í 
aðdraganda kosninga, en Alþingi 
samþykkti í gær samhljóða 
tillögu þingmanna Vinstri 
grænna þar að lútandi. Sundur-
greina á fyrirheitin eftir ráð-
herrum og taka til upphæðir. 

Í greinargerð með beiðni 
Vinstri grænna kemur fram að 
óskað sé eftir öllum fyrirheitum 
sem gefin voru frá því fjárlög 
voru samþykkt 6. desember 2006 
þar til ríkisstjórn Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks lét 
af störfum.

Skoða loforð 
fyrir kosningar



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Atvinnuleysi og fátækt eru 
algeng í Armeníu og efna-
hagsvandinn gríðarlegur. 
Fáir Íslendingar þekkja til 
í Armeníu en meðal þeirra 
er Björk Þorgrímsdóttir 
háskólanemi sem bjó þar og 
starfaði í níu mánuði árið 
2005. 

Björk Þorgrímsdóttir vann í sjálf-
boðavinnu í Armeníu á endurhæf-
ingarmiðstöð fyrir börn. 
„Krakkarnir komu þangað með 
mæðrum sínum í fjórar vikur í 
senn. Þau gátu ekki gengið og höfðu 
flest fæðst þannig en sum þeirra 
höfðu lent í slysi. Krakkarnir gistu 
á svæðinu og voru í endurhæfingu 
hjá okkur. Eftir endurhæfinguna 
höfðu þau ekkert að gera á daginn 
og voru bara að glápa á sjónvarpið 
þannig að mitt hlutverk var að 
kenna þeim ensku, leika við þau og 
gera eitthvað skemmtilegt með 
þeim,“ segir Björk.

Armenía á landamæri að Tyrk-
landi, Georgíu, Aserbaídsjan og 
Íran. Landið var eitt af lýðveldum 
Sovétríkjanna og hlaut sjálfstæði 
árið 1991. Björk segir að Armenía 
tilheyri allt öðrum menningarheimi 
en Ísland, landið sé lítið smitað af 
vestrænum áhrifum og þar séu til 
dæmis engir McDonald‘s-staðir.  

Björk kom til Armeníu um miðja 
nótt í marsmánuði. Hún segir að 
það hafi slegið sig fyrst hve 
umhverfið hafi virkað skítugt og 
vegirnir holóttir og lélegir. „Húsin 
líta frekar illa út að utan en þegar 
maður kemur inn eru heimilin allt 
öðruvísi og mjög aðlaðandi. Fólk er 

afskaplega gestrisið og almenni-
legt. Armenar gefa manni allt þó að 
þeir eigi ekki neitt,“ segir hún.

Spilling er talin mikil í Armeníu. 
Björk telur að peningar og tengsl 
við háttsetta menn greiði fólki leið-
ina. „Ef fólk á peninga getur það 
keypt pláss fyrir krakka í skólum 
eða heilbrigðisþjónustu. Ef fólk 
þekkir einhvern háttsettan þá er 
fjölskyldan á grænni grein.“

Björk bjó hjá þremur fjölskyld-
um í höfuðborginni Jerevan þá níu 
mánuði sem hún var í Armeníu og 
allar voru þær frekar vel settar þó 
ólíkar væru. Í einni fjölskyldunni 
var  eiginmaðurinn til dæmis 
læknir sem bjó og starfaði í Rúss-
landi í níu eða tíu mánuði ársins, 
þar sem hann fékk ekki vinnu í 

Armeníu. Í annarri fjölskyldu var 
eiginmaðurinn vel þekktur listmál-
ari sem hefur sýnt verk sín víða um 
heim. Björk segir að listmálarinn 
hafi verið vel tengdur og talsvert 
fengið ráðamenn í heimsókn til sín. 
Í þriðju fjölskyldunni var pabbinn 
prófessor í rússnesku og mamman 
kennari. 

Þingkosningar áttu sér nýlega 
stað í Armeníu og í kjölfarið spunn-
ust umræður um kosningasvindl. 
Björk segir að Armenar vilji lítið 
velta sér upp úr pólitík. Annað gildi 

um þjóðarmorðin. „Ég var þarna 
þegar níutíu ár voru liðin frá því að 
Tyrkir frömdu þjóðarmorð á 
Armenum og það vilja allir fá viður-
kenningu á þessu. Það er mjög 
djúpt í fólki, líka unga fólkinu,“ 
segir hún. 

Björk rifjar upp athöfn við minn-
isvarða í Jerevan þegar þess var 
minnst að sextíu ár voru liðin frá 
lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. 
Hún segir að sú athöfn sé sér eftir-
minnilegus. „Þarna var fullt af 
gömlum mönnum, sem gátu varla 
gengið, með medalíur í fínu jakka-
fötunum sínum og alla þessa sögu á 
bak við sig. Innan um voru gamlar 
konur með mótmælaspjöld. Þær 
höfðu kannski misst manninn sinn 
eða aðra ástvini í stríðinu. Ég fékk 
yfirþyrmandi tilfinningu í hópnum 
inni í þessari sögu. Það var svo 
mikil samheldni í fólkinu, það býr í 
svo litlu landi með óvini allt um 
kring,“ segir hún.  

Peningar og tengsl greiða leiðina

Í haust verður boðið upp á nýtt 
nám í Myndlistaskólanum í Reykja-
vík. Um er að ræða tveggja ára 
diplómanám í mótun sem unnið er í 
samvinnu við Iðnskólann í Reykja-
vík. Námið er efnistengt nám í leir 
og tengdum efnum þar sem nem-
endur læra að hugsa og móta gegn-
um efnið. 

„Okkur langaði að auka náms-
framboð í  list- og hönnunargreinum 
en keramiknám hefur ekki verið í 
boði hér á landi síðan Mynd- og 
handíðaskólinn var og hét,“ segir 
Sólveig Aðalsteinsdóttir, deildar-
stjóri keramikdeildar í Myndlista-
skólanum. Kennarar verða leir-
listamenn, myndlistarmenn og 
vöruhönnuðir svo nemendur ná að 
kynnast hinum ýmsu sviðum mót-
unar. „Þetta nám mun til dæmis 
nýtast öllum þeim sem annað hvort 
hafa lært hönnun og vilja bæta við 
sig eða hyggja á hönnunarnám í 
framtíðinni,“ segir Sólveig.

Skólinn er í samstarfi við Glas-
gow School of Art og þeir sem 
ljúka þessu tveggja ára námi geta 
farið út, bætt við sig tveimur árum 

í Glasgow og útskrifast þaðan með 
BA-gráðu.

Umsóknarfrestur er til 11. júní.

Ásthildur 
þjálfi liðið

Útskrifaði síðustu nemendurnaMoðhausabíómynd Stolinn hugbúnaður

Á undanförnum mánuðum hafa fjölmargir stærri viðskipta-
vinir óskað eftir hækkun Dælulyklaheimilda úr 15.000 í 25.000.

Af þeim sökum hefur Atlantsolía ákveðið að sólarhringsheimild
allra Dælulykla með 15.000 krónum verði hækkuð upp í 25.000
krónur.

Þeir viðskiptavinir okkar sem vilja halda eldri sólarhringsheimild
er bent á að hafa samband við skrifstofu okkar, í síma eða með
tölvupósti.

Athygli er vakin á því að viðskiptavinir geta hvenær sem er breytt
sólarhringsheimildum í 5, 10 eða 25 þúsund kr.

Dælulyklahafar
hækkun sólarhringsheimilda

Allar nánari upplýsingar má finna á vefsíðu
okkar www.atlantsolia.is, með því að hringja
í síma 591 3100 eða með því að senda okkur

tölvupóst á atlantsolia@atlantsolia.is
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fréttir og fróðleikur

Áfengisneysla á knatt-
spyrnuleikvöngum hefur 
verið til umræðu að undan-
förnu, bæði hér á landi 
og erlendis. Boðið er upp 
á áfengi í samkvæmissal 
Laugardagsvallar er leikir 
fara fram, þrátt fyrir að 
opinberlega sé auglýst 
að áfengisneysla sé með 
öllu óheimil. Danir íhuga 
strangt eftirlit.

Í kjölfar árásar 29 ára gamals karl-
manns á þýska dómarann Herbert 
Fandel, undir lok leiks Dana og Svía 
á Parken-leikvanginum í Kaup-
mannahöfn, hafa vaknað spurningar 
um eftirlit með áfengisneyslu á 
leikvöngum. Danska knattspyrnu-

sambandið hefur krafist þess að 
eftirlit verði hert; áfengið skuli 
víkja fyrir auknum öryggiskröfum. 
Maðurinn, sem danskir fjölmiðlar 
hafa forðast að nafngreina af ótta 
við að hann verði fyrir aðkasti, seg-
ist ekki muna eftir atburðinum þar 
sem hann hafi líklega verið búinn 
að drekka fimmtán til tuttugu bjóra 
þegar atvikið kom upp.

Knattspyrnusamband Evrópu, 
UEFA, og Alþjóðaknattspyrnusam-
bandið, FIFA, hafa þá skýru stefnu 
að banna áfengissölu og áfengis-
neyslu á leikvöngum. Reglurnar ná 
til drykkja sem eru með 2,6 prósent 
áfengisstyrkleika eða meira. Sér-
samböndin víðs vegar um heim, 
sem gert er að fara eftir reglum 
alþjóðasambandanna, fara ekki öll 
eftir þessum reglum og hefur 
Knattspyrnusamband Evrópu til að 
mynda gert athugasemdir við að 
Danir selji bjór á leikvöngum, en 
ekki pilsner, eins og leyfilegt er 
samkvæmt reglunum. 

Vandinn á sér rætur í menningar-
legum mun milli þjóða. Danir vilja 
margir hverjir horfa á boltann með 
bjór í hendi, líkt og Þjóðverjar, 
Bretar og ýmsir fleiri. Erfiðlega 
hefur gengið að samræma þetta 
stefnu alþjóðasambandanna en 
mikill árangur hefur þó náðst á und-
anförnum árum.

Reglur alþjóðasambandanna 
byggjast á því að áfengisneysla á 
leikvöngunum geti skapað óöryggi 
og jafnvel valdið uppþotum, enda 
stutt í spunann hjá mörgum knatt-
spyrnuáhangendum þegar leikirnir 
fara fram. Stefnan er skýr en fram-
fylgni reglnanna er um margt 
óljós. 

Knattspyrnuleikvangar eru oft á 
tíðum gríðarlega stór mannvirki og 
innan þeirra rýmast stundum ráð-
stefnusalir, veitingahús, verslanir, 
hótel og þar til gerðir samkvæmis-
salir. 

Þó að Laugardalsvöllur sé smár í 
alþjóðlegum samanburði, með sæti 

fyrir 7.000 áhorfendur, hefur nýlega 
verið tekinn í notkun samkvæmis-
salur þar sem áfengi hefur verið 
veitt. Fyrir þessu hafa íþróttafélögin 
sem nýta Laugardalsvöll, Fram og 
Valur, staðið  auk þess sem Knatt-
spyrnusambandið heldur slík boð 
reglulega, meðal annars þegar 
landsleikir fara fram. 

Þetta þýðir, þegar öllu er á botn-
inn hvolft, að áfengi er í boði á 
Laugardalsvelli fyrir útvalda boðs-
gesti í samkvæmissalnum á meðan 
nokkuð strangt eftirlit er með því 
að almennir áhorfendur fari alls 
ekki með áfengi inn á völlinn auk 
þess sem óheimilt er að selja áfengi 
á vellinum sjálfum. „Öll meðferð 
áfengis er óheimil,“ segir meðal 
annars á auglýsingum Knattspyrnu-
sambandsins fyrir landsleiki. 

Formaður Knattspyrnusambands 
Íslands, Geir Þorsteinsson, hefur 
svarað því til að boðin séu hluti af 
alþjóðlegri þróun þar sem fótbolt-
inn sé alltaf að verða fyrirferðar-
meiri í alþjóðlegu umhverfi við-
skipta. Boðin séu fylgifiskur þess 
þar sem ýmsir velgerðarmenn 
knattspyrnuhreyfingarinnar komi 
saman til að styðja góðan málstað 
og tryggja gott samband við for-
svarsmenn knattspyrnuhreyfingar-
innar. 

Mál dönsku bullunnar er líklegt til 
þess að hafa afgerandi áhrif á 
eftirlit með áfengismálum á knatt-
spyrnuvöllum víðs vegar um heim. 
Ekki síst vegna tugmilljóna króna 
sekta sem knattspyrnusamböndin 
þurfa að greiða komi til fyrr-
nefndra atvika. Þá vegur 3-0 tap 
einnig þungt þegar knattspyrnan 
er annars vegar, þó líklega sé það 
enn sárara fyrir Dani að tapa leikj-
um þegar Svíar eru andstæðingur-
inn heldur en einhver annar. 

„Þetta yfirbyggða rými [...] er 
ekki hugsað sem áhorfendasvæði 
þar sem útvaldir geta verið að 
höndla með áfengi,“ lét Þórir 
Hákonarson, framkvæmdastjóri 
KSÍ, hafa eftir ser í Fréttablaðinu 
á föstudag. Daginn eftir bauð sam-
bandið upp  á áfengi fyrir útvalda 
gesti í samkvæmissalnum, eins og 
myndir sem Fréttablaðið hefur 
birt sýna. 

Hvernig sem málum verður 
háttað í framtíðinni má telja lík-
legt að eftirlit með áfengisneyslu 
innan vallarsvæðanna verði 
strangt eftir atvikið á Parken þar 
sem Knattspyrnusamband Evrópu 
á eftir að senda aðildarþjóðum 
sambandsins skýr fyrirmæli um 
hert tök. 

Drykkjan undir strangara eftirliti
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Samtök, sem kalla mætti Vini Laugarvatns, 
hafa undirbúið hátíð á Laugarvatni 9. júní 

nk. Markmiðið er að vekja áhuga og skilning 
almennings og ráðamanna á viðhaldi blóm-
legrar byggðar á skólasetrinu Laugarvatni.

Suðurland skartar margri prýði, fjöl-
breyttri náttúru og mannlífi og fornhelgum sögustöð-
um, sannkölluðum þjóðargersemum. Á síðari mann-
söldrum hafa verið efldar í landinu nýjar byggðir að 
kalla, sem blómstrað hafa fyrir atorku nýrra kyn-
slóða, m.a. á Suðurlandi, sem við beinum nú sjónum 
okkar að. Þannig ávöxtum við það sem enn er nefnt 
þjóðararfur í góðum og gildum ungmennafélags-
anda. Þeim anda er þörf að halda við og leika með 
í samspili við jákvæða alþjóðahyggju. Þetta tvennt 
þarf að fara saman.

Einn þeirra staða sem skapaðir voru og mótaðir 
af mannshuga og manna höndum á 20. öld, nýliðinni 
framfaraöld á Íslandi, er skólasetrið á Laugarvatni. 
Af því verki öllu saman er mikil saga, og mörg nöfn 
tengjast Laugarvatnssögu. Ofarlega eru nöfn hinna 
hugsjónaríku Laugarvatnshjóna, Böðvars og Ing-

unnar sem þar bjuggu við rausn um áratugi, 
en seldu jörð sína undir skólabyggð án fjár-
hagslegs ágóða. Bjarni á Laugarvatni, skóla-
stjóri þar lengst allra manna, er höfuðkempa 
skólasögunnar og nafn hans uppi.

Hátíðin á laugardaginn er þó nefnd Jónasar-
vaka, kennd við hinn eina sanna Jónas frá 
Hriflu sem í nafni valds síns batt enda á 
langvinnar deilur um skólastað með því að 
fyrirskipa Sunnlendingum að reisa skólann á 

Laugarvatni. Guðjón Samúelsson arkitekt hafði raun-
ar löngu áður bent á þessa varmavatnskvos undir 
heiðarfjöllum sem vænlegastan skólastað í sveit á 
Suðurlandi. Um þá Jónas og Guðjón hafa oft staðið 
harðar deilur, lifandi og dauða. En nú kemur saman 
hópur lærðra manna til þess að fjalla um hlut þeirra 
í uppbyggingu Laugarvatns. Má með sanni ætla að 
þessi Jónasarhátíð verði bæði fróðleg og skemmtileg. 
Þar láta ljós sitt skína ekki minni menn í fræðunum 
en Guðjón Friðriksson, Helgi Skúli, Ívar Jónsson og 
Pétur Ármannsson undir styrkri stjórn Guðmundar 
Ólafssonar. Að þessu loknu verður haldin þjóðleg 
kvöldvaka með fjölbreyttri skemmtidagskrá.

Höfundur er fyrrverandi alþingismaður
 og ráðherra.

Laugarvatnshátíð 9. júní

Það er vissulega sögulegt eins 
og segir í nýjum stjórnarsátt-

mála að Sjálfstæðisflokkur og 
Samfylking hafi tekið ákvörð-
un um að starfa saman í ríkis-
stjórn. Svo mörg stór orð hafa 
fallið af hálfu beggja aðila um 
þá fjarstæðu að slíkt gæti gerst. 
Reyndar hafði dregið mjög úr 
slíkum stóryrðum nokkru áður en 
gengið var að kjörborðinu, sem 
gefur vísbendingar um að línur 
hafi verið lagðar um samstarf 
fyrir kosningar.

Í þessari ákvörðun beggja 
flokka felst mikil uppgjöf. Þeir 
gefast einfaldlega upp á að keppa 
hver við annan en fallast þess í 
stað í faðma. Það verður því mjög 
áhugavert að fylgjast með sam-
búðinni á næstu vikum og mán-
uðum. Ekki aðeins hjá þingmönn-
um og ráðherrum heldur einnig 
áhangendum þeirra eins og próf-
essorunum Stefáni Ólafssyni og 
Hannesi Hólmsteini Gissurar-
syni.

Fyrstu dagarnir lofa ekki góðu 
enda leynir ágreiningur sér ekki í 
fjölda mála sem upp hafa komið.

Þegar farið er yfir hinn nýja 
stjórnarsáttmála kemur í ljós að 
halda á áfram á þeirri braut sem 
fyrrverandi ríkisstjórn hafði 
markað. Það er vissulega jákvætt 
fyrir Framsóknarflokkinn að svo 
skuli gert en vekur um leið upp 
spurningar um hvað var að marka 
öll stóru orðin sem Samfylkingin 
hafði uppi á hinu háa Alþingi.

Það sem stingur mest í augun 
þegar stjórnarsáttmálinn er bor-
inn saman við málflutning Sam-
fylkingarinnar eru tvö mál. Það 
er annars vegar varðandi hina 
svokölluðu „stóriðjustefnu“og 
hins vegar svokallað Íraksmál.

Í aðdraganda kosninga tal-
aði Samfylkingin fyrir því að hlé 
yrði gert á uppbyggingu stór-
iðju í landinu og sagðist hlynnt al-
gjöru stóriðjustoppi í nokkur ár. 

Nú er allt annað uppi á teningn-
um. Mikið er einnig gert úr því 
að flýta gerð Rammaáætlunar. 
Þar er þó aðeins verið að tala um 
nokkra mánuði frá því sem áður 
var stefnt að.

Á öllum sameiginlegum 
fundum sem haldnir voru í Norð-
austurkjördæmi kom fram spurn-
ing um afstöðu framboðanna til 
stuðnings Íslands við innrásina í 
Írak. Kristján Möller nýbakaður 
samgönguráðherra svaraði því til 
að það fyrsta sem Samfylkingin 
mundi gera ef hún kæmist í ríkis-
stjórn yrði að láta taka Ísland út 
af „lista hinna viljugu þjóða“. Ég 
reikna með að þessu hafi verið 
svarað eins hjá öðrum frambjóð-
endum Samfylkingarinnar. En í 
dag segir formaður Samfylkingar-
innar að flokkurinn vilji ekki 
dvelja við fortíðina enda segir að-
eins í stjórnarsáttmálanum að 
ríkisstjórnin harmi stríðsrekstur-
inn í Írak. Það er augljóst að allir 
Íslendingar harma stríðsrekstur-
inn í Írak. Þessi texti er því hrein 
sýndarmennska, uppgjöf og svik 
við kjósendur Samfylkingarinnar.

Á aðeins einum stað í stjórnar-
sáttmálanum er talað um nýjar 
áherslur. Það er þegar sagt er 
að mannréttindi, aukin þróunar-

samvinna og áhersla á friðsam-
lega úrlausn deilumála verði nýir 
hornsteinar í íslenskri utanríkis-
stefnu Íslands. Sannleikurinn er 
sá að þetta er einmitt það sem 
undirrituð lagði áherslu á sem 
utanríkisráðherra og því hefur 
nýr utanríkisráðherra hælt 
opinberlega. Allt tal um nýjar 
áherslur er því hrein blekking.

Lengi hefur verið talað um mikil-
vægi þess að breyta verkaskipt-
ingu á milli ráðuneyta. Í tíð Hall-
dórs Ásgrímssonar sem forsætis-
ráðherra var vinna hafin við 
tillögugerð í þessa átt. Flokksþing 
Framsóknarflokksins sem haldið 
var sl. vetur ályktaði um málið og 
í stefnuskrá okkar fyrir kosning-
ar kom m.a. fram að við vildum 
fækka ráðuneytum.

Hvað gerir ríkisstjórnin? Hún 
horfir á málið út frá sjónarhóli 
stjórnarflokkanna og ráðherr-
anna og gerir einungis minnihátt-
ar breytingar. Fámennum sam-
reknum ráðuneytum, iðnaðar-
og viðskiptaráðuneytum er t.d. 
skipt upp til að skaffa fleiri stóla. 
Undirrituð starfaði í sex og hálft 
ár sem iðnaðar- og viðskiptaráð-
herra á miklum umbreytingatím-
um án þess að gera sér grein fyrir 
því að vera tveggja manna maki 
eða a.m.k. tveggja krata maki.

Þegar orð forsætisráðherra 
frá kosningabaráttunni eru höfð 
í huga þá kemur þetta mjög 
á óvart. Hann reyndi að full-
vissa fólk um að hann væri með 
tillögur um fækkun ráðuneyta í 
farteskinu og væri að reyna að 
fá aðra flokka inn á slíkar breyt-
ingar. Getur verið að Samfylk-
ingin hafi neitað að fækka ráðu-
neytum? Eða var það e.t.v. Sjálf-
stæðisflokkurinn sem þurfti sex 
ráðherrastóla. Fjóra fyrir fasta 
áskrifendur, einn til að sýna „ný-
liðun“ og þann sjötta fyrir Þor-
gerði Katrínu varaformann, sem 
myndaði ríkisstjórnina.

Gluggað í stjórnarsáttmála

Þegar farið er yfir hinn nýja 
stjórnarsáttmála kemur í ljós 
að halda á áfram á þeirri 
braut sem fyrrverandi ríkis-
stjórn hafði markað

Í
slendingar eru í öðru sæti yfir þjóðir sem nota mest af ólög-
legum hugbúnaði. Aðeins Aserbaídsjan er fyrir ofan Ísland 
á lista tímaritsins The Economist yfir þær þjóðir sem hafa 
mest af illa fengnum hugbúnaði í hverri tölvu.

Meira en helmingur þess hugbúnaðar sem er í notkun í 
íslenskum tölvum, eða 53 prósent, er tekinn ófrjálsri hendi. Þetta 
er um það bil tvöfalt hærra hlutfall af stolnum hugbúnaði en er í 
notkun á hinum Norðurlöndunum ef marka má árlega rannsókn 
alþjóðlegra samtaka hugbúnaðarframleiðenda, Business Soft-
ware Alliance. Í rannsókn þeirra samtaka komast Norðmenn 
næst Íslendingum í hlutfalli ólöglegs hugbúnaðar með 29 prósent 
en á öðrum Norðurlöndum er hlutfallið lægra.

Hugverkaþjófnaður er vissulega landlægur ósiður. Svo virðist 
sem virðing fyrir eignarétti sé minni ef um hugverk er að ræða 
heldur en þegar fengist er við áþreifanlega hluti. Dæmi um þetta 
eru birtingar og fjölföldun á ljósmyndum og texta sem algeng er 
án þess að til komi leyfi eða greiðsla fyrir. 

Um þverbak keyrir svo í umgengni við hugbúnað og annað efni 
sem tengist tölvum, svo sem tónlist og kvikmyndir sem hægt er 
að hlaða niður af netinu eða fjölfalda og flytja á milli tölva með 
öðrum hætti. 

Þjófnaður á hugbúnaði er í engu frábrugðinn öðrum þjófnaði. 
Þegar hugbúnaður er tekinn ófrjálsri hendi jafnast það á við að 
ganga inn í verslun, taka það úr hillum sem mann vanhagar um 
og fara svo út án þess að greiða fyrir vöruna. Eða kannski er nær 
að nota þá samlíkingu að þjófnaður á hugbúnaði sé eins og að 
ráða smið til starfa en láta sér ekki detta í hug að greiða honum 
laun fyrir vinnu sína. 

