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Það þarf ekki að fljúga til Kosta Ríka eða Indlands til að eiga framandi 
sumarfrí. Litla landið okkar leynir á sér og víða leynast og leynast ekki 
framandlegir veitingastaðir, gistihús og afþreyingarmöguleikar. 

 Fjörutíu konum 
hefur undanfarin sjö ár verið 
boðið að ljúka meðgöngu þegar 
skimun á ellefu til þrettán vikna 
gömlu fóstri hefur leitt í ljós að 
það er með Downs-heilkenni. Ein-
ungis tvær þeirra völdu að halda 
meðgöngunni áfram; hinar 38 
völdu fóstureyðingu. 

„Þetta finnst mér svolítið hættu-
leg þróun,“ segir Unnur Helga 
Óttarsdóttir, formaður Félags 
áhugafólks um Downs-heilkenni.

Um sjötíu prósent ófrískra 
kvenna á landinu fara í skimun á 
elleftu til þrettándu viku með-
göngu. Síðan um aldamótin hefur 

konum verið boðið upp á skimun, 
sem getur leitt í ljós hvort fóstrið 
hafi fæðingargalla.

Komi alvarlegur galli í ljós er 
gengið úr skugga um það með 
frekari rannsóknum og konunni 
loks boðið að ljúka meðgöngu með 
fóstureyðingu. Langflestar velja 
þann kost. Um þriðjungur tilfell-
anna er vegna Downs-heilkennis.

Tæpur þriðjungur kvenna 
sleppir skimun, en skimunin getur 
einnig gefið ónákvæma niður-
stöðu. Því fæðast um tvö til þrjú 
Downs-börn á ári, en áður en 
skimun hófst voru þau um sjö að 
meðaltali.

„Ef fólkið ákveður að þiggja 
skimun hefur það í flestum tilvik-
um ákveðið fyrir fram að ef eitt-
hvað finnist verði farið í fóstur-
eyðingu,“ segir Reynir Tómas 
Geirsson, prófessor og yfirlæknir 
á kvennadeild LSH.

Skimun með þessum hætti er 
ekki leyfileg í Noregi, en tíðkast á 
hinum Norðurlöndunum.

„Það eru mismunandi skoðanir 
á því hversu alvarleg fötlun 
Downs-heilkenni er. Sumum finnst 
það ekki mikið mál, en öðrum 
meira mál. Um þetta hefur fólk 
sjálfdæmi,“ bætir Reynir við.

„Þessi börn eru bara venjuleg 

börn og verða venjulegir fullorðnir 
einstaklingar,“ segir Unnur. „Þau 
eru bara aðeins öðruvísi.“

Downs-heilkenni er litninga-
frávik sem veldur þroskahömlun. 
Um eitt af hverjum átta hundruð 
börnum sem fæðist hefur heil-
kennið.

„Allir vilja eiga fullkomið barn, 
en ákveðin viðhorfsbreyting þarf 
að eiga sér stað í þjóðfélaginu,“ 
segir Unnur. „Það er svo mikil full-
komnunarárátta. Fólk treystir sér 
ekki til að eiga svona fatlað barn, 
en Downs er líklega ein skásta fötl-
unin. Þetta er auðvitað erfitt, en 
líka mjög gefandi.“

Langflestum fóstrum með 
Downs-heilkenni er eytt

Um 300 stúlkur á 11. og 
12. aldursári eru saman komnar í 
Vestmannaeyjum á hinu árvissa 
Pæjumóti. Mótinu lýkur í dag. 

„Það er rífandi stemning í 
hópnum og stelpurnar hafa staðið 
sig vel,“ segir Smári Jökull 
Jónsson, sem situr í mótsnefnd. 
Hann segir mótið setja svip á 
bæinn því auk stúlknanna dvelji 
fjölmargir foreldrar og fylgdar-
menn í Eyjum. „Þótt fótboltinn sé í 
fyrsta sæti er ýmislegt annað við 
að vera fyrir stelpurnar,“ segir 
Smári en þegar Fréttablaðið ræddi 
við hann var verið að undirbúa 
Idol-keppni sem sjálfur Jógvan 
ætlaði að dæma.

Fjör á pæjumóti

Benedikt Erlingsson var 
sigursæll þegar Gríman, íslensku 
leiklistarverðlaunin, var afhent í 
Íslensku óperunni í gærkvöldi. 
Benedikt hlaut þrenn verðlaun, 
fyrir leikstjórn í sýningunni Ófagra 
veröld og sem besti leikarinn og 
leikskáldið í sýningunni Mr. Skalla-
grímssyni. Dagur vonar, í sviðsetn-

ingu Leikfélags Reykjavíkur, var 
kjörin besta leiksýning ársins. 

Benedikt þakkaði Agli Skalla-
grímssyni þegar hann tók við 
verðlaunum fyrir leik í aðalhlut-
verki. „Hann gerði margt slæmt 
og margt gott, og það er kannski 
hægt að bæta þessari styttu sem 
skrautfjöður í hattinn hans.“

Herdís Þorvaldsdóttir og 
Róbert Arnfinnsson hlutu heið-
ursverðlaun Leiklistarsambands 
Íslands á hátíðinni yfir ævistarf í 
þágu leiklistar. Hlutu þau dynj-
andi lófaklapp er þau tóku við 
viðurkenningu úr hendi Ólafs 
Ragnars Grímssonar, forseta 
Íslands.