Stuldur á hugbúnaði er vissulega ekki eins sýnilegur og þessi 
dæmi en engu að síður er um sambærilegan þjófnað að ræða. 
Vara er tekin og notuð án þess að greiða fyrir hana.

Óhætt er að taka undir orð Halldórs Jörgenssonar, fram-
kvæmdastjóra Microsoft á Íslandi, um að þessi stórfelldi þjófn-
aður á hugbúnaði sé hugverkaþjóð til skammar. Það er áreiðan-
lega rétt mat hjá Friðriki J. Skúlasyni tölvunarfræðingi að flestar 
opinberar stofnanir og stærri fyrirtæki séu með hugbúnaðarmál 
sín í þokkalegu lagi. Vandinn liggur áreiðanlega fyrst og fremst í 
heimilistölvum almennings, sem gerir ekki vandann átækilegri. 

Ljóst er að gagnger hugarfarsbreyting þarf að koma til í um-
gengni við hugbúnað og annað tölvutækt efni. Almenningur í 
landinu verður að hætta að líta á þessa hluti eins og almennings-
eign og horfast í augu við að fyrir hugbúnað þarf að greiða eins 
og annan varning sem tilheyrir neyslu nútímamannsins. 

Þeir sem ekki gera það eru einfaldlega þjófar.

Íslenskir þjófar

Þegar hugbúnaður er tekinn ófrjálsri hendi jafnast 
það á við að ganga inn í verslun, taka það úr hillum 
sem mann vanhagar um og fara svo út án þess að 
greiða fyrir vöruna.



Hér er komið út kynningarrit Frum-

taka, samtaka framleiðenda frumlyfja. 

Meginástæða þessarar útgáfu er að ýta 

við og stuðla að umræðu um málefni 

sem snertir okkur öll í daglegu lífi 

en of fáir hugleiða sem og almenn 

kynning á Frumtökum, samtökum 

framleiðenda frumlyfja. Við viljum 

hvetja til vitundarvakningar og 

almennrar umræðu um svokallaða 

lífsstílssjúkdóma. Í því skyni hafa nú 

að undanförnu, í góðri samvinnu við 

Sjónvarpið, verið sýndar fimm stutt-

myndir sem við höfum látið framleiða

um lífsstílssjúkdóma, gildi forvarna og 

heilbrigðs lífernis. Myndirnar fimm 

fjalla í fyrsta lagi um þá almennu ógn 

sem lífsstílssjúkdómar eru við heilsufar 

alls almennings. Þá er fjallað nánar 

um reykingar og afleiðingar þeirra, 

um vægi hollrar og góðrar hreyfingar, 

um streitu og afleiðingar hennar og 

loks fjallar ein myndin um þýðingu 

góðs mataræðis. Mikilvægi góðra og 

öflugra forvarna er sífellt að verða 

ljósara og höfum við sem stöndum að 

Frumtökum ákveðið að leggja okkar 

af mörkum til þess að efla sem kostur 

er upplýsta umræðu um forvarnir, þar 

sem megináherslan verður lögð á hin 

gömlu og góðu sannindi: heilbrigð sál 

í hraustum líkama.

Samtök framleiðenda frumlyfja á 

Íslandi voru stofnuð síðla árs 2005 

undir nafninu Frumtök. Tilgangur 

Frumtaka er að efla og dýpka umræðu 

um lyfjamál og að gæta hagsmuna 

framleiðenda frumlyfja á Íslandi sem 

og á alþjóðavísu. Einnig að stuðla að 

rannsóknum og þróun lyfja og annast 

sameiginleg mál frumlyfjaframleiðenda 

hér á landi. Lyfjaframleiðsla og -þróun

er einn mesti hátækniiðnaður veraldar 

og sífellt er verið að leita að svörum við 

æ flóknari spurningum. Þær hreint 

út sagt ótrúlegu uppgötvanir sem 

gerðar hafa verið við lyfjarannsóknir 

og –þróun á undanförnum áratugum 

breyta þó ekki þeirri staðreynd að 

enn hafa ekki verið fundin upp lyf 

við nema broti af þeim sjúkdómum 

og kvillum sem hrjá mannkynið. Í því 

ljósi er gjarnan rifjað upp til gamans að 

undir lok nítjándu aldar sagði forstjóri 

bandarísku einkaleyfastofunnar starfi 

sínu lausu um leið og hann lýsti því 

yfir að búið væri að uppgötva allt sem 

hægt væri að finna upp. Ekki þarf að 

fara mörgum orðum um að sá ágæti 

maður reyndist fjarri því að vera 

sannspár. Á sviði lyfja- og læknisfræði 

hafa verið svo stórstígar framfarir á 

20. öldinni að vart er hægt að lýsa því 

öðruvísi en svo að um algjöra byltingu 

hafi verið að ræða, og sér ekki fyrir 

endann á. Öll þau lyf sem við þekkjum 

í dag hafa orðið til á tiltölulega 

stuttum tíma og nú á upphafsárum 21. 

aldarinnar er þekking á sviði lífvísinda 

að opna nýjar dyr. Möguleikar á betri 

og markvissari meðferð sjúkdóma og 

forvarnir gegn þeim hafa aldrei verið 

fleiri. Það er á þessum vettvangi sem 

frumlyfjafyrirtækin starfa, fyrirtækin 

sem eiga aðild að Frumtökum sem 

gefa þennan fjórblöðung út.

Mikilvæg verkefni framundan
Frumtök hyggjast hafa frumkvæði að 

rannsóknum og greiningu á íslensku 

heilbrigðiskerfi svo betri skilningur 

fáist á þeim vanda sem að steðjar. 

Einnig vilja samtökin vekja athygli 

á og kynna mikilvægi rannsókna og 

þróunar nýrra lyfja fyrir samfélagið og 

nauðsyn þess að slíkri starfsemi séu 

búin hagstæð starfsskilyrði á Íslandi. 

Sjúkdómar, breytingar í aldurssam-

setningu þjóðarinnar og ýmis heil-

brigðisvá af völdum manna og náttúru 

er stöðug áskorun fyrir samfélagið. 

Fuglaflensa og mögulegur heimsfar-

aldur inflúensu er nærtækt dæmi um 

það. Þörf á nýjum meðferðarúrræðum 

og óskir um framfarir á sviði lækna-

vísinda hafa því aldrei verið meiri. 

Ein afleiðing þessarar þróunar er 

aukið álag á heilbrigðiskerfið og 

meiri kostnaður við málaflokkinn, 

þar með talinn lyfjakostnaður. Um-

ræða um lyfjamál hér á landi er oft 

yfirborðskennd, gjarnan er einblínt 

á beinan útlagðan kostnað vegna 

lyfja, en ávinningur meðferðar sem 

fyrirbyggir sjúkdóma, læknar eða 

dregur úr einkennum þeirra virðist 

stundum gleymast í umræðunni. Því 

lítum við á það sem eitt af hlutverkum 

okkar samtaka að standa að gerð 

fræðslu- og kynningarefnis um lyf og 

málefni framleiðenda frumlyfja auk 

efnis um sjúkdóma og forvarnir þeirra. 

Jafnframt viljum við leggja okkar lóð á 

vogarskálar þess að ræða fjármögnun 

heilbrigðiskerfisins á uppbyggilegan 

hátt, í nánu samstarfi við stjórnvöld, 

stofnanir, félagasamtök, fagaðila og 

alla þá sem áhuga hafa á þessum 

málaflokki. Framfarir og nýsköpun 

verða ekki í lyfja- og læknisfræði nema 

umhverfi til rannsókna og nýsköp-

unar sé hagfellt og að reglur um 

einkaleyfi og hugverkavernd standi 

vörð um hag þeirra sem sinna slíkum 

rannsóknum. Frumtök munu einnig 

beita sér á þessum vettvangi í þágu 

almannaheilla.

Ný lyf gefa von um lækningu og líkn

Ný lyf líta dagsins ljós á hverju ári en 

það skal játað að lyfjafyrirtæki finna 

ekki upp ígildi penisillíns á hverju 

ári. Stundum heyrast gagnrýnisraddir 

þess efnis að ekki sé um raunverulegar 

nýjungar að ræða þegar ný lyf eru 

kynnt til sögunnar. Í þessu sambandi 

er rétt að benda á að framþróun í 

læknavísindum gerist þannig að skrefin 

eru stutt og stigið er varlega til jarðar. 

Þegar litið er til baka sl. 10 ár, svo dæmi 

sé tekið, geta menn ekki annað en séð 

hversu mjög þekkingu og úrræðum 

hefur fleygt fram. Eðli framfara, sama 

í hvaða starfsgrein raunvísinda borið 

er niður, er að þær auðkennast af 

framlagi fjölmargra vísindagreina og 

þær gerast með jöfnum, markvissum 

skrefum. Stundum koma hinsvegar 

fram stórkostlegir hlutir þar sem ný 

þekking ryður nýjar brautir og gefur 

von um líkn og lækningu sem ekki 

var möguleg áður. Það er á þessum 

vettvangi sem framleiðendur frumlyfja 

starfa.

Hjörleifur Þórarinsson, lyfjafræðingur 

og formaður Frumtaka, samtaka 

framleiðenda frumlyfja

Hjörleifur Þórarinnsson, formaður Frumtaka.

Lífsstílssjúkdómar
og forvarnir

Vissir þú að fyrir utan vilja vestrænna samfélaga til að fjármagna rannsóknir og þróun nýrra lyfja, er forsenda 

framfara öflug hugverka- og einkaleyfavernd? Umræða um einkaleyfi vegna lyfja mótast gjarnan af þeirri fornu hugsun 

að heilsufari, kvölum og dauða megi ekki blanda saman við viðskipti og að einkaleyfi séu að einhverju leiti orsakavaldur 

sjúkdóma og þjáninga í þróunarlöndum. Hið rétta er að fyrir utan lyf gegn alnæmi, eru flest lífsnauðsynleg lyf ekki 

einkaleyfisbundin og framleiðsla heimil öllum þeim sem ráða yfir þekkingu til lyfjagerðar. Framleiðendur alnæmislyfja 

hafa á síðari árum selt slík lyf á kostnaðarverði til fátækustu ríkjanna og samið við framleiðendur í nálægum ríkjum um 

framleiðslu alnæmislyfja. Af hálfu frumlyfjafyrirtækja er unnið mikið starf við þróun lyfja og bóluefna fyrir þróunarlönd 

og virk einkaleyfavernd er forsenda slíkrar þróunar, sem og þróunar allra nýrra lyfja. Þetta er sérstaklega mikilvægt á 

sviði alnæmis þar sem núverandi lyf duga ekki lengi vegna þróunar ónæmis hjá HIV veirunni og mikið starf er enn 

óunnið við þróun bóluefnis gegn alnæmi.

Vissir þú  að um 98% þeirra 325 lyfja sem WHO hefur skilgreint sem lífsnauðsynleg eru ekki bundin einkaleyfi. 

Samt sem áður hefur þriðjungur jarðarbúa ekki aðgang að þeim. Það er því augljóst að heilbrigðisvandi þróunarríkja er 

ekki vegna einkaleyfa lyfjafyrirtækja, heldur er fátækt og skortur á grundvallar heilbrigðisþjónustu aðalorsök vandans. 

Það eru helst lyf gegn alnæmi sem eru bundin einkaleyfum og á þeim vettvangi er gríðarlega mikið starf unnið á vegum 

lyfjafyrirtækja og alþjóðastofnana til að tryggja aðgengi sem víðast.

Meðal aðildarfyrirtækja Samtaka framleiðenda frumlyfja 

eru öll helstu frumlyfjafyrirtæki heims og umboðsfyrirtæki 

þeirra hér á landi auk Íslenskrar erfðagreiningar. Skilyrði 

fyrir aðild að samtökunum eru, að fyrirtækið, eða fulltrúar 

þess á Íslandi, stundi lyfjarannsóknir, þrói, framleiði eða 

markaðssetji lyf.

Hvað er frumlyf? Frumlyf er það lyf kallað sem inniheldur 

nýtt virkt efni sem viðkomandi lyfjafyrirtæki og samstarfs-

aðilar þess hafa uppgötvað og þróað. Þróunartími nýs 

frumlyfs er að jafnaði um 12-15 ár og ekki er óalgengur 

kostnaður þess ferlis metinn í tugum milljarða króna.

Útgefandi: Frumtök, samtök framleiðanda frumlyfja.  Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Jakob Falur Garðarsson



Mannfólkið er þannig gert að það vill 

yfirleitt meiri gæði frekar en minni. 

Þetta á við um heilsu líkt og önnur 

gæði. Vandi liggur hins vegar í því 

að auðlindir samfélagsins eru ekki 

óþrjótandi. Hagfræði er vísindagrein 

sem fjallar um leiðir til að ráðstafa 

takmörkuðum auðlindum samfélaga. 

Orðið HAGfræði er lýsandi, þar 

sem hagfræðingar fjalla um hvernig 

hagsæld samfélagsins sé hámörkuð. 

Til þess að nálgast ólíkar aðstæður í 

samfélaginu takast hagfræðingar á við 

viðfangsefni sín innan marka margra 

undirgreina. Heilsuhagfræði fjallar 

t.d. um ýmsa þætti er varða heilsu. 

Grunnspurningar hagfræðinnar — 

hvað skal framleiða, í hvaða magni, 

fyrir hvern og af hverjum — til þess að 

hámarka hagsæld samfélagsins, eru 

ekki síður mikilvægar varðandi heilsu 

en aðra þætti.

Heilsa er flestu fólki mikilvæg en 

er þó ekki það eina sem gefur því 

velferð. Ekki er hægt að gera ráð 

fyrir því að markmiðið sé einungis að 

samfélagsþegnarnir séu sem hraustastir 

og ekki er alltaf víst að áunnin heilsa 

sé fórnanna virði. Merki þessa sjáum 

við oft í hegðun fólks sem kýs sjálft 

að fórna heilbrigðum lífsháttum 

fyrir önnur gæði. Dæmi um þetta er 

óhollt mataræði, hættuleg störf eða 

lítil líkamshreyfing sem meðal annars 

kemur fram í ofnotkun á ökutækjum. 

Sá einstaklingur sem fer fótgangandi 

til vinnu sinnar, svo dæmi sé tekið, 

er fyrir þær sakir í betra líkamlegu 

ástandi og getur vænst lengri og 

betri lífdaga. En af hverju ganga 

ekki allir til vinnu sinnar? Ástæðan 

hlýtur að vera sú að önnur markmið 

ráði ferðinni; til greina kemur t.d að 

einstaklingurinn sækist frekar eftir 

þeim auknu tekjum og meiri neyslu 

sem fleiri vinnustundir geti skilað, 

þar sem um ræðir gæði sem greiða 

þarf fyrir. Einstaklingurinn fórnar þá 

heilbrigði fyrir ýmis önnur lífsgæði. 

Tími er hér dæmi um takmarkaða 

auðlind og einstaklingurinn er sjálfur 

ekki tilbúinn til þess að fórna þeim 

tækifærum sem tíminn getur skapað 

honum á öðrum vettvangi fyrir 

heilsuna.

Heilsa er treyst með heilbrigðis-

þjónustu, sem er eitt viðfangsefni 

heilsuhagfræðinga. Hröð tækniþróun 

í heilbrigðisþjónustu hefur aukið val-

möguleika og meðferðarúrræði. Ólíkt 

flestri framleiðslu þá hefur þessi aukni 

tækjakostur og nýjar lyfjameðferðir 

aukið útgjöld til heilbrigðismála. Nú 

er svo komið að í vestrænum löndum

fara um 10% af vergri þjóðarfram-

leiðslu til málaflokksins. Þetta kallar 

á nýjar áherslur við stefnumótun og 

ákvarðanatöku í heilbrigðismálum.

Þess er nú almennt krafist að heil-

brigðisþjónusta sé ekki einungis 

árangurs  rík, heldur að sem mest fáist 

fyrir þau verðmæti sem til hennar er 

varið. Þetta er einmitt ástæða þess 

að heilsuhagfræði er mikilvæg við 

ákvarðanatöku í heilbrigðiskerfinu. Hér 

má t.d. nefna til sögunnar rannsóknir 

á fjármögnun heilbrigðiskerfisins og 

heilbrigðistrygginga, rannsóknir á 

eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu, 

rannsóknir kostnaðar- og ábata-

greiningu lyfjameðferða, rannsóknir

á markaðsaðstæðum og markaðs-

brestum er varða heilsu, hagkvæm-

asta magni bólusetninga fyrir sam-

félagið, muninn á einkareknum 

og ríkisreknum heilbrigðiskerfum, 

stærðar  hagkvæmni sjúkrahúsa, áhrif-

um breyttrar aldurssamsetningar þjóða 

á heilbrigðisútgjöld og svona mætti 

lengi telja.

Heilsa fólks veltur þó ekki einungis á 

gæðum helbrigðisþjónustu. Þess vegna 

skoða heilsuhagfræðingar einnig aðra 

þætti á borð við samfélagslega áhrifa-

valda heilbrigðis. Um þessar mundir

beinist mikið af rannsóknum heilsu-

hagfræðinga að offitu, orsökum hennar 

og afleiðingum, t.d. á vinnumarkað, 

lífeyrisjóðsmál og tryggingamál. Ýmis 

áhættuhegðun hefur einnig verið 

heilsuhagfræðingum hugleikin á 

umliðnum árum. Mikilvægt er t.d. 

hvað varðar forvarnir í fíkniefnamálum 

að kunna góð skil á því hvernig ein-

staklingar bregðast við breyttu um-

hverfi og hvers konar opinberar ráð-

stafanir eru líklegastar til þess að hafa 

áhrif á hegðun einstaklinga. 

Heilsuhagfræði er sannarlega fræði-

grein sem tengist tæknilegum út-

færslum vísindanna sem eru áhuga-

verðar í sjálfum sér. Í sama mund 

hefur sú þekking sem þannig er 

sköpuð afdrifaríkar afleiðingar fyrir 

ákvarðanatöku á fjölmörgum sviðum 

mannlífsins. Stjórnendur heilbrigðis-

kerfanna og þeir sem móta almenna 

stefnu í heilbrigðismálum reiða sig 

á slíkar rannsóknir. Mikilvægt er að 

rannsóknir á sviði heilsuhagfræði 

liggi fyrir áður en spítalar eru sam-

einaðir, aðgerðir eru ákveðnar á til-

teknum sviðum lífvísinda, ráðist er 

í stefnumótun um reykingabönn og 

svona mætti lengi telja. Auk þess 

hafa fyrirtæki sprottið upp hérlendis 

sem málið varðar. Hér mætti nefna 

Össur hf. og lyfjafyrirtæki, en við 

blasir hvernig heilsuhagfræði í heild 

sinni og þættir hennar, s.s. þróunar-

hagfræði, lyfjahagfræði og hagfræði 

hugmyndaréttinda geta nýst innan 

slíkra fyrirtækja.  

Engum blöðum er um það að fletta að 

viðfangsefnin eru fjölbreytt og krefjast 

ólíkra úrlausna. Ef bjarga á ákveðn-

um fjölda lífára má gera það með 

ýmsum hætti: Ættum við að moka 

tröppurnar hjá öldruðum í hvert 

skipti sem snjóar, setja vegrið á helstu 

umferðaræðar eða skima eftir legháls-

krabbameini, svo nokkur dæmi séu 

tekin? Heilsuhagfræðin hefur leiðir til 

að svara hvaða aðferð skilar mestum 

árangri miðað við fyrirliggjandi 

verðmæti. 

Viðfangsefnin eru óþrjótandi og enn er 

langt í land með að heilsuhagfræðinni 

sé sinnt af því afli sem nauðsynlegt 

er í jafn viðamiklu heilbrigðiskerfi og 

rekið er hér á landi.  Heilsuhagfræði 

er ung grein á Íslandi og hefur 

almennt fengið litla umfjöllun þar 

sem sérfræðinga vantar enn. Faginu 

mun þó vaxa fiskur um hrygg, nú 

þegar er hægt að læra heilsuhagfræði 

til meistaragráðu við Háskóla Íslands 

og sækja námskeið í heilsuhagfræði 

í gegnum Endurmenntun Háskóla 

Íslands. Viðfangsefni í heilbrigðisþjón-

ustu krefjast slíkrar sérmenntunar. 

Rannsóknir á sviðinu hérlendis eru 

einnig að aukast samhliða aukinni

þekkingu á fræðasviðinu. Hagfræði-

stofnun Háskóla Íslands hefur stundað 

nokkuð af slíkum rannsóknum og fer 

heilsuhagfræðiverkefnum sem stofn-

unin tekur að sér fjölgandi. Von er 

til þess að rannsóknir í lyfjahagfræði 

eflist einnig mjög á næstunni, þar 

sem nú hefur verið sett á laggirnar 

Rannsóknarstofnun um lyfjamál við 

Háskóla Íslands. Þar verður meðal 

annars lögð áhersla á rannsóknir um 

lyfjastefnu og heilsuhagfræði.

Tinna Laufey Ásgeirsdóttir er doktor 

í heilsuhagfræði og starfar við 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands.

Hagfræði heilsa og 
heilbrigðismál

Dr. Tinna Laufey Ásgeirsdóttir

Lífsstílssjúkdómar
Frumtök hafa látið framleiða fimm 

stuttmyndir sem fjalla almennt um 

lífstílssjúkdóma og gildi forvarna í 

baráttunni gegn þeim. Fyrsta myndin 

fjallar almennt um lífstílssjúkdóma, 

þá er ein um gildi hreyfingar, ein 

um gildi holls mataræðis og góðrar 

næringar, ein um streitu og loks ein 

um reykingar.

Ýmis heilsufarsvandamál steðja að 

mannkyninu. Matarskortur, náttúru-

hamfarir og spillt stjórnvöld eru 

meginástæðan fyrir gríðarlegum heil-

brigðisvandmálum í þriðja heiminum. 

Þúsundir barna þjást af hungri og 

sjúkdómum. Flest þeirrra deyja, þús-

undir verða munaðarlaus og njóta ekki 

heilbrigðisþjónustu né menntunar.

Þeir Jarðarbúar sem betur mega sín eiga 

hins vegar við önnur vandamál að stríða. 

Alvarlegust þessara vandamála eru þau 

sem hafa skapast vegna góðs efnahags, 

enda er iðulega í þessu sambandi talað 

um velmegunarsjúkdóma eða lífsstíls-

sjúkdóma. Þessir sjúkdómar stafa að 

mestu leyti af röngu mataræði eða ofáti, 

hreyfingarleysi, streitu og reykingum.

Þrátt fyrir allt, geta Íslendingar 

vænst þess að vera við góða heilsu 

og tiltölulega lausir við sjúkdóma 

allt til 71 árs aldurs, - eða lengst allra 

Evrópubúa.

Með því að temja okkur heilbrigða 

lífshætti og lífsviðhorf, aukum við 

líkurnar til mikilla muna á því að 

lifa heilbrigðu og góðu lífi alla æfi. 

Með heilbrigðu líferni spörum við 

þjóðfélaginu verulegar fjárhæðir; 

fjárhæðir sem mætti nýta í ýmislegt 

annað, eins og eflingu menntakerfisins 

og betri þjónustu við aldraða.



Josy Zareen segir Íslendinga hafa tekið miklum 
framförum í magadansi þau ár sem hún hefur 
kennt í Magadanshúsinu. 

„Magadansinn verður sífellt vinsælli og við höfum 
því bætt við okkur námskeiðum, meðal annars fyrir 
börn og einstaklinga með Downs-heilkenni, ekki síst 
vegna þess hversu góð áhrif hann hefur á heilsu-
farið,“ segir Josy Zareen, sem hefur kennt maga-
dans í Magadanshúsinu á Íslandi undanfarin sex ár.

„Magadansinn er meðal annars góður fyrir móður-
líf kvenna og þá gildir líkamsvöxturinn einu,“ heldur 
hún áfram. 

„Einn kosturinn við dansinn er einmitt sá að vel-
flestar konur geta stundað hann án þess að vera í 
einhverju svakalegu formi. Hingað koma konur af 
öllum stærðum og gerðum og margar verða undr-
andi á því hversu vel þeim gengur.“

Josy segir magadansinn ekki síður hafa góð sál-

ræn en líkamleg áhrif, hann efli einfaldlega sjálfs-
traustið. „Til mín hafa leitað konur með alls kyns 
vandamál, eru með lágt sjálfsmat eða eru að jafna 
sig eftir sambandsslit, svo dæmi séu tekin. Þeim 
líður yfirleitt strax betur eftir að hafa reynt fyrir 
sér í dansinum og margar kjósa að halda áfram.“

Áhuginn sem íslenskar konur hafa sýnt maga-
dansi hefur meðal annars skilað sér í góðri frammi-
stöðu á erlendum vettvangi. Til marks um það hefur 
einn nemenda Josy þegar fengið samning um að 
sýna í Dubai eftir sigur í keppni og sjálf tryggði hún 
sér fyrsta sætið í keppni sem var nýverið haldin í 
Stokkhólmi.

„Þetta er í báðum tilvikum mjög góður árangur, 
þar sem við öttum kappi við lönd þar sem magadans 
er orðinn að hálfgerðri þjóðaríþrótt,“ segir Josy. 
„Í kjölfarið varð ég vör við aukinn áhuga manna á 
því sem er að gerast hér í dansinum og var jafnvel 
talað um að bestu dansararnir kæmu frá Íslandi. Við 
getum verið virkilega stolt.“

Magadans í uppsveiflu

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Í utandeildinni fá margir útrás 
fyrir knattspyrnuáhugann án 
þess að það éti upp allan frí-
tímann. Deildin er öllum opin.

Utandeildin í knattspyrnu er 
hafin. Þar etja um 600 knatt-
spyrnuáhugamenn í 33 liðum 
kappi í þremur riðlum og bítast 
um deildartitil og bikartitil. 

Deildin er ætluð þeim fjöl-
mörgu aðdáendum knattspyrnu 
sem vilja spila á stórum velli í 
ellefu manna liði en hafa ekki 
áhuga, tíma eða getu til að spila 
með liðum sem taka þátt í Ís-
landsmótinu. Hver sem er getur 
skráð lið til leiks í utandeild-
inni þótt of seint sé að taka þátt 
í sumar.

Reglurnar eru hefðbundnar 
nema hvað spilað er í tvisvar 
40 mínútur, engar hömlur eru á 

fjölda leikmanna á varamanna-
bekk og ótakmarkaðar skipting-
ar mega eiga sér stað. Einn dóm-
ari dæmir leiki og því ekki væn-
legt að spila rangstöðutaktík 
fyrr en í úrslitakeppninni, en þá 
bætast línuverðir í hópinn.

Deildin er opin bæði konum og 
körlum og þótt karlar séu í yfir-
gnæfandi meirihluta eru nokkur 
lið með konur innanborðs. Enn 
hefur ekkert lið skipað fleiri 
konum en körlum tekið þátt en 
einu sinni verður allt fyrst.

Liðin leggja mismikið upp úr 
þjálfun leikmanna en flestir taka 
þátt gamansins vegna. 

Deildin er getuskipt og þó að 
getan nái ekki nema hálfa leið 
upp í áhugann eiga allir raun-
hæfan möguleika á að ná í ein-
hver stig, eða í versta falli skora 
nokkur mörk.

Karlar og konur 
keppa saman

Nú hafa tekið gildi hertar 
reglur um rannsóknir á fram-
leiddum efnum. Rannsóknirnar 
kosta 600 milljarða.

Evrópusambandið hefur sam-
þykkt hertar reglur er varða rann-
sóknir á framleiddum efnum sem 
seld eru innan bandalagsins. Þessi 
efni eru allt frá lakki til snefilefna 
í hárnæringu.

Þetta gerir það að verkum að 
prófa þarf gríðarlegan fjölda efna. 
Reglurnar hafa einnig þá breyt-
ingu í för með sér að það kemur 
í hlut framleiðenda að sanna að 
efnin séu skaðlaus en hingað til 
hefur það verið yfirvalda að sanna 
skaðsemi þeirra.

Kostnaður rannsóknanna er tal-
inn um 600 milljarðar en á þeim ell-
efu árum sem framleiðendur hafa 
til að aðlagast nýju reglunum áætlar 
ESB að 5.800 milljarðar sparist í 
heilbrigðiskerfi aðildarlanda sinna 
vegna breytinganna.

Hertar reglur 
innan ESB

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

Aðgangur er ókeypis og allir eru velkomnir meðan húsrúm
leyfir.

Áhrif mataræðis
á krabbamein
í blöðruhálskirtli
og brjóstum

Krabbameinsfélagið
Framför

Fyrirlestur Jane Plant 7. júní kl. 12 í Háskólabíói

YOGASTÖÐIN HEILSUBÓT
Síðumúla 15, s. 5885711 og 6946103

YOGA YOGA YOGA
Líkamsæfingar, öndunaræfingar

slökun og hugleiðsla

Sértímar fyrir barnshafandi

og kraftyoga

Allir yoga unnendur velkomnir

www.yogaheilsa.is • yogaheilsa@yogaheilsa.is



Falleg og þægileg garðhúsgögn geta gert garðinn að góðum 
dvalarstað.

Þar sem hið íslenska sumar er yfirleitt frekar stutt og óútreiknanlegt 
skiptir máli að nýta góðu dagana sem allra best. Víða er hægt að fá 
falleg og þægileg garðhúsgögn sem gera garðinn að virkilega góðum 
dvalarstað. Fjölskyldan getur þá haft það notalegt allan daginn í sólinni 
og jafnvel boðið gestum til sín til að njóta blíðveðursins.

Gott að vera
í garðinum

Innbyggt salerni
kr. 24.900
allt settið



BÍLAR &
FARARTÆKI
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22
eru árin sem bandaríski körfuboltakappinn LeBron James hefur lifað. 
Þessi magnaðii leikmaður hefur nánast einn síns liðs dregið Cleveland 
Cavaliers í úrslit NBA-deildarinnar og sýnt þroska og andlegan styrk sem 
fylgir vanalega mun eldri leikmönnum.

» ÁSTA B. GUNNLAUGSDÓTTIR

Ásta B. Gunnlaugsdóttir er ein af albestu knattspyrnukonum 
sem Ísland hefur alið af sér. Ásta spilaði sinn fyrsta leik með 
Breiðabliki árið 1973 þegar hún var þrettán ára gömul og lék alls 
tuttugu ár með meistaraflokki. Hún var kjörin Knattspyrnumaður 

ársins 1994 fyrst kvenna og 
lagði skóna á hilluna í kjölfarið. 
Hún skoraði 154 mörk í 142 
deildarleikjum, varð tíu sinnum 
Íslandsmeistari og fjórum 
sinnum bikarmeistari. Hún lék 
26 landsleiki og skoraði í þeim 
8 mörk. Sport fékk Ástu B. til 
að velja besta lið knattspyrnu-
kvenna frá upphafi.  
„Ég hef alltaf verið hrifin af 
hraða, vil hafa fljóta kantmenn 
og framherja og val mitt bygg-
ist á því,” segir Ásta B. 

DRAUMALIÐIÐ

2 sport

FRÁ RITSTJÓRA
Óskar Hrafn 
Þorvaldsson 

HVER ÆTLAR 
AÐ FÓRNA SÉR?

Eyjólfur 
Sverrisson 
er góður 
maður og 
vandaður.
Hann er 
hins vegar 
hörmulegur 
landsliðs-
þjálfari. 
Hann hefur 
ekki þann 
karakter,
ekki það 
hugrekki 
og ekki þá 
útgeislun 
sem lands-
liðsþjálfari 
þarf að 
hafa.

Á meðan Eyjólfur Sverrisson er landsliðsþjálfari 
og Eiður Smári Guðjohnsen er í leikbanni er ekki 
hægt að sjá nokkurn möguleika á því að ná stigi 
gegn Svíum í Stokkhólmi í undankeppni EM á 
morgun, miðvikudag. Miðað við ráðleysið gegn 
Liechtenstein á laugardaginn þar sem samansafn 
af neðrideildar leikmönnum í Sviss leit út eins og 
hágæða knattspyrnulið á köflum kallast það varla 
að taka stórt upp í sig þegar því er haldið fram að 
eina von okkar til að vinna leikinn gegn Svíum er 
að beita „danska bragðinu“ sem ég kýs að kalla 
svo. Við þurfum sem sagt að finna einhvern 
Íslending sem er tilbúinn til þess að klæðast 
sænska landsliðsbúningnum á miðvikudag. Hann 
þarf síðan að hlaupa inn á völlinn undir lokin og 
ógna dómaranum þannig að leikurinn verði flaut-
aður af og okkur dæmdur sigur, 3-0. Þetta er eini 
raunhæfi möguleikinn í stöðunni.

Eyjólfur Sverris-
son er góður maður 
og vandaður. Hann er 
hins vegar hörmu-
legur landsliðsþjálf-
ari. Hann hefur ekki 
þann karakter, ekki 
það hugrekki og ekki 
þá útgeislun sem 
landsliðsþjálfari þarf að hafa. Ég kvartaði yfir því 
fyrir tveimur mánuðum hversu leiðinlegur hann 
væri og því miður tók hann ekki mark á mér. Hann 
býður enn upp á klisjur á klisjur ofan. Liðið hans 
er enn að gera sömu mistök og það gerði í fyrsta 
leiknum undir hans stjórn fyrir rúmu ári. Liðið 
spilar enn tilviljunarkenndan sóknarleik og illa 
skipulagðan varnarleik. Hann segist vera að 
byggja upp nýtt landslið. Ég segi: Nei, takk. Við 
þurfum einhvern annan í það. Einhvern sem 
veldur starfinu. Eyjólfur ætti að sjá sóma sinn í 
því að láta staðar numið í starfi. Og ef hann sér 
það ekki þá ætti formaðurinn Geir Þorsteinsson 
að leysa íslenska liðið úr álögum Eyjólfs.

FH-ingar verða Íslandsmeistarar. KR-ingar 
ætluðu að verða Íslandsmeistarar en þeir verða 
bara verri og verri með hverjum leiknum sem 
líður. Og það hjálpar þeim ekkert að hafa fengið 
frábæran knattspyrnumann eins og Rúnar Krist-
insson í liðið. Af hverju? Til að mynda af því að 
varnarlínan er með innanborðs þrjá leikmenn 
sem hreyfast varla lengur og af því að þjálfaranum 
virðist af einhverjum óskiljanlegum ástæðum 
finnast það sniðugt að gefa háa bolta á Björgólf 
Takefusa. Keflavík og Valur eru einu liðin sem 
eiga séns í FH. En þau hafa ekki Tryggva Guð-
mundsson, Arnar Gunnlaugsson og Matthías 
Guðmundsson. Þessir menn þurfa bara eitt færi 
til að skora og þar skilur á milli. Þeir klára leikina 
og mótið í leiðinni.

Þóra B. Helgadóttir, 
Leuven

Greta Mjöll 
Samúelsdóttir, 

Breiðabliki

Ásta B. Gunn-
laugsdóttir, 
Breiðabliki

Halldóra 
Gylfadóttir, 

ÍA Ragna Lóa 
Stefánsdóttir, ÍA

Guðrún Sóley 
Gunnarsdóttir, 

Breiðabliki

Olga Færseth,
 KR

Guðrún
Sæmunds-
dóttir, Val

Margrét 
Ólafsdóttir, 
Breiðabliki

Ásthildur
Helgadóttir, 

Malmö

Margrét Lára 
Viðarsdóttir, Val

V arnarjaxlinn Hermann Hreiðars-
son fær um 400 milljónir í 
árslaun hjá Portsmouth 

eftir því sem heimildir Sport 
herma. Hermann skrifaði undir 
tveggja ára samning við enska 
úrvalsdeildarliðið fyrir tæpum 
tveimur vikum eftir að hafa fengið 
frjálsa sölu frá Charlton þar sem 
liðið féll úr ensku úrvalsdeildinni. 
Hermann gerði nýjan þriggja ára 
samning við Charlton fyrir rúmu ári 
og þá var greint frá því að sá samn-
ingur væri metinn á millj-
arð, eða 330 milljónir á 
ári. Samningur 
Her-
manns nú 
er því enn 

betri og gerir hann að einum launahæsta varnar-
manni ensku úrvalsdeildarinnar.

Ólafur Garðarsson, umboðsmaður Her-
manns, vildi lítið tjá sig um launamál Her-
manns þegar Sport ræddi við hann. „Það 
eina sem ég get sagt er að launin hans 

hafa hækkað og samningurinn er afar 
góður. Annars er þetta ekki flókið reikn-
ingsdæmi. Mörg lið voru tilbúin til að 

borga nokkur hundruð milljónir fyrir hann 
í janúarglugganum og nú þegar hann er á 

frjálsri sölu er eðlilegt að hann njóti góðs af 
því,“ segir Ólafur.

Hingað til hefur Eiður Smári Guðjohnsen 
borið ægishjálm yfir aðra íslenska íþrótta-

menn þegar kemur að launum. Eiður 
Smári skrifaði undir samning við 

Chelsea sumarið 2004 sem færði 
honum milljón á dag í laun. 

Ekki er talið að samningur 
hans við Barcelona sé lakari 
en síðan má bæta við árang-
urstengdum greiðslum 

fyrir titla og spilaða leiki.

HERMANN MEÐ 400
MILLJÓNIR Í ÁRSLAUN
Knatspyrnumaðurinn Hermann Hreiðarsson er orðinn einn af launahærri varnar-
mönnum ensku úrvalsdeildarinnar eftir hann samdi við Portsmouth til tveggja ára. 
EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Forsíðumyndina tók Anton Brink 
af KR-ingnum Rúnari Kristinssyni 
í leik gegn Víkingi. Sjá viðtal á 
blaðsíðu 8.

Útgefandi: 365, Ritstjóri: Óskar Hrafn 
Þorvaldsson oskar@frettabladid.is, 
Útlitshönnun: Kristín Agnarsdóttir 
kristina@frettabladid.is
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Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Birkiaska

Hermann Hreiðarsson þénar 
gríðarlega peninga á því að spila 
fótbolta og er mun launahærri 
en allir bankastjórar Íslands. 

NORDIC PHOTOS 



íþróttafólki

Það er innbyggt í stefnu Sparisjóðsins
að vera bakhjarl farsæls mannlífs og
því leggjum við góðum verkefnum lið

Sími 421 6600 | www.spkef.is
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HVAR ER HANN NÚ?
 HREINN HALLDÓRSSON

Hreinn Halldórsson kúluvarpari er einn af glæsilegri íþróttamönnum sem við 
Íslendingar höfum átt. Hreinn var þrívegis kjörinn Íþróttamaður ársins; 1976, 1977 
og 1979. Hann setti setti sex Íslandsmet og kastaði lengst 21,09 metra á Stokk-
hólmsleikvangi árið 1977. Hann lagði kúluna á hilluna árið 1982 og síðan hefur 
farið lítið fyrir honum. Sport forvitnaðist um hvað hefði drifið á daga Hreins frá því 
að hann hætti í kúluvarpinu.
„Ég kynnist konunni minni, sem er að austan, þegar ég var fastur gestur í Múla-
kaffi þar sem hún var að vinna. Þegar ég hætti í kúluvarpinu má eiginlega segja að 
hún hafi platað mig austur og þar hef ég verið síðan,” segir Hreinn og hlær.
Hreinn hefur haft umsjón með íþróttamannvirkjum á Egilsstöðum mörg undan-
farin ár og hefur það orðið ærinn starfi eftir þá miklu uppbyggingu sem átt hefur 
sér stað í bænum á undanförnum árum. „Ég byrjaði á því að hafa umsjón með 
gömlu sundlauginni en síðan hefur þetta orðið meira og meira,” segir Hreinn, sem 
var líka lengi ökukennari. „Nú er ég á sjálfskiptum bíl og get ekki kennt. Það er þó 
alltaf verið að spyrja mig, núna síðast í gær,” segir Hreinn sem á tvo syni, Geisla 22 
ára og Bjarma 14 ára, með konu sinni Jóhönnu G. Þorsteinsdóttur.

TÍU HANDKNATT-
LEIKSMENN SEM 
HAFA ORÐIÐ 
MEISTARAR 
ERLENDIS

1. AXEL AXELSSON 
Varð meistari með 
Grün-Weiß Danker-
sen í Vestur-Þýska-
landi árið 1977.

2. ÓLAFUR 
H. JÓNSSON 
Varð meistari 
með Grün-Weiß 
Dankersen í 
Vestur-Þýska-
landi árið 1977.

3. ÁGÚST SVAVARSSON Varð 
meistari með Drott í Svíþjóð 1978.

4. VIGGÓ 
SIGURÐSSON 
Varð meistari 
með FC Barce-
lona á Spáni 
árið 1980.

5. ALFREÐ 
GÍSLASON 
Varð meistari 
með TUSEM 
Essen í 
Vestur-Þýska-
landi 1986 
og 1987.

6. KRISTJÁN ARASON Varð 
meistari með VfL Gummersbach í 
Vestur-Þýskalandi 1988.

7. ARON KRISTJÁNSSON Varð 
meistari með Skjern í Danmörku 
árið 1999.

8. ÓLAFUR 
STEFÁNSSON 
Varð meistari 
með Magde-
burg í Þýska-
landi árið 2001 
og Ciudad Real 
á Spáni 2007.

9. DAGUR SIGURÐSSON Varð 
meistari með A1 Bregenz í Austur-
ríki árin 2004, 2005, 2006 og 2007.

10. RAGNAR 
ÓSKARS-
SON Varð 
meistari með 
Ivry í Frakk-
landi árið 
2007.

Ágóðum degi æfa um tuttugu manns 
bogfimi á Íslandi. Endurnýjunin hefur 
verið talsverð og við höfum fengið 

ágætis viðbrögð við námskeiðum sem við 
höfum haldið. En iðkendurnir mættu að sjálf-
sögðu vera fleiri,“ segir Kristmann Einarsson, 
formaður Bogfiminefndar ÍSÍ og besti bog-
fimimaður landsins.

Kristmann, sem er 32 ára, byrjaði að æfa 
bogfimi fyrir sjö árum. „Þetta var eitthvað 
sem mér fannst spennandi. Ég hef aldrei 
verið mikið fyrir hinar hefðbundnu vinsælu 
greinar eins og fótbolta og handbolta og þar 
sem það voru mjög fáir í þessu ákvað ég að 
prófa. Og sé ekki eftir því,“ segir Kristmann, 
sem vill ekki meina að bogahetjur á borð við 
Hróa Hött og Vilhjálm Tell hafi haft djúp-
stæð áhrif á hann. „Pabbi las reyndar fyrir 
mig bókina um Hróa Hött þegar ég var yngri 
og kannski það hafi skilið eitthvað eftir sig,“ 
segir Kristmann og hlær.

MIKIL ÁSKORUN
Aðspurður segir Kristinn að mikla þolinmæði 
þurfi til að ná árangri í bogfimi. „Þetta er 
mikil áskorun. Fyrstu mánuðina finnur fólk 
miklar framfarir og ég hef sagt að fólk er til-
tölulega fljótt að verða þokkalegt með bog-
ann. Það er hins vegar fínstillingin sem er 
lengi að koma. Það er mikið haft fyrir því að 
verða góður og það er kannski ástæðan fyrir 
því að það eru ekki fleiri að æfa þessa íþrótt. 
Fullt af fólki gefst upp þegar það lendir á 
vegg og bætir sig ekkert í langan tíma. Það 
eru ekki margir sem hafa þessa þrautseigju. 
Þolinmæði er dyggð í þessu eins og svo mörgu 
öðru,“ segir Kristmann.

FÆR HJÁLP FRÁ MAREL
Kristmann vinnur dags daglega hjá Marel og 
hann segir stjórnendur fyrirtæksins vera 
draumavinnuveitendur. „Við fáum aðeins 
þrjá tíma á viku inni yfir vetrartímann og 
Marel hefur leyft mér að nota kjallara í 
höfuðstöðvum fyrirtækisins sem æfingahús-
næði,“ segir Kristmann en hann æfir allt upp 
í fimmtán tíma á viku þegar mest er auk þess 
sem hann stundar box árið um kring til að 
halda sér í góðri þjálfun.

Kristmann fer líka í fjölmargar æfinga- 
og keppnisferðir á hverju ári og það kostar 
frí frá vinnu. „Stjórnendurnir hafa sýnt mér 
mikinn skilning og í raun gert mér kleift að 
stunda þessa íþrótt. Þjálfarinn minn er í Hol-
landi og ég fer töluvert út. Ég reyni yfirleitt 
að sameina keppnir og æfingabúðir í einni 
ferð en það er algjörlega nauðsynlegt fyrir 
mig að keppa erlendis. Hér heima er engin 
samkeppni fyrir mig. Ef ég færi ekki út til að 
keppa við betri menn myndi ég aldrei bæta 
mig,“ segir Kristmann, sem veit þó ekki hvar 
hann stendur í heiminum í dag. „Það er 
ómögulegt að segja. Minn besti árangur er 32 
manna úrslit á heimsmeistaramótinu í Dan-
mörku fyrir tveimur árum. Þessi íþrótt er í 
stöðugri þróun og ég vinn stanslaust í því að 

bæta mig. Það er áskorun að keppa erlendis 
og það heldur mér við efnið,“ segir Krist-
mann en fram undan er mót á Írlandi eftir 
mánuð og stór mót í Hollandi í ágúst og 
desember.

Spurður hvenær menn toppi í bogfiminni 
segir Kristmann allan gang á því. „Ég tel mig 
eiga nokkur góð ár eftir en menn geta stund-
að þessa íþrótt eins lengi og sjónin er í lagi og 
hendurnar eru stöðugar,“ segir Kristmann.

» ÞOLINMÆÐI « ER DYGGÐ
Kristmann Einarsson er bestur í bogfimi á Íslandi. Hann hefur æft íþróttina í sjö ár og þarf að fara til útlanda til að fá 
samkeppni. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Kristmann Einarsson segist þurfa að leita út fyrir 
landsteinana að samkeppni - hún sé einfaldlega ekki til 
staðar á Íslandi. 

TUGURINN

HVAÐ KOSTA GRÆJURNAR?
Kristmann segir að hægt sé að fá byrjenda-
búnað; boga, örvar og aukahluti, fyrir um 100 
þúsund krónur. Hins vegar þurfi að panta 
dótið að utan þar sem enginn hafi séð hag sinn 
í því að flytja þennan útbúnað inn til landsins. 
Kristmann segir sinn eigin búnað kosta um 
300 þúsund krónur. Þann búnað þurfi ekki að 
endurnýja mikið nema íþróttin breytist stór-
kostlega. Aðalatriðið sé hins vegar hjá 
atvinnumönnum sem og byrjendum að 
útbúnaðurinn sé traustur og fólki þekki það 
sem það er með í höndunum.

SPO
RTM

YN
D
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LLI

1 matsk. safieða 1 hylki.

Fæst í apótekum og heilsubúðum.

Ný sending





Enn einu sinni hefur spænska 
deildin reynst sú mest spennandi 
í álfunni. Hún er jafnframt sú 
síðasta að renna sitt skeið þetta 
vorið og teygist reyndar inn í 

sumarið. Þrátt 
fyrir gæði 
boltans eru 
skipulagsgæði
knattspyrnu-
mála ekki þau 
sömu og kalla 
margir syðra 
eftir breyting-
um.

Spánverjar ríghelda í þá fornu 
hefð að hvíla sig seinnipartinn. 
Taka „siesta“. Þetta hefur áhrif á 
fótboltann, hvergi er leikið jafn 
seint á kvöldin, algengt að 
flautað sé til leiks kl. 9 eða 
jafnvel kl. 10. Sparkáhorf að 
síðkveldi er stór hluti af 
helgarvenjum spænskra og 
hefur verið mikil mótspyrna við 
að breyta háttum. Spænsku 
sjónvarpsstöðvarnar hræra svo í 
leiktímum fram á síðustu stundu 
og gerir það erlendum sjónvarps-
stöðvum erfitt fyrir að sinna 
spænsku deildinni. Einnig er þetta 
hvimleitt fyrir útlendinga sem 
vilja skella sér til Spánar og horfa 
á leik. Þetta vorið hefur keyrt um 
þverbak. Landsleikjahlé slítur í 
sundur mest spennandi toppbar-
áttu í háa herrans tíð og væng-
stýfir liðin í verslunarmálum. 
Real, Barca og Sevilla mega ekki 
við því að skapa óróa í leikmanna-
hópnum fyrr en mótið er búið. 

Á laugardagskvöldið verður 
næstsíðasta umferðin leikin. Það 
var ekki fyrr en rétt fyrir helgina 
að ákveðið var að allir helstu 
leikirnir ættu að fara fram á sama 
tíma. Fram að því hafði þeim 
verið dreift hist og her að 
fornum frjálslegum sið. Óþreyj-
an er mikil eftir lokaslagnum en 
blöðin nenna lítið að fjalla um 
landsleikina tvo sem Spánverjar 
heyja í millitíðinni og urðu fréttir 
af sigrinum gegn Lettum að lúta í 
minni pokann fyrir umfjöllun um 
tennis og mótorhjólakappakstur. 
Það er ekki nóg með að liðið þyki 
lélegt og andstæðingarnir 
ómerkilegir heldur gætir pirrings 
yfir því að deildin mikilvæga þurfi 
að bíða á meðan.
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Real Madrid og Barcelona vilja kaupa hann. Liverpool vildi fá hann í fyrra og einnig núna, 
sem og Evrópumeistarar AC Milan. Velkomin í heim Daniel Alves, hins 24 ára gamla 

brasilíska bakvarðar Sevilla. Nú um stundir er hann talinn besti leikmaður Spánar. 
EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

» DANIEL ALVES «
ÞAÐ ERU ALLIR Á EFTIR ALVES 

“ Hann er þrír leikmaður í 
einum. Hann er leik-
stjórnandi á miðjumanni 

með sál kantmanns sem spilar 
bakvörð.“ Svona lýsti 
spænska dagblaðið AS 
Daniel Alves eftir stórleik 
hans gegn Barcelona í mars 
þar sem hann var yfirburða-
maður á 

vellinum í sigri Sevilla, 
2-1.