Benedikt var sigurvegari kvöldsins

Aðeins tvisvar á síðustu sjö árum hefur fóstureyðingu verið sleppt ef skimun hefur leitt í ljós Downs-heilkenni hjá 
fóstrinu. Fæðingum Downs-barna hefur fækkað mikið. „Fólk hefur sjálfdæmi,“ segir yfirlæknir kvennadeildar.



Hrafnkell, var þetta 
sannkallaður svanasöngur? 

Sveitarstjórn Flóa-
hrepps útilokar ekki að Urriða-
fossvirkjun verði reist í neðri 
hluta Þjórsár. Ekki var gert ráð 
fyrir virkjun í drögum að aðal-
skipulagi sem samþykkt var á 
miðvikudag. Ákveðið var eftir 
fund með fulltrúum Landsvirkj-
unar í gær að kynna tvær tillögur 
að aðalskipulagi hreppsins á íbúa-
fundi 25. júní næstkomandi. 

Önnur tillagan gerir ráð fyrir 
fyrirhugaðri Urriðafossvirkjun í 
neðri hluta Þjórsár en hin stendur 
óbreytt frá samþykkt fundar 
sveitarstjórnar þar sem ekki er 
gert ráð fyrir virkjuninni. Full-
trúar sveitarstjórnar og Lands-
virkjunar funduðu í gær að frum-
kvæði fyrirtækisins. Landsvirkjun 
lýsti undrun sinni og áhyggjum 
yfir ákvörðun sveitarstjórnarinn-
ar á fimmtudag.

Helgi Bjarnason, verkefnis-
stjóri á verkfræði- og fram-
kvæmdasviði Landsvirkjunar, 
sat fundinn með sveitarstjórnar-
mönnum í gær ásamt Friðriki 
Sophussyni, forstjóra fyrirtækis-
ins. Helgi segir að aðallega hafi 
verið rætt um samgöngur, ferða-
þjónustu og vatnsvernd sem mót-
vægisaðgerðir á svæðinu. „Við 
erum ekki þeirrar skoðunar að 
Flóamenn séu á móti virkjun 
heldur að þeir telji sig ekki hafa 
forsendur fyrir að hafa hana á 
skipulaginu án frekari upplýs-
inga.“

Helgi telur meiri líkur en minni 
á því að Urriðafossvirkjun verði 
reist. „Ég hef aldrei haft það á til-
finningunni að sveitarfélagið sé á 
móti virkjuninni sem slíkri. Þeir 
hafa aðeins viljað koma í veg 

fyrir að tjón hljótist af fram-
kvæmdum með mótvægisaðgerð-
um.“ Hann segir niðurstöðu fund-
arins jákvæða og hafa afstýrt því 
að Landsvirkjun hafi „þurft að 
fara lagalegar krókaleiðir til að 
koma virkjuninni inn í aðalskipu-
lagið“.

Aðalsteinn Sveinsson, oddviti 
Flóahrepps, segir að viðræðum 
verði haldið áfram um hvort 
hægt sé að finna grundvöll sem 
báðir aðilar sætta sig við. „Aðal-

skipulagið verður kynnt með 
báðum kostum inni og því haldið 
opnu að auglýsa tillögu með eða 
án virkjunar.“ Aðalsteinn neitar 
því að fulltrúar Landsvirkjunar 
hafi gert sveitarstjórninni sér-
stakt tilboð til að bæta hugsan-
legan skaða af virkjunarfram-
kvæmdum. „En það er ýmislegt 
sem hefur verið upp á borðinu 
eins og samgöngur, raforkumál 
og hagsmunir varðandi ferða-
þjónustu.“

Tillögur kynntar með og 
án Urriðafossvirkjunar
Drög að aðalskipulagi Flóahrepps verða kynnt með og án Urriðafossvirkjunar. Ákvörðun um að gera ekki 
ráð fyrir virkjun var dregin til baka eftir fund með Landsvirkjun, sem telur að virkjunin rísi.

Búast má við ágætis veðri um 
land allt á morgun og því ættu 
hátíðarhöld í tilefni þjóðhátíðar-
dagsins að fara vel fram. Besta 
veðrið verður fyrir norðan og inn til 
landsins austan- og vestanlands. Á 
Suðurlandi og á höfuðborgarsvæð-
inu gætu dottið einhverjir dropar. 

Trausti Jónsson, veðurfræðingur 
á Veðurstofu Íslands, segir að um 
fínasta þjóðhátíðarveður sé að 
ræða. Margir halda því fram að allt-
af sé leiðinlegt veður á 17. júní en 
Trausti er alls ekki á þeirri skoðun. 
„Mér finnst nú að veðrið hafi yfir-
leitt verið gott á þessum degi,“ 
segir Trausti.  