Það er kannski ekki skrýtið 
að Daniel Alves sé eftirsóttur 
af öllum bestu liðum álfunnar. 
Menn af hans sauðahúsi vaxa 
ekki á trjánum. Alves kom til 
Spánar sem óþekktur tvítug-
ur strákur en er nú talinn 
vera besti leikmaður Spán-
ar. 

OG AF HVERJU?
„Hann er eins manns hljómsveit, 
stórkostlegur íþróttamaður sem 
lifir sig inn í leikinn eins og 
ofvirkt barn. Hann er eins og 
Roberto Carlos fyrir réttfætta. 
Eini munurinn er sá að Alves 
getur varist. Hann getur reyndar 
verið ansi grófur þegar hann vill 
það við hafa. Það er kannski engin 
tilviljun að á sama tíma og hann 
leiðir deildina í stoðsendingum 
þá er hann einnig við toppinn yfir 
þá leikmenn sem hafa fengið flest 
spjöld og brotið oftast af sér. Í 
stuttu máli sagt, Alves getur gert 
allt.“ Svona lýsti Sid Lowe, hinn 
virti sérfræðingur The Guardian 
í spænsku knattspyrnunni, Alves 
fyrir skömmu. Með svona lýsing-
ar á bakinu er auðvelt að skilja að 
allir séu á eftir Alves.

Og það er ekki ólíklegt að Alves 
hverfi á braut í sumar. Hann hefur 
þegar unnið Evrópukeppni félags-
liða tvívegis með Sevilla og gæti 

þess vegna unnið spænsku deild-
ina. Umboðsmaður hans orðaði 
þetta þannig við fjölmiðla um dag-
inn: „Fólk verður að vera raun-
hæft og gera sér grein fyrir því að 
bestu leikmennirnir enda yfirleitt 
í bestu félögunum. Og með fullri 
virðingu fyrir Sevilla þá er það 
skör lægra en nokkur önnur lið í 
Evrópu. Þetta er rétti tíminn til að 
selja Daniel.“

NAUTABANINN
Einar Logi Vignisson

SÍÐBÚIÐ
SPÆNSKT
DRAMA

Þrjú lið eiga möguleika á spænska meistaratitlinum

Aldur: 24 ára

Hæð: 1,71 m

Þyngd: 64 kg

Staða: Hægri bakvörður

Þjóðerni: Brasilískur

Lið: Sevilla

Leikir/mörk: 140/9

Landsleikir: 4

ÉG ER DANIEL ALVES

Verbúð 8 við Geirsgötu, 101 Reykjavík, Sími 553 1500Opið 7-21    alla daga vikunnar

G S æ g r e i f a n s
Humarsúpa

r i l l ve is l a

Fiskur á grillið

Hin fullkomna 

humarsúpa
samkvæmt New York Times

LOKABARÁTTAN

BARCELONA REAL MADRID SEVILLA
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Alla knattspyrnumenn dreymir um að 
verða meistari með sínu liði,“ sagði 

Rúnar, sem á sínum langa ferli hefur aldrei 
orðið meistari með því liði sem hann hefur 
spilað. „Ég hef verið í toppbaráttunni, bæði 
með Lilleström og Lokeren, en aldrei endaði 
það með titli. En á móti kemur að lið eins og 
Lokeren á aldrei raunhæfa möguleika á að 
verða meistari í Belgíu. Það er lið sem ætti 
frekar að vera í baráttu um Evrópusæti.

Árið 1994 varð hann bikarmeistari með KR 
og það segir hann vera stærsti sigurinn á 
sínum ferli. „Það var auðvitað rosalega 
gaman að vera bikarmeistari með KR á 
sínum tíma. Það hefur alla tíð verið minn 
æðsti draumur að verða Íslandsmeistari 
með KR. Það er örugglega ekkert skemmti-
legra.“

KR hefur unnið þrjá Íslandsmeistaratitla 
í fjarveru Rúnars og miðað við gengi liðsins 
í upphafi móts er ljóst að róðurinn er þung-
ur. „Sumarið er ekki búið en ástandið er 
mjög slæmt. Sérstaklega hvað sjálfstraust 
liðsins varðar.“

NEITAÐI LIVERPOOL
Rúnar var á 25. aldursári þegar hann gerðist 
atvinnumaður í knattspyrnu. Þá fór hann til 
Örgryte í Svíþjóð og spilaði þar í tvö og hálft 
tímabil. Eftir á að hyggja hlýtur það að telj-
ast athyglisvert að hann hafi farið svo seint 
út. En tækifærin voru vissulega til staðar. Í 
október árið 1989 æfði hann með Liverpool í 
þrjár vikur.

„Ég spilaði með varaliði Liverpool og mér 
gekk mjög vel. Félagið vildi fá mig aftur og 
halda mér aðeins lengur. Á þeim tíma hugs-
aði ég hins vegar sem svo að ég myndi aftur 
fá tækifæri seinna til að fara til góðs liðs í 
Evrópu. Ég vildi þroskast meira á Íslandi og 
komast nær landsliðssæti.“

Í dag myndu sjálfsagt fáir, ef nokkrir, 
nítján ára knattspyrnumenn slá hendinni við 
slíku heimboði frá Liverpool. Rúnar sér þó 
ekki eftir neinu og segir það mikilvægt að 
leikmenn öðlist reynslu á Íslandi áður en 
þeir halda í atvinnumennskuna.

SÁTTUR VIÐ MÍNAR ÁKVARÐANIR
„Það eru mörg dæmi til um sextán og sautj-
án ára stráka sem semja við lið í Evópu og 
koma svo aftur heim fjórum árum síðar. Þá 
hafa þeir lítið spilað og verða meðalmenn í 
íslensku deildinni. Það er gott og hollt fyrir 
alla að spila að minnsta kosti eitt ár hér 
heima og ef maður stendur sig vel gæti verið 
gott að fara annað.“

Rúnari bauðst einnig að semja við Brann 
á sínum tíma. „Ég var kominn langt í samn-
ingaviðræðum við Brann en mér fannst það 
sem mér stóð til boða ekki nógu girnilegt og 
neitaði því. Auðvitað hefði verið gaman að 
fara til Liverpool eða Brann en ég sé ekki 
eftir neinu. Það eru mörg ef í lífinu og ég 
veit ekkert hvernig mitt líf eða ferill hefði 
þróast ef ég hefði tekið aðrar ákvarðanir. Ég 
er ánægður með mínar ákvarðanir.“

ÍSLENSK ÞUNGAMIÐJA Í LOKEREN
Spurður um sín bestu tímabil nefnir hann 
tvö til sögunnar. Það fyrra hjá Lilleström 
árið 1999. Hann var valinn besti leikmaður 
deildarinnar og Lilleström var í toppbarátt-
unni allt tímabilið en endaði í fjórða sæti. 

Hitt var veturinn 2002-3 með Lokeren. Þá 
léku fjórir Íslendingar með liðinu; Rúnar, 
Arnar Þór Viðarsson, Arnar Grétarsson og 
Marel Baldvinsson. Þungamiðjan í liði 
Lokeren það árið var íslensk.

„Ég og Arnararnir tveir vorum saman á 
miðjunni. Arnar Þór sinnti varnarvinnunni, 
Arnar dreifði spilinu og ég var framarlega á 
miðjunni. Við erum ólíkir leikmenn en bætt-
um hver annan vel upp. Við náðum afar vel 
saman og liðinu gekk vel. Við náðum þriðja 
sæti eftir að hafa verið í baráttunni um titil-
inn lengi vel.”

FÖGNUÐUM EINS OG FRAKKARNIR
Rúnar er þar að auki landsleikjahæsti leik-
maður Íslands frá upphafi. Hann lék 104 
leiki á sautján árum og skoraði í þeim þrjú 
mörk. Aðspurður um eftirminnilegasta leik-
inn segir hann að því sé auðsvarað.

„3-2 leikurinn við Frakka í París og allt 
sem honum fylgdi, bæði fyrir og eftir leik. 
Við áttum möguleika á að komast upp úr 
riðlinum en þurftum reyndar að vinna 
Frakka á útivelli. En landsliðshópurinn var 
afar góður og samstilltur og þrátt fyrir að 
við töpuðum leiknum fögnuðum við rétt eins 
og Frakkarnir. Þetta var eftirminnilegt 
kvöld.“

Nú er landsliðsferlinum lokið og atvinnu-
mannaferlinum á meginlandi Evrópu sömu-
leiðis. Rúnar verður 38 ára á árinu og deilir 
aldursforsetatitli deildarinnar með Víkingn-
um Sinisa Kekic. Komi meistaratitilinn lang-
þráði ekki í ár, skyldi hann eiga eitt ár til við-
bótar?

„Ég get engu svarað til um það hér og nú. 
Ég ætla að gera mitt besta með KR í sumar 
og sjá svo til. Það er ekki auðvelt að bíða yfir 
langan vetur á Íslandi eftir næsta tímabili 
og ég held nú að þetta verði mitt síðasta nú í 
sumar. En aldrei að segja aldrei.“

»ER ÁNÆGÐUR MEÐ
MÍNAR ÁKVARÐANIR«

RÚNAR KRISTINSSON

Ferill Rúnars Kristinssonar  

(fæddur 5. september 1969)

Ár Land Félag Árangur Leikir/mörk 

1987 Ísland KR 5. sæti 15/1  

1988 Ísland KR 5. sæti 18/1  

1989 Ísland KR 4. sæti 18/1  

1990 Ísland KR 2. sæti 14/3  

1991 Ísland KR 3. sæti 10/3  

1992 Ísland KR 2. sæti 17/5  

1993 Ísland KR 5. sæti 17/6  

1994 Ísland KR 5. sæti 17/1  

1995 Svíþjóð Örgr. 7. sæti 25/3  

1996 Svíþjóð Örgr.     10. sæti 23/7

1997 Svíþjóð Örgr. - 11/3  

1997 Noregur Lillest. 10. sæti 7/2

1998 Noregur Lillest. 8. sæti 17/2

1999 Noregur Lillest. 4. sæti 24/7

2000 Noregur Lillest. 6. sæti 23/3

2000-01 Belgía Loker. 4. sæti 20/3  

2001-02 Belgía Loker. 7. sæti 28/7  

2002-03 Belgía Loker. 3. sæti 28/13  

2003-04 Belgía Loker. 10. sæti 31/6

2004-05 Belgía Loker. 8. sæti 22/1  

2005-06 Belgía Loker. 8. sæti 32/6

2006-07 Belgía Loker. 16. sæti 31/3

2007  Ísland KR   -

RÚNAR KRISTINSSON hefur snúið aftur á heimaslóðir. Eftir þrettán ára fjarveru klæðist hann búningi KR á nýjan 
leik. Margir stuðningsmenn segja að kóngurinn sé kominn heim. Þeir hafa ef til vill talsvert til síns máls enda dylst 
engum að Rúnar er einn besti knattspyrnumaður sem Ísland hefur alið í seinni tíð. EFTIR EIRÍK STEFÁN ÁSGEIRSSON.

Rúnar lék í átta tímabil með KR og svo í þrettán 
tímabil með Örgryte í Svíþjóð, Lilleström í Noregi 
og Lokeren í Belgíu. Eftir þennan langa feril hefur 
hann þó aldrei verið í meistaraliði. Sjálfur segir 
hann það vera mestu vonbrigði ferilsins.

Rúnar um
STUÐNINGSMENN KR

Stuðningsmannaklúbbur KR, Miðjan, 
hefur vakið mikla athygli fyrir vaska 
framgöngu á leikjum KR. Hópurinn 
stendur allan leikinn og syngur lög til 
heiðurs KR og leikmönnum félagsins. 
Slíkt er sjaldgæft í íslenskri knattspyrnu 
en þekkist víða annars staðar.

„Þetta hef ég upplifað í Svíþjóð, Noregi 
og Belgíu,” sagði Rúnar. „En fyrstu árin 
mín þar skildi ég aldrei hvað þeir voru 
að syngja. Hér heima skil ég þetta auð-
vitað allt um leið og hef mjög gaman 
af. Hvert einasta félag ætti að eiga 
slíkan hóp stuðningsmanna.”

Hann segir þó mikilvægt að stuðn-
ingsmenn séu með forgangsröðina á 
hreinu. „Stuðningsmenn eiga að styðja 
sitt félag og ekki að atast í andstæð-
ingnum, sama hvernig staðan er í 
leiknum.”

SKAPIÐ SITT

Knattspyrnumaðurinn Rúnar Kristins-
son á það til að skeyta skapi sínu. Því 
getur hann ekki neitað og segir sjálfur 
að hann sé iðulega fljótur að æsa sig á 
vellinum.

„Ég hef afar ríka réttlætiskennd og verð 
mjög sár ef mér finnst mikið hallað 
á mitt lið. Ég hef því fengið nokkur 
gul fyrir kjaftbrúk eftir að hafa látið 
dómarann heyra það,” sagði Rúnar, sem 
fékk reyndar gult skömmu eftir að hann 
kom inn á sínum fyrsta leik með KR nú 
í vor.

„Ég hef alltaf borið mikla virðingu fyrir 
dómurum þó ég rífi stundum kjaft. Það 
er ýmislegt látið flakka í hita leiksins og 
svo er það gleymt nokkrum sekúndum 
síðar. Oft finnst mér dómarar of fljótir 
að teygja sig í spjaldið þegar maður 
segir eitthvað. Bestu dómararnir finnst 
mér þeir sem svara fyrir sig.”

Hann segir eftirminnilegasta dæmið 
um slíka framkomu í landsleik sem 
dómari frá Bretlandi dæmdi. „Ég rauk 
í hann einhvern tímann í leiknum og 
var hreint út að skamma hann. Ég 
var þá líka búinn að nöldra í honum 
fyrr í leiknum. Hann var orðinn frekar 
þreyttur á mér og sagði einfaldlega að 
ég tuðaði meira en konan hans. Ég hélt 
kjafti eftir það.”

Rúnar lék sinn fyrsta leik með KR síðan 1994 gegn Val 
á Laugardalsvelli.



PlokkfiskurPlokkfiskur

Um leið og ég óska þeim góðs gengis sem hafa sett

sér það markmið á nýju ári að bæta mataræði sitt

og heilsu, vil ég minna á að fiskur er mikil heilsu-

vara og viðurkenndur sem slíkur af næringar-

fræðingum um allan heim.

Bestu kveðjur, Grímur kokkur
Gríms fiskibollur Gríms fiskibuff

Gratineruð
ýsa með broccolí

Gratineruð
ýsa með mexíkósósu

Salsafiskur
í tortillaHvítlauks- og hvítbaunabuff Gulrótar- og linsubaunabuff

Plokkfiskurinn minn
fæst eftir vigt í fiskborðum

Nóatúns, Fjarðarkaupa, Samkaupsverslana,
Sparverslunar og verslun Einars Ólafssonar

Gríms plokkfiskur
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Benedikt Guð-
mundsson fer ekki 
orðið á Norður-
landamót nema að 
koma með gull til 
baka. Benedikt, 

sem stýrði KR til Íslandsmeistara-
titils í apríl gerði 16 ára lið stráka á 
Norðurlandameisturum á NM 
unglinga sem fram fór í Svíþjóð á 
dögunum. Þetta er annað árið í röð 
og í þriðja sinn sem Benedikt gerir 
íslenskt lið að Norðurlandameist-
urum.

„Þetta gekk alveg ótrúlega vel. 
Það spiluðu bara allir vel og það 
var nánast hægt að segja það um 
hvern einasta mann að hann ætti 
að hafa spilað meira því það var 
alveg sama hver kom inn á, það 
stóðu sig allir þvílíkt vel. Ég hefði 
alveg verið til í að fara með tvö lið 
á mótið,“ sagði Benedikt. „Við 
gerðum út á það að láta tæknina 
sem þessir strákar eru komnir með 
njóta sín. Við pressuðum 95 pró-
sent tímans á mótinu. Við reyndum 
að hafa leikinn á fullum velli því 
við steinlágum í fráköstunum í 
hverjum einasta leik og fengum 
slatta af stigum á okkur inni í teig. 
Þetta er allt öðruvísi lið. Í 1988-lið-
inu höfðum við miklu meiri hæð og 
miklu meira kjöt undir körfunni. 
Við vorum með góða breidd í mið-
herja- og framherjastöðunum en 
þetta lið er nánast eingöngu skipað 
bakvörðum,“ sagði Benedikt en 

hann gerði 1988-liðið tvisvar að 
Norðurlandameisturum, bæði sem 
16 ára lið 2004 og sem 18 ára lið í 
fyrra.

Strákarnir tryggðu sér gullið 
með dramatískum 69-67 sigur á 
Svíum en þetta var annar sigur 
þeirra á sænska liðinu. Íslenska 
liðið tapaði aðeins einum leik á 
mótinu, 58-63, í miklum spennuleik 
gegn Dönum. Íslensku strákarnir 
þurftu að vinna Finna til þess að 
komast í úrslitaleikinn og unnu 
þann leik með 11 stigum eftir að 
hafa lent mest 11 stigum undir.

„Það var erfitt að spila tvo 

úrslitaleiki tvo daga í röð en ég var 
ekki hræddur um mannskapinn í 
svoleiðis kringumstæðum. Þegar 
ég vann þetta með 1988 þá var 
maður með lykilmenn sem maður 
stólaði mikið á. Menn sem voru að 
spila 37 mínútur í þessum leikjum 
en þetta var mun jafnara lið,“ sagði 
Benedikt.

„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,“ 
sagði Benedikt, sem hefur spilað 
stóra rullu í að koma íslenskum 
yngri landsliðum á kortið. „For-
múlan mín í þessum yngri landslið-
um hefur verið að byrja með þessa 
stráka snemma. Ég byrja með þá á 
séræfingum nokkrum árum áður 
en þeir spila á sínu fyrsta Norður-
landamóti.

Ég hef reynt eftir minni bestu 
getu að búa til leikmenn og svo er 
maður orðinn ágætlega sjóaður í 
því að finna út og nýta styrk liðs-
ins. Maður reynir að bæta það upp 
að vera með lítið lið með því að 
leysa upp leikina og láta tæknina 
njóta sín,“ sagði Benedikt að 
lokum.

LÉTU TÆKNINA NJÓTA SÍN
Ísland eignaðist á dögunum 
Norðurlandameistara í 
körfubolta í fimmta sinn 
á aðeins þremur árum.    
BENEDIKT GUÐMUNDSSON
var að gera lið að meisturum 
í þriðja sinn, þar af annað 
árið í röð. 
EFTIR ÓSKAR Ó. JÓNSSON

Valinn bestur Ægir Þór Steinarsson, fyrir-
liði liðsins og besti leikmaður mótsins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/SNORRI ÖRN

Ægir Þór Steinarsson leiddi liðið í 
stigum, stoðsendingum og stolnum bolt-
um. Ægir var með 14,0 stig að meðaltali, 
gaf 6,4 stoðsendingar og stal 3,4 boltum 
að meðaltali í leik. Í úrslitaleiknum 
meiddist hann illa á ökkla en kom sterk-
ur inn í lokin og skoraði eina risastóra 
þriggja stiga körfu á góðum tíma.

Arnþór Guðmundsson var maður 
úrslitaleiksins því ekki var nóg með að 
hann skoraði 20 stig í leiknum heldur 
stal hann boltanum og skoraði sigur-
körfuna fimm sekúndum fyrir leikslok. 
Arnþór sýndi mikinn andlegan styrk á 
mótinu og var með 13,2 stig, 4,2 fráköst 
og 4,2 stoðsendingar að meðaltali í leik. 
Enginn leikmaður fiskaði heldur fleiri 
villur, en andstæðingar liðsins brutu að 
meðaltal 4,6 sinnum á honum í leik.

Haukur Helgi Pálsson var yngsti 
leikmaður liðsins en var í mikilvægu 
hlutverki sjötta mannsins. Íslenska liðið 
vann þær 120 mínútur sem hann spilaði 
með 71 stigi og Haukur var með 7,6 
stig, 5,2 fráköst og 3,2 stolna bolta að 
meðaltali í leik.

Tveir aðrir leikmenn komu líka sterkir 
inn af bekknum, Haukur Óskarsson var 
með 12,8 stig að meðaltali á aðeins 21,4 
mínútum og Tómas Tómasson skoraði 
6,6 stig og gaf 2,0 stoðsendingar að 
meðaltali á þeim 9,8 mínútum sem hann 
spilaði. Tómas nýtti meðal annars 67% 
skota sinna, þar af 4 af 7 þriggja stiga 
skotum.

Landsliðsbyggðarstrákarnir Þorgrímur 
Björnsson og Trausti Eiríksson fengu 
það verðuga verkefni að halda aftur af 
stóru strákunum í liði andstæðinganna 
og skiluðu sínu með sóma. Þorgrímur
var með 6,6 stig, 8,2 fráköst og 2 stolna 
bolta að meðaltali í leik en Trausti skor-
aði 5,2 stig, tók 7,2 fráköst og stal 2,0 
boltum í leik.

Norðurlandameistarar 2007 16 ára lið Íslands sem vann Norðurlandamótið.
FRÉTTABLAÐIÐ/SNORRI ÖRN

fulleldað, tilbúið á 5 mín.

Heilsubuff
ÁN MSG

Heilsubuff

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

SUMARDEKK
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAGEYMAÞJÓNUSTA
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA



Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðlinum með lyfinu. Í fylgiseðlinum eru ítarlegar upplýsingar um verkun
og notkun, varúðarreglur, mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður en lyfin eru notuð, hugsanlegar aukaverkanir ásamt öðrum upplýsingum. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, en
þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga eða
versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með barn á brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn
áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

NJÓTTU LÍFSINS ÁN SÍGARETTUNNAR
PRÓFAÐU NICOTINELL NIKÓTÍNTYGGIGÚMMÍIÐ.
SAMA GÓÐA BRAGÐIÐ, NÚ Í NÝJUM PAKKNINGUM.
FÆST MEÐ ÁVAXTA-, MINTU-, LAKKRÍS- OG NIKÓTÍNBRAGÐI.
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HVAÐVEISTU

Svör:1. Hann ber millinafnið Benedikt. 2. Hann 
heitir Ólafur og þjálfar Fram. 3. Hann skoraði níu 
mörk í 41 landsleik. 4. Hann lék með Lens og Cannes. 
5. Hann byrjaði hjá sænska liðinu Skövde. 6. Hann 
stýrði eistneska landsliðinu 1995 til 1999. 7. Hann 
lék undir stjórn Gerards Houllier, fyrrum stjóra 
Liverpool. 8. Þeir hafa unnið níu af 22 leikjum.

1. Hvaða millinafn ber hann?

2. Hvað heitir bróðir hans sem 
þjálfar lið í Landsbankadeildinni?

3. Hvað skoraði hann mörg mörk 
fyrir íslenska A-landsliðið?

4. Með hvaða tveimur frönsku 
liðum lék hann?

5. Hvar hóf hann þjálfaraferil sinn?

6. Hvaða landsliði hefur hann stýrt?

7. Undir stjórn hvaða fræga þjálfara 
lék hann hjá Lens?

8. Hvað hafa KR-ingar unnið marga 
leiki í Landsbankadeildinni undir 
stjórn Teits síðan hann tók við?

» UM TEIT ÞÓRÐARSON?

»  TEITUR ÖRLYGSSON
Teitur Örlygsson lék tuttugu 
tímabil með Njarðvíkingum 
og verður að teljast goðsögn 
hjá félaginu sem hann 
þjálfar nú. Teitur lék 406 leiki 
með þeim grænklæddu 
og skoraði alls 6.597 stig 
en hann lék í eitt tímabil 
með Larissa í Grikklandi, 
veturinn 1996/1997. Teitur 
var beðinn um að rifja upp 
stærstu stundina á ferli 
sínum en hann átti í miklum 
vandræðum með að velja 
atvik, sem er ekki skrýtið 
miðað við langan og glæstan 
feril. Teitur er sigursælasti 
leikmaður úrvalsdeildarinnar 
í körfubolta frá upphafi með 
tíu titla í farteskinu. Á endan-
um stóðu tvær stundir upp 
úr, sú fyrri í Grikklandi.

„Þetta var einn af síðustu leikjunum okkar í deildinni og við vorum 
nýbúnir að bjarga okkur frá falli. Við vorum að spila á móti Panathinaikos 
sem þá var Evrópumeistari og í baráttu við Olympiakos um titilinn í 
Grikklandi. Höllin okkar var alveg troðfull. Leikstjórnandinn okkar var besti 
vinur minn þarna úti. Hann komst frá sínum manni, dró annan mann til 
sín og ég beið tilbúinn með hendurnar til að skjóta. Karlgreyið heyrði ekki 
í mér og boltann fékk ég aldrei. Þarna hefði ég fengið skot á síðustu sek-
úndunum til að leggja Evrópumeistarana að velli. Þetta atvik hefur setið í 
mér lengi enda lét ég félaga minn heyra það eftir þetta,” sagði Teitur, sem 
síðan fékkst til að velja eitt atvik frá glæstum ferli sínum með Njarðvík. 

„Minnisstæðast er kannski þegar við unnum Keflavík í framlengingu í 
bikarúrslitunum 1999 í Laugardalshöllinni. Hermann Hauksson jafnaði 
á síðustu sekúndunum í 88-88 eftir að Keflvíkingar voru níu stigum yfir 
þegar ein og hálf mínúta var eftir. Margir stuðningsmenn okkar voru farnir 
úr Höllinni, þeir hreinlega gátu ekki horft upp á Keflvíkingana fagna sigri, 
en komu hlaupandi aftur inn þegar við jöfnuðum. Keflvíkingarnir gerðu 
ótrúlega mörg mistök á síðustu mínútunum, þeir fengu dæmd á sig skref, 
hentu boltanum út af, brenndu af vítum og gáfu okkur þetta hreinlega 
enda gráta þeir þetta enn í Keflavík. Þeir liggur við gáfust upp og við 
tókum þetta nokkuð örugglega í framlengingunni,” sagði Teitur brosandi 
yfir góðri minningu. - hþh

STÆRSTA STUNDIN

HVAÐ Á ÉG 
AÐ SEGJA 
GUÐJÓNI?
Helgi Pétur Magnússon, varn-
armaður ÍA, er heldur beygð-
ur og boginn á þessari mynd  
sem Hörður Sveinsson, ljós-
myndari Sports, tók af honum 
í leik Fylkis og ÍA í Lands-
bankadeildinni í fótbolta 28. 
maí síðastliðinn. 



Fiat Grande Punto
Númer 1 í Evrópu

Frábær bíll – punktur!

• Stíll. Hannaður í anda Maserati af Giorgetto 
Giugiaro.

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

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

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

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

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

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

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði á staðnum.



ERTÞÚAÐ
FYLGJASTMEÐ?
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1. Hver skoraði fyrsta mark Lands-
bankadeildar karla í fótbolta?

2. Hverjir urðu 
enskir bikar-
meistarar?

3. Hver var valin
Handknattleiks-
kona ársins á 
lokahófi HSÍ?

4. Hvaða lið fékk fyrsta valrétt í nýliða-
vali NBA-deildarinnar?

5. Hvers lenskur er nýráðinn þjálfari 
karlaliðs Fram í handbolta?

6. Hvaða lið vann Meistaradeild 
Evrópu?

7. Hversu margar umferðir í röð hefur 
FH verið á toppi Landsbankadeildar 
karla?

8. Hver þjálfar karlalið Njarðvíkur í 
körfubolta næsta vetur?

9. Til hvaða liðs gekk knattspyrnu-
konan Erla Steinunn Arnardóttir?

10. Með hvaða félagi mun Steve Sid-
well, fyrrverandi félagi Ívars Ingimars-
sonar og Brynjars Björns Gunnarssonar 
hjá Reading, leika á komandi tímabili?

Svör: 1. Það var FH-ingurinn Tryggvi Guðmundsson. 2.
Það var Chelsea sem vann Manchester United, 1-0. 3. Það 
var Gróttustúlkan Anna Úrsúla Guðmundsdóttir. 4. Það 
var Portland Trailblazers. 5. Hann er frá Ungverjalandi. 
6. Það var AC Milan. 7. Liðið hefur verið á toppnum 
undanfarnar 48 umferðir. 8. Það er gamla goðsögnin 
Teitur Örlygsson.9. Hún gekk til liðs við bandaríska 
atvinnumannaliðið JerseySky Blue. 10. Hann mun spila 
með Chelsea.

 „Það er frábært að vera komin 
heim, þetta eru orðin heil fimm ár 
og mikil ævintýramennska á 
okkur,“ sagði Dagný, sem fór fyrst 
út til Frakklands þar sem hún lék 
með Issy. Á þeim tíma lék Gunnar 
Berg með París St. Germain og ber 
Dagný heimsborginni vel söguna.

„Það var gaman að vera í París, 
það er æðisleg borg. Ég náði að 
koma mér í klúbb nálægt Gunnari, 
sem var virkilega skemmtilegt. Ég 
prufaði hjá liðinu og var svo bara 
boðinn samningur, það var lykil-
atriði hjá okkur að við gætum verið 
nálægt hvort öðru,“ sagði Dagný 
en þannig náðu þau að sameina 
handboltann og fjölskyldulífið.

Eftir fimm ár í ævintýra-
mennsku setti parið stefnuna heim 

á leið með ungan son sinn. „Við 
hugsuðum með okkur að eftir fimm 
ár væri kominn tími á að koma 
heim. Við erum komin með einn 
strák sem er rúmlega eins og hálfs 
árs og okkur fannst þetta góður 
tímapunktur til að snúa aftur til 
Íslands,“ sagði Dagný en parið 
þræðir nú fasteignasölur til að 
koma sér fyrir hér á landi.

Þau Gunnar ákváðu að vera 
aðeins eitt ár í Danmörku og sömdu 
því meðvitað aðeins til eins árs við 
Holstebro. Þau komu heim í vor og 
Gunnar samdi við Hauka en Dagný 
við Val. „Valur hafði samband við 
mig og mér leist vel á leikmanna-
hópinn. Þetta eru stelpur á mínum 
aldri og ég kannast við þær 
nokkrar. Ég þekki Gústa [Ágúst 

Jóhannsson, þjálfara Vals] líka 
aðeins og það má segja að ég hafi 
þekkt hvað mest til þarna en vitan-
lega hefur margt breyst síðan ég 
var að spila heima síðast,“ sagði 
Dagný, sem spilaði með ÍBV tíma-
bilið 2001/2002 áður en hún fór til 
Frakklands.

Dagný hittir fyrir tvær systur 
sínar í Val, Drífu og Rebekku. „Það 
er rosa spennandi að fá að spila 

með þeim. Ég hef aldrei spilað með 
Rebekku en ég hlakka mikið til 
þess. Þetta verður mjög gaman og 
við eigum eflaust eftir að takast 
vel á,“ sagði Dagný og hló við. „Ég 
er annars svo vön að vera með 
systrum mínum með mér í liði að 
þær eru í raun eins og hver annar 
leikmaður,“ sagði Dagný full eftir-
væntingar eftir nýjum tímum 
heima á Íslandi.

KOMIN HEIM Í VALS-
FJÖLSKYLDUNA

Handboltasysturnar Drífa, Dagný og Rebekka Skúladætur spila saman með Val á 
næsta tímabili. SPORTMYND/RÓSA

DAGNÝ SKÚLADÓTTIR
er komin heim til Íslands eftir 

svaðilför og ævintýri í Evrópu. 
Síðustu fimm ár hefur hún spilað 
handbolta í Frakklandi, Þýskalandi 
og Danmörku ásamt unnusta 
sínum Gunnari Berg Viktorssyni.          
EFTIR HJALTA ÞÓR HREINSSON

Kynnum til sögunnar nýja kynslóð af 
Blundstone reið- og útivistarskóm!

Lynghálsi 3
Sími: 540 1125

hágæða sérmeðhöndlað
vatnsvarið leður

mjúkt leður
í fóðri

meiri fjöðrun
í hæl

mjúkt innra efni í sóla
veitir þægindi á göngu
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KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Grunnskólar Kópavogs 
starf skólastjóra

Staða skólastjóra við Smáraskóla 

laus til umsóknar.

Grunnskólar Kópavogs

Grunnskólar í Kópavogi starfa sam-
kvæmt samþykktri skólastefnu. Þar segir 
m.a: „Skólayfirvöld í Kópavogi leggja ríka 
áherslu á að grunnskólar bæjarins séu í farar-
broddi og þróist í takt við það samfélag sem 
þeir þjóna. Grunnskólinn á að sýna stöðuga 
viðleitni til að skapa öllum íbúum bæjarfélags-
ins jöfn tækifæri til menntunar og þroska.“
(www.kopavogur.is - fræðslusvið).

Smáraskóli – helstu áherslur 

Smáraskóli er heildstæður grunnskóli með 
um 490 nemendur. Í starfi Smáraskóla  
hefur áhersla verð lögð á fjölbreytta og 
nútímalega kennsluhætti og einnig hefur 
verið lögð áhersla á útivist og skipulögð 
hálendisferðalög nemenda í efstu bekkjum 
skólans. Sérstök áhersla hefur einnig verið 
lögð á markvisst tónlistaruppeldi.

Umsækjendur

 Við val í starfið verður stuðst við eftirtalin 
menntunar- og hæfnisskilyrði:

• Kennaramenntun og kennslureynslu.
• Reynslu af skólastjórn.
• Framhaldsnám í stjórnun eða öðrum 

greinum sem nýtast í skólastjórnun.
• Reynslu af foreldrasamstarfi.

Leitað er að stjórnanda sem hefur góða 
þekkingu á fjölbreytilegum kennsluháttum, 
áhuga á og hæfni til að skipuleggja krefjandi 
og skapandi skólastarf í samvinnu við kenn-
ara, foreldra og skólayfirvöld. Framtakssemi, 
samskiptahæfni og góðir skipulagshæfileikar 
eru því nauðsynlegir.  

Skólasamningur

Grunnskólar Kópavogs starfa samkvæmt 
skólasamningi sem  kveður á um ákveðið fjár-
hagslegt svigrúm fyrir skólana. Markmiðið 
með því er að skapa skólunum aukna mögu-
leika á fjárhagslegri hagræðingu til hagsbóta 
fyrir skólastarfið

Ráðning
Skólastjóri verður ráðinn frá og með 1. ágúst 
2007. Ráðningarkjör eru samkvæmt kjarasamn-
ingi LN og KÍ fyrir grunnskóla. Konur jafnt sem 
karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknir skulu berast Fræðsluskrifstofu Kópa-
vogs, Fannborg 2, 200 Kópavogur, í síðasta lagi  
11. júní  2007 

Nánari upplýsingar veita Árni Þ. Hilmarsson, 
fræðslustjóri í síma 570 1600 

og Þorsteinn Einarsson,
 starfsmannastjóri í 

síma 570 1500.

Með vísan til 65. gr. og 65 gr. A, laga nr. 99/1993 um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 
breytingum og með vísan til reglugerðar, dags. 31. maí 
2007, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta 

-

-

 Með vísan til 65. gr. og 65. gr A laga nr.
99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvör-
um, með síðari breytingum og með vísan til reglugerðar,
dags. 31. maí 2007, er hér með auglýst eftir umsóknum
um tollkvóta fyrir nautgripa-, svína- og alifuglakjöt, fyrir
tímabilið 1. júlí 2007 til 30. júní 2008.

-

-
neytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík, fyrir kl. 15:00
föstudaginn 8. júní n.k.

Landbúnaðarráðuneytinu, 1. júní 2007.

-

  Með vísan til 65. gr. og 65. gr A laga nr. 99/1993 um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 
breytingum og með vísan til reglugerðar, dags. 31. maí 
2007, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta 

-

-

Aðalfundur Gigtarfélagsins 

Aðalfundur Gigtarfélags Íslands verður
haldinn miðvikudaginn 6. júní,  kl. 19:30 
á Grand Hótel Reykjavík við Sigtún. 

Auk venjulegra aðalfundarstarfa mun  
Ragnar Gunnar Þórhallsson kynna
niðurstöður nefndar, Forsætisráðuneytisins  
um endurskoðun örorkumats og eflingu  
starfsendurhæfingar sem nú eru mjög í  
umræðu. Ragnar Gunnar var fulltrúi  
Öryrkjabandalagsins í nefndinni. 

Allir velkomnir. 

             Gigtarfélag Íslands 

Starfsfólk óskast í tískuvöruverslun, 
framtíðarstarf og sumarvinna. 

Upplýsingar í síma 534-4450 
milli kl. 10:00 - 18:00.

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



Hvað gerir þú til að viðhalda góðri heilsu? Viltu taka þátt í forvarnarátaki Frumtaka? 

Sendu okkur nokkrar línur í tölvupósti og segðu okkur frá því hvað þú gerir fyrir sjálfa/n þig, - hver er forvörnin þín? 
Stundarðu líkamsrækt, hugleiðslu, útivist, borðarðu hollan mat, - já, hvað gerirðu til þess að láta 

þér líða vel og viðhalda góðri heilsu?

Sendu stutta lýsingu frá þér í tölvupósti  fyrir 17. júní n.k. Vegleg verðlaun eru í boði.
Helgarferð fyrir tvo í boði Icelandair til Parísar. 

Þriggja manna dómnefnd velur besta svarið. Í dómnefndinni sitja Guðmundur Björnsson, læknir, 
Sigrún Stefánsdóttir, dagskrárstjóri og Björn Leifsson, framkvæmdastjóri.

Úrslit verða tilkynnt 1. júlí n.k.

Það eina sem þú þarft að gera er að senda okkur nokkrar línur um forvörnina þína til frumtok@frumtok.is

Frumtök áskilja sér rétt til að nota það bréf sem verður fyrir valinu í forvarnarátaki sínu.

Forvörnin mín 
- vegleg verðlaun

Lífsstílssjúkdómar
Hreyfing
Það eru aðeins tæplega 100 ár frá því 

að Íslendingar unnu flest verk með 

handafli. Róið var til fiskjar, tún 

slegin með orfi og ljá. Samgöngur voru 

takmarkaðar, flestir fóru fótgangandi 

milli staða, oft yrir fjallvegi og öræfi.

Nú er öldin önnur, tæknin hefur 

auðveldað okkur lífið svo um munar. 

Eitt mesta heilbrigðisvandamál nútím-

ans er hreyfingarleysi. Nú er talið að 

12% ótímabærra dauðsfalla verði fyrst 

og fremst vegna hreyfingarleysis.

Það er samfélagsleg skylda okkar að 

hugsa vel um heilsu okkar. Reglu-

bundin hreyfing er einn mikilvægasti 

þátturinn hvað varðar gott heilsufar. 

Þeim tíma sem varið er til hreyfingar 

er því vel varið. Ein besta fjárfesting 

sem völ er á.

Mataræði  -  Næring
Offita er hugsanlega alvarlegasta 

heilbrigðisvandamál aldarinnar. Ein 

ástæða offitufaraldursins er aukin 

neysla tilbúins matar og skyndibita. 

Þessir réttir eru iðulega með of mikilli 

fitu, salti og sykri.

Neysluvenjur þjóðarinnar breytast stöð-

ugt. Með auknu vinnuálagi og aukinni 

þátttöku kvenna í atvinnulífinu ver 

fjölskyldan æ minni tíma í að mat-

reiða. Þá hefur neysla fisks dregist 

saman hér á landi. Rannsóknir sýna 

að íslenskar unglingsstúlkur skortir D 

vítamín. Þær taka sjaldan lýsi og yfir 

skammdegið fá þær ekki D vítamín 

frá sólinni. D vítamínskortur getur 

valdið beinþynningu síðar á ævinni.

Á Íslandi er nægjanlegt framboð 

hollrar fæðu. Nauðsynlegt er að haga 

verðlagningu matvæla á þann hátt að 

fólk neyti fremur hollrar fæðu. Þá er 

brýnt að matur í mötuneytum skóla 

og fyrirtækja sé í senn hollur og góður. 

Þeim fjölgar stöðugt hér á landi sem 

borða aðalmáltíð dagsins utan veggja 

heimilisins.

Streita
Streita er flókið vandamál sem erfitt 

hefur verið að mæla og meta. Lang-

varandi streita getur verið mjög 

hættuleg og haft margs konar skaðleg 

áhrif á líkama og sál. Það er tiltölu-

lega stutt  síðan læknar áttuðu sig á 

tenglsum streitu og líkamlegra sjúk-

dóma.

Á undanförnum árum hefur streita 

og áhrif hennar á líkamann verið 

rannsökuð víða um heim. Niður-

stöðurnar eiga það sameiginlegt 

að langvarandi streita hefur mun 

skaðlegri áhrif en áður var talið. 

Streita veikir ónæmiskerfið. Streita 

getur valdið hjartasjúkdómum. Þeir 

sem þjást af streitu eru lengur veikir 

en aðrir. Hún getur valdið minnisleysi 

og þeir sem þjást af langvarandi streitu 

eru svefnsæknari en þeir sem ekki eru 

haldnir streitu.  Einstaklingar þurfa þó 

mismikinn svefn. Segja má að streita 

dragi úr lífsgæðum einstaklingsins.

Streita er alvarlegt heilsufarsvandamál. 

Íslendingar vinna almennt langan 

vinnudag. Fullyrða má að streita sé 

svipað heilsufarsvandamál hér á landi 

og annars staðar á Vesturlöndum. 

Rannsókn sem gerð var hér á Íslandi 

sýnir að 88% þeirra sem upplifa 

streitu í starfi eru andlega úrvinda 

eftir vinnudaginn.

Þó svo að streita sé alvarlegt heilsu-

farsvandamál, eru þó ýmsar leiðir 

til að takast á við hana. Í því mætti 

nefna slökun og líkamsrækt. En það 

sem skiptir þó höfuðmáli er að breyta 

daglegu lífi til að forðast þá þætti sem 

orsaka of mikla streitu, og að kunnna 

listina að njóta lífsins.

Reykingar
Ef 360 Íslendingar létust árlega í 

umferðinni, - eða að eitt banaslys yrði 

á dag, væri ríkjandi neyðarástand. Ef 

360 Íslendingar létust árlega í vinnu-

slysum, yrði gripið til víðtækra varnar-

aðgerða. Ef 360 Íslendingar létust 

árlega vegna hjálparstarfa erlendis,

yrði þessari starfsemi hætt og fólkið 

kallað heim.

Staðreyndin er hins vegar sú að 370 

Íslendingar látast árlega vegna tóbaks-

reykinga. Helming dauðsfallanna má 

rekja til hjarta og æðasjúkdóma.

Með því að takmarka reykingar eins 

og unnt er og grípa til margháttaðra 

aðgerða til að fá fólk til að hætta að 

reykja, má spara gríðarlegar fjárhæðir 

í heilsbrigðiskerfinu. Þessa peninga 

má nýta á annan hátt, t.d. til forvarna 

og fræðslu og í baráttuna gegn fíkni-

efnavandanum.

Hvert og eitt okkar ber ábyrgð á 

heilsu sinni. Það er því góð ákvörðun, 

ákvörðun sem stuðlar að heilbrigðara 

og betra lífi, að reykja ekki eða að 

hætta að reykja.

Látum reykingar heyra sögunni til.



Fyrsti framkvæmdastjóri Frum-
taka er Jakob Falur Garðarsson. 
Það kemur því í hans hlut að 
móta að talsverðu leyti starf-
semi samtakanna. Að góðum 
íslenskum sið byrjum við á því 
að spyrja: Hver er maðurinn?
Ég er Ísfirðingur. Það er alltaf mitt fyrsta 

svar við spurningu sem þessari, enda 

er ég þar fæddur og uppalinn, sonur 

kaupmannsins á horninu, Garðars 

Guðmundssonar, kaupmanns í Björns-

búð til áratuga og Jónínu Jakobsdóttur, 

kennara og síðar verslunarkonu. Það 

má segja að kaupmennska sé mér í 

blóð borin, enda faðir minn, afi og 

langafi, ásamt mýmörgum öðrum 

ættingjum úr föðurfjölskyldunni, 

verið viðloðandi kaupmennsku um 

langa tíð. Eiginkona mín, Vigdís 

Jakobsdóttir, leikstjóri og fræðslustjóri 

Þjóðleikhússins, er einnig frá Ísafirði. 

Við fluttum frá Ísafirði sumarið 1990 

til Kantaraborgar á Englandi þar sem 

við vorum við nám í fjögur ár. Ég las 

stjórnmálafræði og alþjóðleg samskipti 

og hef fengist við ýmislegt frá því við 

komum heim sumarið 1994. Þar ber 

helst að nefna að um nokkurra ára 

skeið var ég framkvæmdastjóri Icepro, 

nefndar um rafræn viðskipti sem hýst 

var hjá Verslunarráði Íslands. Þá var 

ég aðstoðarmaður samgönguráðherra, 

Sturlu Böðvarssonar, á hans fyrsta 

kjörtímabili sem ráðherra og loks 

starfaði ég í Brussel við fastanefnd 

Íslands gagnvart ESB fyrir hönd 

samgönguráðuneytis þar til ég réð mig 

til Frumtaka í byrjun síðasta árs og 

kom hingað til starfa s.l. vor.

Hvað telur þú vera brýnustu 
verkefni Frumtaka?
Brýnasta verkefnið að mínu mati er 

tiltölulega einfalt, þ.e. að stuðla að 

skynsamlegri og hófstilltri umræðu 

um gagn og gildi lyfja fyrir samfélagið 

almennt. Það er í raun með ólíkindum 

hve þversagnakennd afstaða er oft 

tekin í umræðu og umfjöllun um lyf. 

Almennt er viðurkennt að ný lyf geti 

gert kraftaverk og eins er almennt 

viðurkennt að hófstillt og rétt notkun 

lyfja skili sér til samfélagsins í heild 

sinni með nýtari þjóðfélagsþegnum. Á 

sama tíma er neikvæð umfjöllun um 

lyfjaframleiðendur furðu algeng og 

neikvæð afstaða og sleggjudómar sem 

ekki fá staðist settir fram án þess að tekið 

sé tillit til staðreynda og rökstuðnings. 

Það er því engin launung að tilgangur 

samtaka sem þessara sé að vinna að 

bættri ímynd gagnvart almenningi og 

vinna að framgangi þess að umræðan 

um lyfjamál sé á skynsamlegum nótum. 

Það er ekki síður mikilvægt verkefni 

gagnvart almenningi í ljósi ýmissa 

villandi upplýsinga í fjölmiðlum, þ.e. 

að reyna að efla og dýpka skynsamlega 

rökræðu

Í þessu sambandi er ég til að mynda 

að tala um almenna umræðu um 

lyfjaverð. Þar er of algengt að fullyrt 

sé að lyfjaverð hér á landi sé hið 

hæsta sem þekkist á byggðu bóli á 

meðan raunveruleikinn er allur annar. 

Vissulega hefur lyfjaverð á Íslandi 

verið tiltölulega hátt, eins og reyndar 

hefur verið raunin með verðlag á vel 

flestum sviðum. En á undanförnum 

árum hefur þessi veruleiki tekið 

grundvallarbreytingum, þannig að 

heildsöluverð frumlyfja á Íslandi í dag 

er hið sama og í samanburðarlöndum 

okkar. Þessi mikli árangur hefur 

náðst í góðu samstarfi við yfirvöld 

og hefur skilað því að 1. nóvember 

s.l. var heildsöluverðið ríflega 6% 

lægra hér á landi en í okkar helsta 

samanburðarlandi, Danmörku. Þetta 

er gríðarlegur árangur í lækkun 

lyfjaverðs hér á landi á tiltölulega 

stuttum tíma og mikilvægt að þessi 

árangur fái notið sannmælis í allri 

umræðu um lyfjaverð.

Neikvæð ímynd lyfjafyrirtækja er vissu-

lega þekkt og í raun áhyggjuefni. Sú 

míta að þetta séu fyrirtæki sem hagnist 

á sjúkum og öldruðum er vel þekkt. 

Því teljum við mikilvægt að koma um-

ræðunni á sanngjarnara stig og fræða 

fólk um starfsemina sem fram fer 

hjá lyfjaframleiðendum. Það er t.d. 

mikilvægt að auka skilning á nauðsyn 

þess að fyrirtæki í þessum geira skili 

góðum hagnaði, svo þau hafi áfram 

bolmagn til þess að sinna framþróun 

og rannsóknum. Siðferðileg gildi og 

hagnaðarvonin virðast oft benda í 

sitt hvora áttina og lyfjamarkaðurinn 

er engin undantekning þar á. Þarna 

er mikilvægt að upplýst umræða fari 

fram. Og svo ég nefni aftur lyfjaverðið, 

þá er ekki síður mikilvægt að reynt sé 

að auka skilning almennings á hinu 

flókna fyrirbæri sem lyfjaverðið er í 

raun. Aðildarfyrirtæki Frumtaka hafa 

afskipti af innkaupsverði dreifingar-

fyrirtækja og heildsöluverði en aðrir 

þættir, svo sem álagning í smásölu, 

virðis  aukaskattur, greiðsluþátttaka al-

manna  trygginga og afslættir apóteka, 

ráða endanlegu verði til neytandans. 

Kerfið er því margslungið og umræða 

um verð og samanburður á lyfjaverði 

milli landa er flókinn og erfiður.

Þá er ekki síður mikilvægt að sú 

staðreynd fái notið sannmælis að 

þó kostnaður við notkun nýrra 

lyfja geti vissulega verið mikill, þá 

er oft á tíðum komið í veg fyrir 

mun meiri útgjöld annars staðar í 

heilbrigðiskerfinu í staðinn þegar til 

lengri tíma er litið. Þegar horft er til 

reksturs heilbrigðiskerfisins verður að 

hafa hugfast að það að spara aurinn 

á einum stað, getur í raun þýtt að 

krónunni sé kastað á öðrum. Þessi 

sígilda og einfalda speki á ótrúlega oft 

við þegar rætt er um kostnað vegna 

lyfjanotkunar, því rétt notkun góðra 

lyfja skilar sér þegar á heildina er litið 

með miklum ávinningi fyrir samfélagið 

allt.

Einnig vil ég sérstaklega nefna sem 

brýnt verkefni fyrir samtök sem 

þessi, að geta komið fram fyrir hönd 

aðildarfyrirtækjanna, t.d. gagnvart 

yfirvöldum, og talað máli þeirra einum 

rómi. Við sjáum mörg fordæmi fyrir 

hagsmunasamtökum sem þessum þar 

sem skiptir miklu fyrir fyrirtækin að 

hafa einn sameiginlegan málsvara.

Hvernig hefur samtökunum 
verið tekið og í framhaldi 
af því, - hverjir eru helstu 
samstarfsaðilar Frumtaka?
Ég held að almennt megi segja að 

samtökunum hafi verið vel tekið og 

að þau séu smátt og smátt að festa sig 

í sessi sem málsvari aðildarfyrirtækja 

sinna. Almennt má segja að okkar 

helstu samstarfsaðilar séu annars 

vegar FÍS, þ.e. Félag íslenskra stór-

kaupmanna, og hins vegar systur-

samtök okkar í Danmörku. Við 

leigjum skrifstofuaðstöðu hjá FÍS í 

Húsi verslunarinnar og höfum aðgang 

að ýmissi þjónustu hjá þeim sem 

skiptir Frumtök miklu máli. Þá er um 

þessar mundir verið að setja á laggirnar 

tvö spennandi verkefni hjá Háskóla 

Íslands sem við bindum miklar vonir 

við varðandi samstarf, þ.e. annars vegar 

nýstofnuð Rannsóknarstofnun um 

lyfjamál og hins vegar Þekkingarsetur 

í lyfjafræði sem er í undirbúningi á 

vegum Hagfræðistofnunar Háskólans.

Hver er ástæða þess að þið 
vinnið að forvörnum?
Hún er mjög einföld og lýtur í raun 

að þeirri grundvallarheimspeki sem 

velflest lyfjafyrirtæki hafa mótað sér, 

þ.e. að bera virðingu fyrir lífi og líðan 

fólks. Í því ljósi er eðlilegt að leggja 

áherslu á fræðslu og forvarnir, að 

fylgja eftir því gamla og góða gildi að 

heilbrigð sál býr í hraustum líkama. 

Þetta er grundvallarstaðreynd sem 

lyfjafyrirtækin gera sér sérlega vel 

grein fyrir og því er eðlilegt að við 

viljum skipa okkur sess í umræðu sem 

þessari. Þá skiptir einnig máli í þessu 

samhengi að árangursrík heilsugæsla 

er samstarfsverkefni yfirvalda, 

almennings og heilbrigðisstétta og 

lyfjafyrirtækin gera sér fyllilega grein 

fyrir því að þar er samfélagsleg ábyrgð 

þeirra óumdeild. Varðandi almenna 

fræðslu, þá er engum vafa undirorpið, 

að okkur ber að greina skilmerkilega 

frá möguleikum nýrra lyfja og bóluefna 

og á hvaða hátt þau geti gagnast 

skjólstæðingum heilbrigðisstétta, auk 

þess að gera grein fyrir mögulegum 

aukaverkunum. Fræðsla er sívaxandi 

þáttur í nútíma læknisfræði og því 

lítum við svo á að í markmiði laga 

um heilbrigðisþjónustu, þ.e. að allir 

landsmenn eigi kost á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem á hverjum 

tíma eru tök á að veita  felist réttur 

hvers einstaklings til að geta tekið 

ábyrgð á eigin heilsu í krafti nægrar 

þekkingar. Þannig eigi allir landsmenn 

rétt á hlutlægum, aðgengilegum 

og vönduðum upplýsingum um 

forvanir, sjúkdóma og framboð 

meðferðarúrræða. Hluti af þessari 

umræðu um forvarnir og fræðslu 

tengist umræðunni um gæði lyfja 

og gæði heilbrigðisþjónustunnar al-

mennt, en almennt er viðurkennt að 

gæði heilbrigðisþjónustu er einn helsti 

mælikvarði á lífsgæði í nútímasam-

félagi og þar gegna lyf lykilhlutverki. 

Frumlyfjafyrirtækin þjóna lands-

mönnum á ábyrgan hátt með því að 

veita læknum og sjúklingum öruggan 

aðgang að bestu fáanlegu lyfjum og 

bóluefnum sem fyrirbyggja, með-

höndla og lækna sjúkdóma og fólki 

er þannig gert kleift að líða betur, lifa 

lengur og áorka meiru. Þess vegna 

viljum við vinna að forvörnum og 

fræðslu.

Lyfjamál eru flókinn mála-
flokkur. Í stuttu máli; hvað er 
það sem fólk misskilur helst 
þegar rætt er um lyf?
Ég held að almenningur eigi oft erfitt 

með að skilja þann gríðarlega kostnað 

sem er samfara rannsóknum og þróun 

á nýjum lyfjum og þar með að yfirfæra 

hann yfir á þau lyf sem á endanum 

koma til notkunar. Staðreyndin er 

nefnilega sú, að aðeins örlítið brot 

þeirra rannsókna og þróunarverkefna 

sem sífellt er unnið að, skilar á 

endanum lyfi til notkunar. Og það er 

ekki síður athyglisverð staðreynd, að 

þó svo að stórkostlegar framfarir hafi 

átt sér stað á undanförnum áratugum, 

þá er staðreyndin enn sú að ekki hafa 

verið fundin upp lyf við nema broti af 

þeim kvillum sem hrjá mannkynið. 

Aftur vil ég árétta hve miklu skiptir 

að almenningur skilji mikilvægi þess 

að ávinningur af notkun nýrra lyfja 

skili sér til sjúklinga og að samfélagið í 

heild njóti þess virðisauka sem hlýst af 

þróun og framleiðslu nýrra lyfja. 

Hvernig vilt þú sjá stöðu 
íslenskra lyfjamála eftir 4 ár?
Almennt vil ég að okkur takist að vinna 

gegn vanþekkingu og fordómum sem 

grafa undan því gagni sem lyf gera. Til 

þess að það megi gerast þarf markvisst 

að halda á lofti þeim ávinningi og 

virðisauka sem ný lyf og bóluefni færa 

sjúklingum, heilbrigðiskerfinu og 

þjóðarbúinu í heild. Þess vegna má síst 

láta hjá líða að horfa á gildi forvarna, 

heildarmynd meðferðarkostnaðar og 

samspil heilbrigðisútgjalda og hag-

vaxtar. Lausnarorðið á þessu sviði eins 

og svo víða annars staðar er fordómalaus 

þekking. Ef það yrði raunin í því 

umhverfi sem lyfjafyrirtækin starfa í 

eftir fjögur ár yrði ég verulega sáttur.

Að lokum, Jakob; hvaða áhuga-
mál átt þú önnur en vinnuna?
Mér þykir mest gaman að vera með 

þeim sem mér þykir vænst um og þar 

eru t.a.m. leikhúsferðir með konunni 

eða sundferðir með börnunum mín-

um hátt skrifaðar sem áhugamál. Þá 

hef ég líka sérlega gaman af þvi að 

fara út að hjóla. Nýverið var ég svo 

kosinn formaður Ísfirðingafélagsins 

hér í Reykjavík og er viðbúið að 

ýmislegt vafstur í kringum það verði 

fyrirferðamikið á næstunni, enda 

óhætt að segja ræturnar vestur og 

ræktun þeirra vera mikið áhugamál. 

Ég hef miklar mætur á heimahögunum 

og vil veg þeirra sem mestan og hlakka 

því til að taka það áhugamál áfram á 

nýjum vettvangi.

Stuðlum að skynsamlegri 
umræðu um gagn og gildi 

lyfja fyrir samfélagið

Jakob Falur Garðarsson, framkvæmdastjóri Frumtaka.



[Hlutabréf]

Føroya Banki er einn stærsti banki Færeyja með 44%
markaðshlutdeild í útlánum og 39% hlutdeild á innlána-
markaði. Bankinn er með 20 útibú í Færeyjum og viðskipta-
vinum, jafnt einstaklingum sem fyrirtækjum og stofnunum,
fjölgar óðum. Stöðugt býðst betri þjónusta, fagmennska
og sérþekking á ýmsum sviðum starfseminnar.

Að bankanum standa reyndir stjórnendur og stefnan er sú að 
Føroya Banki verði leiðandi í fjármálastarfsemi í Færeyjum
og geti boðið valda fjármálaþjónustu á alþjóðlegum vettvangi.

Á árinu 2006 var hagnaður Føroya banka fyrir afskriftir
útlána og skatta 125 milljónir danskra króna, lánastarfsemi
jókst um 33% og var 5,4 milljarðar danskra króna. Hagnaður-
inn hélt áfram að aukast á fyrsta ársfjórðungi ársins 2007 og 
nam fyrir afskriftir útlána og skatta 49 milljónum danskra
króna. Bankinn áætlar að hagnaður fyrir afskriftir útlána og 
skatta á árinu 2007 verði alls um 145–165 milljónir króna.

Helstu markmið bankans eru 10% samfelldur meðalvöxtur
á ári hvað varðar hreinar vaxtatekjur og þóknanir og 12%
langtímahagnaður eftir skatta af hlutafjáreign.

Føroya Banki er nú í eigu færeysku landsstjórnarinnar 
í gegnum sérstakan sjóð frá 1992 sem kallast Fíggingar-
grunnurin eða Financing Fund of 1992.

Landsstjórn Færeyja hefur ákveðið að einkavæða bankann og 
allt að 66% af hlutafé hans er nú til sölu. Sótt hefur verið um 
skráningu hlutabréfa Føroya Banki í Kauphöll Íslands (ICEX) 
og hjá Copenhagen Stock Exchange (CSE) í Danmörku.

Heildarfjöldi útgefinna hluta er 10.000.000, hver hlutur er 20
danskar krónur að nafnverði, og eru 6.000.000 hlutir boðnir 
til sölu í útboðinu. Að auki er heimild til umframúthlutunar
600.000 hluta. Áætlað er að verð liggi á bilinu 162 og 189
danskar krónur á hlut, verð ákvarðast með áskriftarverð-
lagningu (e. book-building).

Tímabil útboðs stendur yfir frá og með 11. júní 2007 og er 
reiknað með að því ljúki 19. júní. Útboðinu lýkur í fyrsta lagi 
13. júní 2007 kl. 15.00 að íslenskum tíma. Hægt er að loka
fyrir áskriftir að andvirði 2.000.000 danskra króna og minna 
í almennum hluta útboðsins óháð öðrum hluta útboðsins.
Skráning á ICEX og CSE undir auðkenninu FO-BANK er
fyrirhuguð 21. júní 2007.

Hægt er að nálgast lýsingu á slóðunum www.landsbanki.is,
www.handelsbanken.dk eða á vefsetri Føroya Banka
www.foroya.fo frá 4. júní 2007 og þar til útboðstímabili
lýkur. Hægt er að óska eftir prentútgáfu af lýsingu í útibúum
Landsbankans. Fjárfestar sem hafa áhuga á að leggja fram til-
boð þurfa að fylla út rafrænt eyðublað á www.landsbanki.is.

Þórshöfn 5. júní 2007
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Hlutabréf til sölu 
í ört vaxandi banka

Gengi bréfa í kauphöllinni í 
Sjanghæ í Kína lækkaði um 
tæp 8,3 prósent við lokun 
markaðar í gær vegna ótta 
fjárfesta um að Kínastjórn 
hafi í bígerð að hækka fjár-
magnstekjuskatt til að draga 
úr veltu á hlutabréfamark-
aði. Margir losuðu sig við 
bréf sín vegna þessa. Áhrif-
anna gætti á helstu mörk-
uðum í Bandaríkjunum og í 
Evrópu.

Gengi hlutabréfa í Kína 
hefur þrefaldast í verði síðan í janúar í fyrra, 
þar af tvöfaldast frá áramótum. Er þar um 
að kenna mikilli eftispurn eftir kínversk-
um hlutabréfum á innanlandsmarkaði. Varað 
hefur við því að bóla sé að myndast á kínverska 

markaðnum sem geti 
sprungið fyrirvaralaust 
með alvarlegum afleið-
ingum.

Kínastjórn brást 
við með því að  þre-
falda stimpilgjöld til 
að draga úr viðskiptum 
með hlutabréf í síðustu 
viku. Afleiðingarnar 
urðu þær að gengi 
bréfa lækkaði um sex 
prósent. Fréttaveitan 
Bloomberg hefur eftir 

greinanda hjá belgíska bankanum Fortis 
að fjárfestar séu uggandi um þróun mála. 
Verði leiðrétting á kínverskum hlutabréfa-
markaði geti það haft alvarlegar afleiðingar 
í för með sér, að hans sögn.

Snörp lækkun í Kína

Landstjórn Færeyja hefur ákveðið að einkavæða Før-
oya Banka, stærsta banka Færeyja. Frá og með hinum 
11. júní verða 66 prósent hlutabréfa hans til sölu. Er 
áætlað að útboðinu ljúki hinn 19. júní en í fyrsta lagi 
hinn 13. júní klukkan 15 að íslenskum tíma. 
 Heildarfjöldi útgefinna hluta er tíu milljónir og er 
hver þeirra tuttugu danskar krónur að nafnvirði. Í út-
boðinu eru í boði sex milljónir hluta. Að auki er heim-
ild til umframúthlutunar 600 þúsund hluta. Er áætl-
að að verð hlutanna muni liggja á bilinu 162 til 189 
danskra króna. 

Hlutabréf bankans verða skráð í Kauphöll Íslands 
og í kauphöllinni í Kaupmannahöfn. Íslenska kaup-
höllin verður aðalskráningarstaður bréfanna. Áætlað 
er að viðskipti með bréf í  bankanum hefjist í kaup-
höllunum í kringum 21. júní. 

Janus Petersen, forstjóri Føroya Banka, segir 
mikils áhuga hafa gætt á einkavæðingarferli bank-
ans, ekki síst meðal íslenskra fjárfesta. Hann seg-
ist eiga von á að færeyskur almenningur taki þátt í 
útboðinu og hvetur íslenskan almenning til að gera 
slíkt hið sama. 

Hvetur Íslendinga að kaupa

Baugur Group hefur enn í hyggju 
að leggja fram yfirtökutilboð í 
Mosaic Fashions í nafni Newco, 
nýstofnaðs dótturfélags. Stjórn 
Mosaic greindi frá því í gær að 
hún hefði fengið staðfestingu 
frá Baugi þess efnis og viðræður 
væru í gangi á milli hennar og 
fulltrúa Baugs.

Um mánuður er liðinn síðan til-
kynnt var að viðræður ættu sér 
stað um að Baugur og fleiri fjár-
festar legðu fram formlegt tilboð 
í Mosaic upp á 17,5 krónur á hlut. 
Miðað við það er virði Mosaic um 
51 milljarður króna.

Síðasta viðskiptagengi Mosaic, 
sem er móðurfélag nokkurra 
tískuverslanakeðja, var 16,8 sem 
er um fjórum prósentum undir 
væntanlegu tilboðsverði.

Yfirtaka enn 
á döfinni

Spölur, rekstrarfélag Hvalfjarðar-
ganga, skilaði hagnaði upp á 89 
milljónir króna á fyrri helmingi 
síðasta rekstrarárs, sem stóð frá 
1. október í fyrra til 31. mars í ár. 
Þetta er talsvert betri afkoma en 
í fyrra þegar félagið skilaði tapi 
upp á 83 milljónir króna.

Sjö prósentum fleiri ökutæki 
fóru um Hvalfjarðargöng á tíma-
bilinu en í fyrra. Þau voru 790 
þúsund talsins nú og tók Spölur 
inn 399 milljóna króna veggjald 
á tímabilinu, sautján milljónum 
meira en fyrir ári. 

Gylfi Þórðarson, framkvæmda-
stjóri Spalar, segir í tilkynningu 
afkomuna í takt við áætlanir.  

Afkoman í 
takt við spár

Bandaríska lyfjafyrirtækið Mylan 
Laboratories skilaði tapi upp á 71,3 
milljónir Bandaríkjadala, jafn-
virði rúmra 4,4 milljarða króna, 
á fyrsta fjórðungi ársins. Þetta er 
nokkur viðsnúningur í rekstri fé-
lagsins frá sama tíma í fyrra en þá 
nam  hagnaðurinn 57,6 milljónum 
dala.

Mylan hefur staðið í miklum 
fyrirtækjakaupum það sem af er 
ári og hafði meðal annars betur 
í baráttunni um kaup á sam-
heitalyfjahluta þýska lyfjarisans 
Merck um miðjan mánuðinn. 
Greiðir það 6,7 milljarða dala, 415 
milljarða króna, fyrir hlutinn. Atti 
fyrirtækið þar kappi við mörg 
stórfyrirtæki í lyfjageiranum, þar 
á meðal Actavis. 

Helsta ástæðan fyrir taprekstri 
Mylan eru kaup á indverska lyfja-

fyrirtækinu Matrix Labs á fjórð-
ungnum og afskriftir eigna upp á 
147 milljónir dala, rúman 9,1 millj-
arð króna.

Tap hjá Mylan Lab

Nýskráningum bíla á fyrsta fjórð-
ungi ársins fækkaði frá í fyrra. 
Sé litið til fyrstu fjögurra mánaða 
ársins er fjöldinn hins vegar svip-
aður en nýskráningar jukust um 
66 prósent í maí. 

Greiningardeild Landsbankans 
segir þetta árstíðabundna aukn-
ingu auk þess sem reikna megi 
með því að gengishækkun hafi 
töluverð áhrif. Til samanburð-
ar dró úr nýskráningum þegar 
gengið lækkaði í fyrra.

Deildin bendir á að styrking 
ætti að leiða til verðlækkanna á 
bílum. Það hafi hins vegar ekki 
sést í verðskrám bílaumboðanna. 
Á móti séu  tilboð orðin áberandi. 

Nýskráning-
um fækkar



Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á aug-
lysingar@frettabladid.is eða 

hringja í síma 
550 5000.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Lilja Guðmundsdóttir
Drekagili 14, Akureyri,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Hlíð aðfaranótt
laugardagsins 26. maí. Útför hennar verður gerð frá
Akureyrarkirkju þriðjudaginn 5. júní kl. 13:30.

Gunnar Bergur Árnason
Guðmundur Örn Gunnarsson         Helena Gunnlaugsdóttir
Jóhanna Arnleif Gunnarsdóttir    Vilbergur Kristinsson
Erna Hildur Gunnarsóttir    Gunnar Magnús Guðmundsson
og barnabörn

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

„Stjórnvöld leysa 
ekki vandamál, þau 

einfaldlega endur-
raða þeim.“

Bobby Kennedy myrtur

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Arndís Þórðardóttir
frá Akranesi,

sem lést á Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi, laugardag-
inn 2. júní 2007 verður jarðsungin frá Akraneskirkju
föstudaginn 8. júní kl. 14.00.

Ragnheiður Björgvinsdóttir Villaverde  Manuel Villaverde
Valdimar Björgvinsson                              Jóhanna L. Jónsdóttir
Þórður Björgvinsson                                  Sigfríð Stefánsdóttir
Ólöf Björgvinsdóttir                                  Guðjón Þ. Kristjánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Egill Egilsson
vélvirki, Furugrund 75, Kópavogi,

lést að heimili sínu föstudaginn 25. maí 2007.
Útför hans fer fram frá Fossvogskapellu
þriðjudaginn 5. júní kl. 13.00.

Elin Egilsdóttir Phifer og fjölskylda
Jón Andrésson og fjölskylda
Anna Þóra Sigurþórsdóttir og fjölskylda
og aðrir aðstandendur.

Eiginmaður minn og faðir okkar,

Þórir Kristjánsson
matreiðslumaður,

sem lést á Kanaríeyjum 28. janúar sl. verður jarðsung-
inn frá kirkju Óháða safnaðarins fimmtudaginn 7. júní
kl. 15.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Hugarafl kt.
460204-2240 b. 0303-13-000429

Guðrún Vernharðsdóttir
Nanna Þórisdóttir
Ragnar Þórisson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Elís Stefán Andrésson
vélstjóri, Bogahlíð 14, Eskifirði,

lést á heimili sínu föstudaginn 1. júní. Útförin fer fram
laugardaginn 9. júní kl. 14.00 í Eskifjarðarkirkju.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Hjartaheill.
Aðalheiður Ingimundardóttir
Ingimundur Elísson    Halla Jóhannesdóttir
Guðni Þór Elísson             Lára Metúsalemsdóttir
Andrés Elísson                 Svana Guðlaugsdóttir
Njóla Elísdóttir                  Jón G. Ragnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Guðlaug Sigurjónsdóttir
Borgarbraut 16, Borgarnesi,

verður jarðsungin frá Borgarneskirkju fimmtudaginn
7. júní kl. 14.00.

Úlfar Gunnar Jónsson     Charlotta Þórðardóttir
Lára Jónsdóttir                       Magnús Guðbrandsson
Rannveig Jónsdóttir                Steinar Guðbrandsson
Sigurjón Jónsson                    Elísabet Guðnadóttir
Ásta Jónsdóttir                       Páll Hjaltalín
Anna Jónsdóttir                      Guðmundur Pétursdóttir
Jóna Jónsdóttir                       Guðbrandur Guðbrandsson
Baldur Jónsson                      Jóhanna Skúladóttir
Ragnar Jónsson
Hulda Jónsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Elín Sigurðardóttir
Fögrukinn 9, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu aðfaranótt sunnudags 3. júní.
Útför hennar fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju föstu-
daginn 8. júní og hefst kl. 15.00.
Trausti Ó. Lárusson
Auður Traustadóttir              Guðmundur Á. Tryggvason
Anna Kristín Traustadóttir
Sigrún Traustadóttir
Óskar Lárus Traustason Guðrún Pálsdóttir
Elín Ósk, Trausti, Svava Dís, Bjarni, Tryggvi, Páll Arnar
og barnabarnabörn.

Systir mín og frænka okkar,

Margrét Guðný Tómasdóttir
„Gógó“
Hringbraut 50, Reykjavík,

sem lést þriðjudaginn 29. maí, verður jarðsungin mið-
vikudaginn 6. júní kl. 15.00 frá Kapellu Hafnarfjarðar-
kirkjugarðs.

Fyrir hönd aðstandenda,
Bryndís Tómasdóttir
Tómas Guðnason
Þórarinn Guðnason
Eiríkur Eiríksson
Auðunn Eiríksson

Okkar elskulegi faðir, tengdafaðir, bróðir
og afi,

Jón Ólafsson
skipstjóri, Hellisgötu 34, Hafnarfirði,

lést á St. Jósefsspítala fimmtudaginn 31. maí.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði
fimmtudaginn 7. júní kl. 15.00.

Snorri Jónsson
Stella Leifsdóttir Davíð Ingibjartsson
Páll Th. Markan    Alfa Lind Markan
Viktoría Valgerður Ólafsdóttir
Jóhanna Oddný Ólafsdóttir
barnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar
og tengdafaðir,

Þórður G. Finnbjörnsson
flugstjóri

lést 3. júní.

Elísabet Elíasdóttir
Sigríður Þórðardóttir     Pétur K. Hlöðversson
Viðar Bragi Þórðarson
Þorbjörg Auður Þórðardóttir
Ragnheiður Bára Þórðardóttir   Timo Jenssen

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

Klementína Margrét
Klemenzdóttir

lést á heimili sínu Hagamel 31 miðvikudaginn 30. maí.
Jarðarförin auglýst síðar.
Margrét Björgvinsdóttir Þráinn Viggósson
Magdalena Björgvinsdóttir
Kolbrún Björgvinsdóttir
Dröfn Björgvinsdóttir   Þorgeir Jónsson
Mjöll Björgvinsdóttir   Ólafur Stefánsson
Drífa Björgvinsdóttir   Benedikt Þ. Gröndal
Hrönn Björgvinsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Hafliði Ottósson
Aðalstræti 4, Patreksfirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð í Grindavík sunnu-
daginn 3. júní. Jarðarförin auglýst síðar.
Ragnar Hafliðason                  Áslaug Sveinbjörnsdóttir
Rafn Hafliðason                      Anna Gestsdóttir
Torfey Hafliðadóttir
Ottó Hafliðason
Guðrún Hafliðadóttir
Ari Hafliðason                       Guðrún Leifsdóttir
Róbert Hafliðason              Sigurósk Erlingsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.



Grasagarðurinn í Laugardal fagn-
ar 300 ára fæðingarafmæli grasa-
fræðingsins Carls von Linné í 
kvöld með gönguferð, fræðslu, 
tedrykkju og tertu. Mæting er 
við lystihúsið klukkan 20.00 og 
allir eru velkomnir endurgjalds-
laust.

Anna María Pálsdóttir garð-
yrkjukandidat ætlar að leiða 
gönguna og fræða fólk um líf 
og störf hins sænska læknis, 
dýra-og grasafræðings Carls 
von Linné. Hann var uppi frá 
1707 til 1778 og var afkastamik-
ill fræðimaður. Það sem hald-
ið hefur nafni hans á lofti er sá 
grunnur sem hann lagði að flokk-
unarfræði dýra og jurta því hann 
bjó til svokallað tvínafnakerfi 
tegundanna. Hann gaf til dæmis 
hverri plöntutegund tvö latnesk 
nöfn. Skipaði einnig ættkvísl-
um saman í flokka eftir fjölda 
og gerð fræfla og skipti flokkun-
um í ættbálka eftir gerð fræva.  
Sem dæmi má nefna að íslenska 
ilmbjörkin (birkið) heitir Betula 
pubescens. Betula er ættkvíslin 
og pubescens tegundarheitið. Um 
fjörutíu tegundir eru til innan 
Betula ættkvíslarinnar og fyrir 
utan ilmbjörkina er ein þeirra 
hér á landi. Það er fjalldrapinn 
sem nefnist Betula nana. 

Carl von Linné var prófessor 
við Uppsalaháskóla og hafði 
fjölda lærlinga. Hann var dug-
legur kennari og nemendur hans 

héldu merki hans hátt á lofti. Þeir 
voru líka iðnir við að fara í rann-
sóknarleiðangra og senda honum 
sýnishorn af plöntum. Einnig 
fékk hann gömul plöntusöfn frá 
fyrri tíð og notaði upplýsingar 
úr þeim til að nefna plönturnar. 
Síðar tók hann dýrin fyrir. Hann 
var meira að segja sá sem gaf 
manninum nafnið Homo sapiens. 

Þetta mun Anna María ef-
laust rifja upp í kvöldgöngunni 
í Grasagarðinum. Þar er frjáls 
mæting og eftir gönguna verður 
boðið upp á afmælisköku og te af 
piparmyntu sem vex í garðinum.  

Alþjóðadagur umhverfisins er-
haldinn hátíðlegur í yfir hundrað 
löndum í dag 5. júní. Yfirskrift 
dagsins í ár er Bráðnun íss – 
brennandi mál? Á það vel við enda 
er Alþjóða heimskautsárið 2007-
2008 haldið hátíðlegt um þessar 
mundir. 

Sameinuðu þjóðirnar standa að 
alþjóðadegi umhverfisins og hafa 
gert frá 1972. Tilgangur hans er að 
minna almenning og stjórnvöld á 

mikilvægi umhverfisins og til að 
gera umhverfismál sýnileg.

Á hverju ári er ein borg valin 
til að vera í fararbroddi fyrir al-
þjóðaumhverfisdeginum og helg-
ast áherslurnar að nokkru leyti 
af staðsetningu hennar í heimin-
um. Í ár er það Tromsö í Noregi. 
Þar var í nýlega kynnt skýrsla sjö-
tíu vísindamanna um ógnvekjandi 
framtíðarsýn um áframhaldandi 
hlýnun jarðar.

Bráðnun íss rædd á 
degi umhverfisins

Lagersala

Lagersala Eirvíkur að 
Suðurlandsbraut 20

35-60%
afsláttur

HELLUBORÐ
ÍSSKÁPAR

ÞURRKARAR
OFNAR
HÁFAR

GASELDAVÉLAR
SMÁVÖRUR

RYKSUGUR



Það getur oft verið 
nauðsynlegt að ein-
falda heimsmyndina 
fyrir börnum svo þau 
skilji að minnsta kosti 
hluta þess flókna sam-
spils sem hún er. Ég og 
kona mín höfum stund-
um gripið til þessa ráðs 

þegar sonur okkar hefur spurt 
spurninga þar sem svörin eru, að 
okkar mati, of flókin fyrir hann. 
Slík einföldun getur þó stundum 
flækt málin enda eru börn oftast 
mun skýrari en foreldrar þeirra. 

Stjórnmál eru eitt heitasta um-
ræðuefni fjölskyldunnar. Í raun er 
það svo að stórfjölskyldan dreifir 
sér vítt og breitt yfir hið pólitíska 
litróf. Fjölskylduboðin geta því oft 

á tíðum orðið ansi heit. 
Þegar sveitarstjórnarkosning-

arnar stóðu sem hæst fyrir um ári 
fylgdust við grannt með úrslitun-
um á netinu. Sáum misstórar súlur 
í öllum regnbogans litum birtast á 
skjánum og blótuðum eða fögnuðum 
eftir því sem við átti. Sonur okkar 
fylgdist forviða með æsingnum og 
spurði að lokum hvað væri um að 
vera. Svörin létu ekki á sér standa. 
„Sko. Fólkið er að kjósa um hverj-
ir eigi að stjórna og stóru súlurnar 
sýna hverjir eru að vinna. Bláu og 
grænu litirnir tákna vondu kallana. 
Þeir hugsa bara um peninga,“ var 
svar móðurinnar, sem hélt ótrauð 
áfram sinni skeleggu stjórnmála-
skýringu: „Rauðu og appelsínu-
gulu litirnir eru hins vegar góðu 

kallarnir. Þeir vilja að öll börn geti 
farið á leikskóla og svo hugsa þeir 
líka um gamla fólkið.“

Vissulega voru þessi svör ekki til 
að einfalda lífið fyrir þeim stutta. 
Einn afa hans var jú í græna lið-
inu, annar í því rauða, sá þriðji í 
því appelsínugula og guðfaðir hans 
í því bláa.

Sá stutti var engu að síður fljótur 
að átta sig á þessum leik enda upp-
fullur af baráttunni á milli góðs og 
ills, sögunni af Zorro, Hróa hetti 
og öðrum hetjum. Það liðu enda 
ekki nema örfáar mínútur þar til 
hann varð ósáttur við stjórnmála-
skýrandann sinn sem hafði neit-
að honum um sælgæti og sagði: 
„Ojjj....hvað þú ert vond mamma. 
Þú hugsar bara um peninga.“

SMS
LEIKUR

SENDU SMS JA 28F
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR

UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!

Frumsýnd 30. maí

STRANGLEGA BÖNNUÐ INNAN 16 ÁRA
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BLÓÐUGT FRAMHALD AF 28 DAYS LATER

80 ára
Í dag 5. júní verður

Geir
Valdimarsson

Sandabraut 10, Akranesi, 

áttræður.

Þau hjónin taka á móti vinum og vandamönnum
laugardaginn 9. júní kl. 17 í félagsheimilinu Miðgarði.





Kl. 20.00
Söngtónleikar í Hafnarborg. Kór 
Öldutúnskóla, Kvennakór Öldu-
túnssóknar, Kammerkór Hafnar-
fjarðar og Karlakórinn Þrestir 
flytja lög Friðriks Bjarnasonar 
undir yfirskriftinni Enn er oft í 
koti kátt.

Ópera úr útrýmingarbúðum

Árleg kórastefna fer fram við 
Mývatn nú í vikunni og stefnir 
fjöldi söngfólks þangað til að 
stilla saman sína tónlistarstrengi. 
Að þessu sinni liggja fyrir tvö 
stór verkefni auk þess sem þátt-
tökukórarnir munu syngja fjöl-
breytt efni á þrennum tónleikum. 
Hátíðin stendur yfir frá 7.-10. 
júní.

Á fimmtudaginn verða tón-
leikar í félagsheimilinu Skjól-
brekku en þar syngja Kvennakór 
Akureyrar og Kammerkór Norður-
lands. Daginn eftir verða tón-
leikar á harla óvenjulegum stað; 

þá syngja kórarnir Sálubót, Upp-
sveitasystur, Vestfirsku valkyrj-
urnar og Kvennakór Akureyar í 
hvelfingu Laxárstöðvar í Aðaldal 
en þar er víst afbragðs hljóm-
burður. Lokatónleikarnir fara 
síðan fram í íþróttahúsinu í 
Reykjahlíð á sunnudaginn en þá 
verður frumflutt messan „Mass 
of the Children“ eftir tónskáldið 
John Rutter. Þátttakendur verða 
um áttatíu söngvarar úr blönduð-
um kórum víðs vegar af landinu, 
Stúlknakór Akureyrarkirkju og 
einsöngvarnir Halla Dröfn Jóns-
dóttir og Ásgeir Páll Ágústsson. 

Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 
leikur undir stjórn Guðmunduar 
Óla Gunnarssonar.

Sérstakur gestur stefnunnar 
að þessu sinni er bandaríski kór-
stjórnandinn Lynnel Joy Jenk-
ins en hún mun stýra rúmlega 
hundrað félögum úr kvennakór-
um landsins sem flytja munu 
heimstónlist úr öllum áttum á 
lokatónleikunum. Lögin verða öll 
flutt á frummáli sínu en þau eru 
meðal annars frá Kína, Rússlandi 
og Suður-Afríku.

Listrænn stjórnandi kórastefn-
unnar er Margrét Bóasdóttir.

Söngveröld við Mývatn

2 3 4 5 6 7 8

Benedikt Eyþórsson sagnfræð-
ingur heldur í kvöld fyrirlestur í 
bókhlöðu Snorrastofu sem ber tit-
ilinn „Guðsorð og gegningar: af 
búskaparháttum og annarri um-
sýslu staðarhaldara í Reykholti á 
fyrri tíð“. Fyrirlesturinn er hluti 
af fyrirlestraröðinni Fyrirlestrar 
í héraði, sem styrkt er af Menn-
ingarsjóði Borgarbyggðar. 

Benedikt lauk MA-prófi í sagn-
fræði frá Háskóla Íslands fyrr á 
árinu. Fyrirlestur sinn mun Bene-
dikt byggja á rannsóknum sínum 
á staðnum Reykholti, enda fjöll-
uðu báðar lokaritgerðir hans um 
Reykholt og sögu staðarins. Þær 
voru hluti af hinu viðamikla Reyk-
holtsverkefni og unnar undir leið-
sögn Helga Þorlákssonar, prófess-
ors við Háskóla Íslands.

Fyrirlesturinn hefst kl. 20.30.

Rekstur fyrrum

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



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

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

Kostir ljósleiðarans
• Margfaldur hraði miðað við ADSL

• Sami nethraði til og frá notanda

• Óþarfi að greiða fyrir símalínu

• Ekkert loftnet, ekkert vesen

• Fjöldi sjónvarpsrása

• Myndleiga

• Sjónvarpið truflar ekki hraða Internetsins

• Ljósleiðarinn ræður við marga myndlykla

• Tilbúinn fyrir háskerpusjónvarp

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

Nú er allt hægt hratt
– á Seltjarnarnesi

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

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

Kannaðu málið á www.gagnaveita.is



MTV-kvikmyndaverðlaunin voru 
afhent í Los Angeles um helgina. 
Eins og venjan er vantaði ekki 
stórstjörnurnar á hátíðina. John-
ny Depp, Cameron Diaz, Victoria 
Beckham og Paris Hilton voru á 
meðal gesta.

Framhaldsmyndin Pirates of 
the Caribbean: Dead Man´s Chest 
vann tvenn verðlaun, annars vegar 
sem besta myndin og hins vegar 
var Johnny Depp valinn besti aðal-
leikarinn fyrir túlkun sína á sjó-
ræningjanum Jack Sparrow. 

Sacha Baron 
Cohen, sem lék 
Borat svo eftir-
minnilega á síð-
asta ári, fékk 
tvenn verðlaun. 
Hann var val-
inn besti gam-
anleikarinn og 
fékk verðlaun 
fyrir besta koss-
inn, sem var í 
myndinni Talla-
dega Nights. 
Þar kyssti hann 

Will Ferrell og endurtóku þeir fé-
lagar leikinn á hátíðinni við mikil 
hlátrasköll viðstaddra. 

Hataðasti maður Dan-
merkur um þessar mundir, 
fótboltabullan sem hljóp 
inn á Parken undir lok leiks 
Dana og Svía í undankeppni 
EM og réðst á dómarann, 
hefur beðist afsökunar á 
athæfi sínu og biður dönsku 
þjóðina um fyrirgefningu.  

Hataðasti maður Danmerkur um 
þessar mundir, fótboltabullan sem 
hljóp inn á Parken undir lok leiks 
Dana og Svía í undankeppni EM 
og réðst á dómarann, hefur beðist 
afsökunar á athæfi sínu og biður 
dönsku þjóðina að fyrirgefa sér. 

Maðurinn, sem kallaður er „R“ í 
dönskum fjölmiðlum, segist miður 
sín vegna framkomu sinnar, sem 
hann man þó ekkert eftir vegna 
ölvunar. Yfirvöld hafa skipað fjöl-
miðlum að gefa nafn mannsins ekki 
upp af ótta við hefndaraðgerðir al-
mennings. Aðeins er vitað að árás-
armaðurinn er 29 ára gamall Dani 
sem býr í Svíþjóð. 

„Ég vill biðja alla Dani 
afsökunar. Ég eyðilagði stórkost-
legt kvöld fyrir mörgum lönd-
um mínum og ég eyðilagði mögu-
leika landsliðsins á að komast 
á lokakeppni EM. Ég er miður 
mín,“ sagði maðurinn í samtali við 
Ekstrabladet í Danmörku, en hann 
réðst á dómarann Herbert Flandel 
á síðustu mínútu leiks Dana og 
Svía um helgina, þegar staðan var 
3-3. Flandel flautaði leikinn af í 
kjölfarið og Svíum var dæmdur 3-
0 sigur. 

 „Fólk í Danmörku hatar mig. Í 
Svíþjóð er ég álitinn vitleysingur. 
Mér líður ömurlega,“ segir maður-
inn enn fremur. Hann vill þó meina 
að hann hafi aldrei ætlað að ganga 

eins langt og hann gerði. „Ég man 
að ég reiddist við ákvörðun dóm-
arans og æstist upp. Síðan er allt 
svart. Ég man ekki eftir atvikinu 
og ég trúi varla að ég hafi gert 
þetta. Ég hef aldrei hagað mér 
svona og allir sem þekkja mig geta 
vottað það.“

Dönsk yfirvöld hafa miklar áhyggj-
ur af öryggi mannsins og telja að 
bitrir stuðningsmenn landsliðsins 
muni leggja ýmislegt á sig til að 

vinna honum mein. Því hefur allt 
kapp verið lagt á að halda nafni 
hans og öðrum persónulegum upp-
lýsingum leyndum. 

Sá fjölmiðill sem birtir nafn 
mannsins á yfir höfði sér þunga 
refsingu, að því er yfirvöld í Dan-
mörku hafa ákveðið, en þó þykir 
líklegt að gerð verði grein fyrir 
manninum á netinu innan tíðar. 
Og þá er fjandinn laus, að því er 
maðurinn segir. Hann hefur þegar 
fengið nokkrar morðhótanir frá 
aðilum sem gátu borið kennsl á 

hann af sjónvarpsmyndunum. 
„Ég er mjög hræddur og vil ekki 

að fólk finni mig,“ segir maður-
inn, sem tekið hefur sumarhús á 
leigu á afskekktum stað og mun 
halda sig þar næstu vikur og jafn-
vel mánuði. 

„Ég hef varpað kjarnorku-
sprengju á sjálfan mig. Allir 
í kringum mig þjást vegna 
heimskupara minna en ég finn 
stuðning. Kærastan mín segir að 
hún elski mig jafn mikið og áður.“

Stór nöfn á borð við R.E.M., David 
Bowie, Iggy Pop og Leadbelly eiga 
lög á plötu sem verður gefin út í 
tengslum við nýja kvikmynd um 
ævi rokkarans Kurt Cobain úr 
Nirvana.

Myndin heitir About a Son og 
byggir á viðtölum sem blaðamað-
urinn Michael Azerrad átti við 
Cobain. Ben Gibbard, forsprakki 
Death Cab for Cutie, semur kvik-
myndatónlistina ásamt framleið-
andanum Steve Fisk, auk þess 
sem Gibbard á ný frumsamin lög á 
plötunni. Er hún væntanleg í búðir 
11. september.

Þekkt nöfn 
heiðra Kurt

Dansgúrúinn Dan Karaty, sem 
hefur öðlast heimsframa með 

dómarastörfum sínum í 
þættinum So You Think You 
Can Dance, er væntanlegur 
til Íslands í sumar. Helgina 
28.-29. júlí mun hann kenna 
upprennandi dönsurum 
hér á landi á dansfestivali 

Dansstúdíó World Class. 

„Það verður mikið um að vera þessa helgi og 
Dan er hápunkturinn í því,“ sagði Nanna Ósk 
Jónsdóttir, deildarstjóri dansstúdíósins. „Hann 
er náttúrlega mjög þekktur sem dómari úr 
So You Think You Can Dance, og hefur getið 
sér góðs orðs úti sem danshöfundur. Hann 
hefur samið dansa fyrir þessar stóru stjörnur; 
Britney Spears, Kylie Minogue og Jessicu 
Simpson,“ sagði Nanna. Hún hefur áður fengið 
þekkta danshöfunda til að koma til Íslands og 
kenna hjá DWC. Darren Henson sótti DWC til 
dæmis heim árið 2005. 

Koma Karaty hingað til lands á ábyggilega 
eftir að kveikja danslöngun í einhverjum, enda 
kveðst Nanna verða vör við gríðarlegar vin-
sældir þáttanna í starfi sínu. „Allir sem stunda 
dans hérna fylgjast með honum,“ sagði hún 
sposk. Námskeiðið verður opið öllum, en skipt 
verður í hópa eftir getu. „Ég legg mikla áherslu 
á það að þetta er fyrir alla,“ sagði Nanna.

Heimsþekktur dansdómari til landsins

Sigursælir 
sjóræningjar
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Fjöldi útgefinna miða: 130.000

Upplýsingar um vinningsnúmer í símum 540 1918 (símsvari) og
540 1900 og á heimasíðunni www.krabbameinsfelagid.is/happ

skattfrjáls vinningur
að verðmæti
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21.750.000 kr.

www.krabb.isKrabbameinsfélagsins
Sumarhappdrætti

Dregið 17. júní 2007

Vertu með og
styrktu gott málefni!

Ford Escape Limited
3,0i V6 sjálfskiptur.
Verðmæti 3.850.000 kr.

Bifreið eða greiðsla upp í íbúð.
Verðmæti 1.000.000 kr.

Úttektir hjá ferðaskrifstofu
eða verslun.
Hver að verðmæti 100.000 kr.
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Glæsilegir vinningar:



T V E I M U R  Á R U M
Á  U N D A N

Faxafen 10

108 Reykjavík

Sími: 517-5040

Fax: 517-5041

Netfang: postur@hradbraut.is

Veffang: www.hradbraut.is

Hefur þú það sem til þarf ?

Róbert Bjarni Bjarnason er 19 ára.

Hann varð stúdent 2005 og lauk

fl ugmannsprófi  frá Oxford Aviation

Training nýlega. Hann hefur nú hafið

störf sem fl ugmaður hjá einu stærsta

fl ugfélagi Evrópu, Ryanair.

Margrét Kara Sturludóttir er 17 ára.Hún er að ljúka stúdentsprófi  og 
er á sérstökum heiðurslista yfirúrvalsnemendur Hraðbrautar. Hún er í landsliðinu í körfubolta og var nýlega valin í 5 manna lið ársins ásamt því að veravalin efnilegasti ungi leikmaðurinn.



Íslensk húðflúrhátíð verður hald-
in dagana 8. til 10. júní á skemmti-
staðnum Grand Rokk. Á hátíðinni 
munu húðflúrmeistarar frá Banda-
ríkjunum, Danmörku og Íslandi 
bjóða upp á húðflúr fyrir gesti og 
gangandi en þetta er í annað sinn 
sem hátíðin er haldin. 

„Ég og maðurinn minn erum 
gífurlegir áhugamenn um húðflúr 
og við kynntumst svona hátíðum 
fyrir nokkru. Við ákváðum að prófa 
að halda svona hátíð í fyrra og hún 
gekk vonum framar – það komust 
færri að en vildu svo við ákváðum 
að endurtaka leikinn,“ segir Linda 
Mjöll Þorsteinsdóttir, einn af að-
standendum húðflúrhátíðarinnar. 

Meðal gesta á hátíðinni verða út-
sendarar frá Prick-tímaritinu, en 

sem tileinkað húðflúrlistinni. „Út-
sendarar frá þeim komu í fyrra og 
skifuðu um atburðinn og svona,“ 
segir Linda. 

Að sögn Lindu hefur heilbrigðis-
eftirlit Reykjavíkur veitt sam-
þykki sitt fyrir því að skemmti-
stað sé breytt í húðflúrstofu. 
„Heilbrigðiseftirlitið er búið að 
taka út stöðuna og við verðum 
með sótthreinsunaraðstöðu í tattú-
stofunni hjá Sverri á Laugaveg-
inum,” útskýrir Linda en maður 
hennar vinnur nú hörðum hönd-
um við að smíða vaska sem komið 
verður upp á Grand Rokk. „Í fyrra 
breyttum við Gauknum í eina risa-
stóra húðflúrstofu og nú held ég 
að við verðum með um fimmtán 
bása.“

Húðflúrhátíð á Grand Rokk

Hljómsveitin Sprengjuhöllin ætlar 
að gefa út sína fyrstu plötu í haust 
og hefjast upptökur að öllum lík-
indum í júlí. Ekki hefur verið 
ákveðið hvar platan verður tekin 
upp en Danmörk hefur verið nefnd 
sem einn af mögulegum upptöku-
stöðum.

Nýjasta lag Sprengjuhallarinnar, 
Verum í sambandi, hefur fengið 
afar góðar viðtökur að undanförnu 
og er söngvarinn Bergur Ebbi vita-
skuld hæstánægður með viðtök-
urnar. „Okkur finnst við vera með 
fullt hús. Þetta eru eiginlega allt 
þriggja stiga körfur. Við setjum 
markið hátt og allt það en kannski 
er þetta út af því að það eru svo fá 
lög komin frá okkur,“ segir Bergur, 
hógværðin uppmáluð.“ 

Upptökur hefjast í júlí

Þýska útgáfufyrirtækið Morr Music heldur 
tónleika í Iðnó í kvöld. Fyrirtækið er eitt 
virtasta raftónlistarfyrirtæki heims og er 
með þrjár íslenskar hljómsveitir á sínum 
snærum. Thomas Morr, eigandi fyrirtækis-
ins, er staddur hér á landi af þessu tilefni. 

„Mér finnst alveg ótrúlegt að vera hér á þessum tíma 
ársins og sjá hvað það er bjart. Ég hef líka komið 
hingað um vetur og verð að viðurkenna að ég er hrifn-
ari af þessum tíma,” segir Thomas Morr, eigandi tón-
listarútgáfunnar Morr Music. 

Með Thomasi í för eru hljómsveitirnar Isan, Tar 
Water og The Go Find sem spila allar á tónleikunum í 
kvöld. Fyrri tónleikarnir voru á Akureyri á föstudag-
inn og stóð til að hópurinn notaði tímann á milli tón-
leika til að ferðast um landið. Einn af viðkomustöðum 
hópsins var heimili móður Benna Hemm Hemm, 
þar sem öllum var boðið til veislu að íslenskum sið. 
Thomas segir að sú heimsókn, eins og annað sem hann 
hefur gert hér á landi, hafi verið mjög eftirminnileg.

Thomas Morr er þungamiðjan í Morr Music. Hann 
velur allt sem gefið er út og er það eingöngu tónlist 
sem hann sjálfur er mjög hrifinn af. Thomas vill að 
allir sem tengist Morr séu eins og ein stór fjölskylda. 
Sá sem hannar nær öll plötuumslögin fyrir Morr er 
til að mynda æskuvinur Thomasar.  

Þó að fyrirtækið hafi verið starfandi í rúman ára-
tug er Thomas nýbyrjaður að gera skriflega samn-
inga við listamennina. „Að skrifa undir samning 

færir áhersluna óbeint á mögulegan enda samstarfs-
ins, hvenær samningurinn renni út. Ég var vanur að 
gera bara samninga með handabandi og svo lengi sem 
allir væru ánægðir héldi samstarfið áfram.“ Hann 
neyddist þó að byrja með skriflega samninga fyrir 
um tveimur árum vegna þrýstings frá samstarfs-
fyrirtækjum Morr.

Meðal listamanna sem eru á mála hjá Morr-útgáf-
unni eru Lali Puna, The Notwist, B. Fleischmann, Ms. 
John Soda og Isan, sem kemur einmitt fram á tónleik-
unum í kvöld.

Morr Music hefur gefið út íslensku hljómsveitirnar 
múm og Benna Hemm Hemm. Sú þriðja bætist í 
hópinn í haust þegar fyrsta plata Seabear kemur út 
hjá fyrirtækinu. 

Thomas kynntist tónlist múm í gegnum hinn þýska 
kynningarfulltrúann hljómsveitarinnar og hafði 
samband við sveitina um að gera eitthvað saman. 
Hann kynntist svo Benna Hemm Hemm í gegnum 
Múm. „Örvar er alltaf að láta mig vita af góðri tón-
list sem hann vill að ég hlusti á. Miklu af tónlistinni 
sem ég gef út kynnist ég einmitt í gegnum listamenn 
sem eru að gefa út hjá okkur.“ Thomas fær líka 
óheyrilegt magn af demóum í hverri viku en segist 
vera orðinn svo þjálfaður í að vita hvað hann vill að 
oftast þurfi hann ekki að hlusta í nema nokkrar sek-
úndur til að vita hvort hann sé hrifinn eða ekki.

Benni Hemm Hemm og Seabear koma fram á tón-
leikunum í kvöld auk Isan, Tarwater og The Go Find. 
Tónleikarnir verða í Iðnó og fer forsala fram í 12 
Tónum á Skólavörðustíg.

DELTA FARCE kl. 6, 8 og 10 10
SPIDERMAN 3 kl. 5 og 8 10
SEVERANCE kl. 8 16
SHOOTER EKKI SÝND Í DAG 16
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 6 -450 kr.- L

www.laugarasbio.is                Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

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

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

41.000 gestir

www.SAMbio.is 575 8900

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

 Robert Carlyle er viðurstyggilega góður!

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

 Robert Carlyle er viðurstyggilega góður!

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

SÍMI 530 1919

28 WEEKS LATER kl. 6 - 8 - 10
UNKNOWN kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE PAINTED VEIL kl. 5.30 - 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING kl. 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 5.20

28 WEEKS LATER kl. 6 - 8 - 10
FRACTURE kl. 5.30 - 8 - 10.30 
THE LIVES OF OTHERS kl. 5.30 - 8 - 10.30
SPIDERMAN 3       kl. 5.40 - 8.20

PIRATES OF THE CARIBBEAN 3 kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 10.45
PIRATES OF THE C. 3 LÚXUS kl. 5 - 9 
FRACTURE kl. 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING kl. 3.45 - 5.50
SPIDERMAN 3 kl. 5 - 8 - 10.50
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28 WEEKS LATER kl. 6 - 8 - 10
PATHFINDER kl. 6 - 8
THE HILLS HAVE EYES 2 kl. 10
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STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA
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Pétur Ben, Helgi 
Jónsson og hljóm-
sveitin Reykjavík!, 
sem tóku þátt í Spot-
tónlistarhátíðinni 
í Árósum um helg-
ina, fengu öll fimm 
stjörnur af sex mögu-
legum í tónlistar-
tímaritinu Gaffa 
fyrir frammistöðu 
sína. 

Gaffa er eitt mest 
lesna tónlistartíma-
rit Dana og birti 
dóma um alla tónleika hátíðarinnar 
á vef sínum samdægurs. Reykja-
vík! reið á vaðið í Ridehuset síðast-
liðið föstudagskvöld og fékk góðar 
viðtökur, rétt eins og Pétur Ben sem 

fékk staðfest boð um 
að koma á tvær aðrar 
hátíðir strax að tón-
leikum loknum.

Helgi, sem spil-
aði á einum af sínum 
fyrstu sólótónleikum, 
komst einnig virki-
lega vel frá sínu. 
Í dómnum í Gaffa 
sagði að fyrrverandi 
básúnuleikari Sigur 
Rósar væri hæfi-
leikaríkt sjarmatröll. 
„Helgi er góður í að 

túlka tilfinningar og nota þær í tón-
listinni sinni. Hann nær að koma 
manni í opna skjöldu og fyrir utan 
einstaka lag leiddist manni aldrei í 
nærveru hans. Bravo!“ 

Frábærir dómar
Íslandsvinurinn Eli Roth ákvað að 
gerast kvikmyndagerðarmaður 
eftir að hafa farið með foreldr-
um sínum að sjá hryllingsmynd-
ina Alien, þá sjö ára gamall. Roth 
kastaði upp yfir hryllingnum 
sem hann varð vitni að en ákvað 
um leið að hann vildi starfa við að 
láta aðra upplifa viðlíka hrylling. 

„Um leið og ég kastaði 
upp vissi ég hvað ég 
ætlaði að verða þegar 
ég yrði stór. Kvik-
myndalistin tók yfir 
líf mitt,“ segir Roth, en 
hann leikstýrir einmitt 
kvikmyndinni Hostel 2, 
sem var að hluta til tekin 
upp hér á landi og verð-
ur frumsýnd um næstu helgi. 

Hostel 2 hefur fengið ágæta 
dóma ytra en þykir ógeðfelld í 

meira lagi og hafa 
nokkur sýnishorn 
úr myndinni verið 
tekin úr sýningu í 
sjónvarpi í Banda-
ríkjunum.

Roth kastaði upp yfir Alien

Aðrir söluaðilar:

Törfa
tæki

Verð frá: kr. 21.500 stgr.

Magimix
matvinnsluvélin
léttir þér lífið



 Íslenska landsliðið hefur 
spilað vel í tveimur heimsóknum 
sínum á Råsunda, heimavöll AIK 
í Solna í Stokkhólmi. Leikurinn á 
miðvikudaginn verður sá þriðji í 
röðinni en hinir tveir enduðu með 
1-1 jafntefli 1995 og með 1-3 tapi 
tíu árum síðar. Þetta eru alls ekki 
slæm úrslit, ekki síst fyrir þær 
sakir að íslenska liðið hefur tapað 
síðustu þremur heimaleikjum 
sínum á móti Svíum með marka-
tölunni 2-7. 

Ísland lék sinn fyrsta leik á 
Råsunda í undankeppni EM 1996 
en þjóðirnar mættust þá 1. júní 
1995 á Råsunda. Þetta var fjórði 
leikur Íslands af átta í riðlakeppn-
inni. Svíar höfðu náð í brons á HM 
í Bandaríkjunum sumarið á undan 
og unnið 1-0 sigur í fyrri leiknum 
sem fram fór á Laugardalsvell-
inum í september árið á undan. 
Leikurinn byrjaði frábærlega 
þegar Arnar Gunnlaugsson skor-
aði glæsilegt mark beint úr auka-
spyrnu eftir aðeins þriggja mín-
útna leik. Svíar náðu reyndar að 
jafna leikinn úr vafasamri víta-
spyrnu þrettán mínútum síðar en 
íslenska vörnin hélt út og jafn-
teflið er ein bestu úrslit íslenska 
landsliðsins á útivelli í sögu Evr-
ópukeppninnar. Stigin tvö sem 
Svíar sáu eftir spiluðu líka rullu 

í að Svíar komust ekki í úrslita-
keppnina.

Þjóðirnar mættust aftur á 
Råsunda rúmum tíu árum seinna 
eða nákvæmlega 12. október 2005 
í lokaleik Íslands í undankeppni 
HM 2006. Svíar voru í harðri bar-
áttu við Króata um sigur í riðlin-

um en komust á endanum beint 
á HM vegna góðs árangurs í 2. 
sæti. Leikurinn byrjaði á svipað-
an hátt og áratug áður því Kári 
Árnason kom íslenska liðinu yfir 
á 25. mínútu leiksins. Það tók 
Svía nú aðeins fjórar mínútur að 
jafna leikinn og var þar að verki 

snillingurinn Zlatan Ibrahimovic, 
sem lagði einnig upp annað mark 
Svía sem Henrik Larsson skoraði 
rétt fyrir hálfleik. Svíar skoruðu 
síðan þriðja markið í blálokin og 
tryggðu sér 3-1 sigur. 

Råsunda er sögulegur leik-
vangur því aðeins einn annar völl-
ur hefur hýst bæði úrslitaleik 
karla og kvenna á HM. Sá völlur 
er Rósarskálin í Pasadena í Kali-
forníu í Bandaríkjunum (karlar 
1994 og konur 1999). Úrslitaleikur 
kvenna fór fram á Råsunda-leik-
vanginum 1995 en 37 árum áður 
hafði Pele, þá 17 ára, breytt knatt-
spyrnusögunni á vellinum með 
því að skora tvö mörk í 5-2 sigri 
Brasilíumanna á Svíum í úrslita-
leik karla. Þetta var fyrsti heims-
meistaratitill Brasilíu.

Þetta gæti orðið síðasti lands-
leikur Íslands á vellinum því Svíar 
eru að byggja sér nýjan fimmtíu 
þúsund manna völl í Solna og í 
kjölfarið verður Råsunda-völlur-
inn rifinn. Nýi völlurinn ætti að 
verða tilbúinn upp úr árinu 2010 
en þangað til er Råsunda heima-
völlur sænska landsliðsins og þar 
bíður íslenska liðsins erfitt verk-
efni á miðvikudagskvöldið.

Íslenska karlalandsliðið mætir Svíþjóð í Stokkhólmi á miðvikudagskvöldið. Þetta verður þriðji leikur liðs-
ins á þjóðarleikvangi Svía í Solna. Fyrri leikirnir byrjuðu báðir vel en enduðu á ólíka vegu.

 Íslenska landsliðið hefur 
aðeins tvisvar sinnum verið án 
Eiðs Smára Guðjohnsen í keppnis-
leik undanfarin átta ár en stjarna 
íslenska landsliðið verður fjarri 
góðu gamni í næsta landsleik. 

Íslenska landsliðið mætir því 
aðra undankeppnina í röð til 
Stokkhólms án fyrirliða síns en 
Eiður Smári fékk sitt annað gula 
spjald í undankeppninni í jafntefl-
inu á móti Liechtenstein um síð-
ustu helgi. Eiður Smári var einnig 
í banni í útileiknum á móti Svíum í 
undankeppni HM 2006.

Eiður Smári er búinn að fá fjögur 

gul spjöld í síðustu tíu leikjum, öll 
fyrir mótmæli eða að sparka bolt-
anum í markið eftir að búið var að 
dæma hann rangstæðan. 

Markaleysi fyrirliðans er farið 
að dragast á langinn og það verður 
fróðlegt að sjá hvernig sóknarleik-
urinn verður gegn Svíum í Solna. 
Eiður Smári hefur ekki skorað í 
síðustu fimm landsleikjum og er 
án marks í samtals 503 mínútur. 

Líklegast er að Hannes Þ. 
Sigurðsson komi inn í byrjunarlið-
ið í hans stað enda er hann sterkur 
í loftinu og góður í að halda boltan-
um uppi á toppnum. 

Án Eiðs í þriðja sinn

Sænski landsliðsmaður-
inn Zlatan Ibrahimovic vísaði því 
á bug á blaðamannafundi í gær að 
hann yrði í byrjunarliði Svíþjóðar 
gegn Íslandi á morgun. Hann 
hefur átt við meiðsli að stríða.

„Ég hef ekki spilað í einn og 
hálfan mánuð. Ég gæti hugsan-
lega spilað í 20-30 mínútur,“ sagði 
Zlatan. „Ég er allur að koma til og 
get tekið þátt í æfingum af fullum 
krafti. En það er stór munur á æf-
ingum og leikjum.“

Lars Lagerbäck landsliðsþjálf-
ari sagði alls óvíst hvort Zlatan 
myndi spila. „Endanleg ákvörðun 
verður ekki tekin fyrr en annað 
kvöld,“ sagði hann í gær.

Næ kannski 
hálftíma

 Landsliðsmarkmað-
urinn Birkir Ívar Guðmundsson 
verður með í báðum umspilsleikj-
unum gegn Serbum. Þýska hand-
knattleikssambandið færði leik 
liðs hans, TuS N-Lübbecke, fram 
en hann átti að fara fram daginn 
fyrir Serbaleikinn ytra. Því var 
óvíst um þáttöku hans fyrr en í 
gær þegar málið leystist farsæl-
lega.

Með í Serbíu

Ótvíræð krafa um sigur Svía gegn Íslandi

 Þrír leikir fóru fram í 
Landsbankadeild kvenna í gær. 
Harpa Þorsteinsdóttir kom 
Stjörnunni yfir í Kópavoginum 
gegn Blikastúlkum en Greta 
Mjöll Samúelsdóttir jafnaði metin 
í fyrri hálfleik. Greta misnotaði 
svo vítaspyrnu þegar skot hennar 
small í stönginni og hvorugt liðið 
náði að bæta við marki í litlausum 
síðari hálfleik.

Keflavík burstaði ÍR 7-0 þar 
sem Guðný Þórðardóttir og Vesna 
Smiljkovic skoruðu báðar þrennu.  
Danka Podovac skoraði eitt mark. 
Þá vann KR lið Fylkis í Árbænum 
4-2. Hrefna Jóhannesdóttir skor-
aði þrennu fyrir KR og og Edda 
Garðarsdóttir eitt en Anna Björg 
Björnsdóttir skoraði bæði mörk 
Fylkisstúlkna.

Jafnt í Kópavogi
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   VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
  DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR OG MARGT FLEIRA!
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„Ég held ég verði að segja Vín 
og skel. Sjávarfangið heillar.“

Tónlistarmaðurinn Gísli Kristjáns-
son á lag í kvikmynd franska leik-
stjórans Luc Besson, Angela-A,
sem var tekin til sýninga í Banda-
ríkjunum þann 25. maí síðastlið-
inn.

„Ég var að vinna með stelpu 
í Noregi, Anja Garbaric, sem 
þekkir Besson vel. Þegar hann 
heyrði lögin sem við lögin sem 
við sömdum saman fyrir plötuna 
hennar vildi hann endilega nota 
þau í myndina sem hann var að 
byrja á þá. Við gerðum eiginlega 
plötuna og bíómyndina á svip-
uðum tíma. Hún flaug alltaf til 
Frakklands til að spila fyrir hann 
lögin,“ segir Gísli, sem er búsett-
ur í London en var áður í Noregi. 
Lagið sem Besson notaði  nefnist 

Can I Keep Him en auk þess not-
aði Besson í myndinni búta úr 
öðrum lögum eftir þau Gísla og 
Anja. Samdi Anja jafnframt rest-
ina af tónlistinni í myndinni.

Gísli varð þess heiðurs aðnjót-
andi að hitta Besson einu sinni. 
„Hann er stórhættulegur,“ segir 
hann og hlær. „Fólk sem hefur 
komist langt veit hvað það vill og 
hvernig það vill hafa hlutina. Það 
getur verið þægilegt að vinna með 
svona fólki og maður þarf ekkert 
að efast um að það segi það sem 
það meinar.“ Á meðal kvikmynda 
Besson eru The Fifth Element, 
Leon, Nikita, The Big Blue og Sub-
way.

Gísli, sem er á samningi hjá út-
gáfurisanum EMI, er um þessar 

mundir að undirbúa sína aðra sóló-
plötu. Sú fyrsta, How About That, 

kom út árið 2004 við góðar undir-
tektir. 

Gísli með lag í mynd Luc Besson

„Við vorum að gera tugmilljóna 
króna samning við Egil svo þetta 
er engin smá samningur,“ segir 
Ari Edwald, forstjóri 365 miðla, 
sem hefur farið þess á leit við 
sjónvarpsmanninn Egil Helgason 
að hann efni ráðningarsamning 
sem hann telur að þeir hafi gert. 

Málið hefur vakið mikla athygli 
síðustu daga en á föstudaginn til-
kynnti Egill, sem stýrt hefur Silfri 
Egils á Stöð 2 undanfarin ár, að hann 
hefði ákveðið að færa sig um sig set 
yfir á RÚV. Það telur Ari vera brot 
á samningi þeirra og hefur fyrir-
tækið leitað réttar síns vegna máls-

ins. Allir aðilar 
standa fast á 

sínu og svo 
virðist sem 
málið verði 
leitt til 

lykta í gegn-
um lögfræð-

inga eða jafn-
vel dómstóla.

„Ef við 

myndum snúa þessum samskipt-
um við, það er að ég hefði ráðið 
hann til starfa og svo dregið það 
til baka, hefði ég aldrei komist 
upp með það. Hvernig myndi það 
samfélag líta út þar sem enginn 
stendur við sín orð?“ spyr Ari og 
vísar í tölvupóstsamskipti hans og 
Egils sem fram koma í bréfi sem 
lögfræðingur 365 hefur sent þeim 
síðarnefnda.

Ari segir að ef Egill hefði viljað 
losna undan samningi sínum við 
365 miðla hefði hann átt að koma 
hreint fram. „Það sem mér sárn-
ar mest er að Egill neitaði því hinn 
22. maí að vera að semja við RÚV 
og sagði að allt stæði eins og 
stafur á bók í okkar sam-
skiptum,“ útskýrir Ari. 

Afstaða Egils er óbreytt 
en hann á þá ósk heitasta 
að farsæl lausn fáist á mál-
inu og allir geti verið vinir á 
endanum. Egill er hins vegar 
við öllu búinn og hefur 
ráðið sér lögfræðing. 
„Við munum funda á 
morgun [í dag] en ég 
veit hins vegar ekkert 
hvernig framhaldið 

verður. Ég hef aldrei áður þurft að 
leita til lögfræðinga á minni ævi,“ 
segir Egill.

Páll Magnússon útvarpsstjóri 
telur viðbrögð 365 við brotthvarfi 
Egils afar sérkennileg en ítrekar 
að það sé ekki Ríkisútvarpsins að 
velta því fyrir sér hvað hafi farið 
á milli Egils og forstjóra 365 í að-
draganda málsins. Páll skilur ekki 
þegar fólk er þvingað til vinnu 
með fógetavaldi.

„Mér finnst afskaplega sér-
kennilegt þegar fólk vill hætta í 
vinnu sinni, að vinnuveitandi skuli 
hanga á því fólki eins og hundur 
á roði. En menn þurfa auðvitað að 

fljúga eins og þeir eru fiðraðir,“ 
segir Páll.

Spurður hvort Ríkis-
útvarpið muni styðja við 
bakið á Agli í þeirri deilu 
sem upp er komin sagði Páll 
að stofnunin styddi alltaf sitt 

starfsfólk.

„Við lentum því miður á báti sem 
hafði aldrei áður verið róið á. 
Hann var ekki þannig búinn að við 
næðum okkar besta hraða og þær 
færeysku höfðu því betur sem 
fyrr,“ segir Egill Örn Jóhannsson, 
framkvæmdastjóri bókaútgáfunn-
ar JPV, sem þurfti ásamt liði sínu 
að láta í minni pokann fyrir fær-
eyska saumaklúbbnum Stokkun-
um í hinni árlegu róðrarkeppni 
sem haldin er á sjómannadaginn. 

Egill og félagar í JPV fengu þó 
ágætis tíma, tvær mínútur og níu 
sekúndur. En það dugði ekki til. 
Færeyski saumaklúbburinn var 
tuttugu sekúndum á undan. 

Lið JPV átti upphaflega að vera 
skipað skáldum en svo fór að að-
eins eitt mætti til leiks, Hugleikur 
Dagsson. „Skáldin guggnuðu á 
bátnum þannig að við þurftum að 

reiða okkur á eigin starfsmenn, 
sem var í fínu lagi. Við áttum sig-
urinn vísan þar til við fengum vit-
lausan bát,“ segir Egill Örn. Þó 
var valinn maður í hverju rúmi 
hjá JPV. Auk Hugleiks og Dags 
reri Hrafn Margeirsson, fyrrver-
andi landsliðsmarkvörður, þýski 
ljósmyndarinn Thorsten Henn, 
Kristín Gunnarsdóttir, Ýr Gísla-
dóttir og Anna Guðrún, sem allar 
starfa hjá útgáfufyrirtækinu. Sú 
síðastnefnda hreppti þó stýri-
mannshlutverkið.

Egill hefur síður en svo lagt 
árar í bát þótt keppnin hafi ekki 
farið eins og hann óskaði sér. „Við 
mætum tvíefld til leiks á næsta ári 
og hefjum stífar æfingar í sumar,“ 
segir Egill Örn, sem hefur ekki 
enn náð að landa róðrarbikarnum 
eftirsótta.

Skáldin guggnuðu á bátnum
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3.445.000 kr.

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

KIA Sorento – fullbúinn alvörujeppi

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.

NÚ ER 
RÉTTI TÍMINN 
TIL AÐ SKIPTA

KIA Sorento með ríkulegum staðalbúnaði 
•  hátt og lágt drif •  5 þrepa sjálfskipting 

•  ESP stöðugleikastýring •  öflug 170 hestafla dísilvél

•  ný og glæsileg innrétting •  hraðastillir (Cruise Control)*

•  16" álfelgur •  þakbogar

•  vindskeið og þokuljós •  3.500 kg dráttargeta

Sorento hefur slegið í gegn um allan heim og eignast 
dygga fylgismenn á  Íslandi. Það er ekki að ástæðulausu 
að Sorento er orðinn einn vinsælasti jeppi landsins, enda
líklega bestu jeppakaupin í dag.

Sorento 2,5 EX dísil, beinskiptur     3.445.000 kr.
Sorento 2,5 EX dísil, sjálfskiptur     3.645.000 kr. 

Keyrðu inn í sumarið á nýjum Sorento

Sumarpakki
Dráttarbeisli, sumar- og
vetrardekk innifalin í verði

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Um súludans og vændi virðist 
oft ekki mega tala um án þess 

að sjálfskipaðir verndarar frelsis 
stígi fram. Þeir vilja vernda þessar 
atvinnugreinar og hafa jafnan bent 
á, máli sínu til stuðnings, að vændi 
sé til að mynda ein elsta atvinnu-
grein heims. Fólk eigi að hafa rétt 
til að gera það sem það vill við lík-
ama sinn. Ég hef aldrei áttað mig á 
því að það sé einhver rökstuðning-
ur að vændi hafi lengi verið til í 
mannlegu samfélagi. Margt fleira 
hefur lengi verið til sem ekki líðst 
nú á tímum. Nefnum sem dæmi 
þrælahald. Ekki verjum við frelsi 
til þrælahalds. Boðberi frelsis 
myndi líklega hlaupa til og segja 
að vændi og þrælahald séu ekki 
sambærileg. Því næst myndu þeir 
benda á að stúlkurnar sem hingað 
koma til lands til að dansa sæju oft 
fjölskyldu sinni farborða í heima-
landinu þar sem ekkert væri fyrir 
þær að hafa.

þræl yrði gefið frelsi en hann 
teldi sig ekki hafa í neitt hús að 
vernda annað en hjá húsbónda 
sínum væri frelsi hans lítils virði. 
Ef stúlka telur sig ekki hafa nein 
önnur úrræði í veröldinni en að 
selja líkama sinn, hvert er þá 
frelsi hennar? 

Íslandi eru margir sem dálæti 
hafa á listdansi, eins og súludans 
hefur oft verið kallaður. Til að fá 
listrænni þrá sinni fullnægt eru 
menn tilbúnir að eyða tugum og 
hundruðum þúsunda í að kaupa 
drykki handa listamönnunum og 
til að fá að horfa á þá framkvæma 
gjörning sinn í einrúmi. Miðað við 
þann mikla fjölda listunnenda sem 
tilbúnir eru að veita háum fjár-
hæðum í að fylgjast með ómennt-
uðum dönsurum næturklúbbanna
segir mér hugur að sýningar 
menntaðra dansara hjá Dans-
flokknum gangi vel. 

vita allir að vændi fer fram 
á Íslandi og að hægt er að kaupa 
konur inni á dansstöðunum. Þeir 
sem það gera fría sig samt jafn-
an allri ábyrgð með því að telja 
sér trú um að með þúsundköll-
unum með þeir rétta stúlkunum 
geti þær borgað leigu, brauðfætt 
fjölskyldur sínar og kostað sig í 
nám. Þannig sannfæra þeir sig 
um að þeir séu velgjörðarmenn 
stúlknanna. Ægilega góðir. 

danshaldari á Ís-
landi hefur oft greint frá því að 
hann viti ekkert um vændi. Auð-
vitað segir hann það, hvað annað. 
Við höfum svo oft heyrt danshald-
ara halda þessu fram, þvert ofan 
í allar aðrar upplýsingar. Þegar 
blaðamenn Ísafoldar sögðu aðra 
sögu en þá sem við vorum orðin 
vön að heyra frá eigendum stað-
anna og bentu á að lánsömu stúlk-
urnar eru jafnan kallaðar druslur 
og hórur varð fólk hissa. Jafnvel 
þótt það hefði aldrei haldið neitt 
annað.

markaði viss tímamót 
því loksins voru orð stúlknanna 
tekin fram yfir orð yfirmanns 
þeirra. Þær voru sjálfar spurðar 
hvort hægt væri að kaupa kynlíf 
og þær voru sjálfar spurðar hvort 
þeim þætti þetta gaman. Þær 
höfðu aðra sögu að segja en yfir-
maður þeirra.

Velgjörðarmenn 
fátækra stúlkna