Besta veðrið 
fyrir norðan

 Nýtt hlutafélag mun taka 
við öllum eignum og skuldum 
Samvinnutrygginga og verður 
hlutafé hins nýja félags meðal 
annars skipt á milli fyrrverandi 
tryggingataka félagsins. Þetta var 
ákveðið á fulltrúaráðsfundi félags-
ins í gær. Nýja félagið fær nafnið 
Gift fjárfestingarfélag. 

Hluthafar í nýju félagi verða á 
fimmta tug þúsunda, en eigið fé 
þess losar rúma þrjátíu milljarða 
króna, samkvæmt tilkynningu frá 
Samvinnutryggingum. Samkvæmt 
úttekt Fréttablaðsins má ætla að 
helstu eignarhlutir Samvinnu-
trygginga nemi hátt á fimmta tug 
milljarða króna.

Stærstu eignir hins nýja félags 
verða hlutafé í Exista hf. og 
íslenskum fjármálastofnunum og 
óbeinn eignarhlutur á tæpum 
þriðjungshlut í Icelandair Group 

hf. í gegnum Langflug ehf.
Samvinnutryggingar voru áður 

gagnkvæmt tryggingafélag og eru 
eigendur þess að stórum hluta 
fyrrverandi tryggingatakar. Um 
einstaklinga og fyrirtæki er að 
ræða sem áttu skilyrtan eignar-
hlut í Samvinnutryggingum, sem 
tryggðu hjá félaginu síðustu tvö 
heilu rekstrarár þess og hafa 
tryggt hjá Vátryggingafélagi 
Íslands fram til 1. júní 2006.

Skiptalokum Samvinnutrygg-
inga lýkur í fyrsta lagi næsta 
haust og verður eigendum tilkynnt 
um hluti sína í Gift fjárfestingar-
félagi um leið og niðurstaða liggur 
fyrir.

Yfir fjörutíu þúsund hluthafar

 Rjúpum hefur fækkað 
um rúman fjórðung frá síðasta 
ári. Þetta kemur fram í talningu 
Náttúrustofnunar Íslands (NÍ) 
sem gerð var opinber í gær. Útlit 
er fyrir að þeim fækki enn meira á 
næstu fjórum til fimm árum. 

„Það er alltaf einhverjar nátt-
úrulegar sveiflur í stofninum en 
topparnir verða alltaf lægri og 
lægri,“ segir Ólafur Karl Nielsen, 
fuglafræðingur hjá NÍ. Þetta er 
annað árið í röð sem rjúpum 
fækkar eftir að rjúpnaveiðibann-
inu var aflétt. 

Veiðibannið stóð frá árinu 2003 
til 2005 en á þeim árum óx stofn-
inn um áttatíu til hundrað prósent 
á milli ára. Sá vöxtur átti sér ekki 
hliðstæðu á fyrri árum og var 
búist við því að uppsveiflan myndi 
vara í fjögur til fimm ár. Fækkun-
in nú þykir því koma á óvart.

Ólafur segir síðasta stóra topp 
rjúpnastofnsins hafa verið fyrir 
um það bil hálfri öld. Allar ytri 
aðstæður séu gjörbreyttar síðan 
þá. Margar rjúpur drepist við að 
fljúga á girðingar og línur og 
minkurinn drepi margar. 

Auk þess hafi bættar samgöngur 
og öflugri farartæki valdið því að 
rjúpan hafi misst griðlönd sín 
undan svokölluðum veiðimönnum. 
„Við getum bara lýst ástandinu 
eins og það er en ástæðurnar fyrir 
því er verra að segja um,“ segir 
Ólafur.

Mat á veiðiþoli stofnsins mun 
liggja fyrir í ágúst, eftir að lagt 
hefur verið mat á varpárangur 
rjúpna í sumar. Sigmar B. Hauks-
son, formaður skotveiðifélags 
Íslands, segir veiðimenn ekki hafa 
áhyggjur þangað til þær tölur liggi 
fyrir.

 Betur fór en á horfðist þegar 
rúta með þrjátíu og fjóra franska 
ferðamenn fór út af veginum 
austan við Öndverðarnes á 
Snæfellsnesi. Vegkantur gaf sig og 
á tímabili vó rútan salt á veginum 
en eins metra fall var niður af 
honum. Verktakar sem voru við 
vinnu rétt hjá slysstað komu 
fólkinu til bjargar og drógu rútuna 
aftur upp á veginn. 

Samhæfingarstöðin í Skógarhlíð 
var virkjuð og björgunarsveitir og 
tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar 
voru kallaðar út á meðan talið var 
að hætta væri á ferð. Þyrlurnar 
voru þó afturkallaðar eftir björgun 
verktakans.

Verktaki kemur 
til bjargar

 Ísraelska ríkisstjórnin 
samþykkti í gær skipun Ehud 
Barak sem varnarmálaráðherra. 
Skipunin, sem fylgir í kjölfar 
sigurs Barak í formannskjöri 
Verkamannaflokksins, markar 
endurkomu þessa fyrrverandi 
forsætisráðherra í stjórnmál, sex 
árum eftir niðurlægjandi kosninga-
ósigur fyrir Ariel Sharon um 
forsætisráðherraembættið.

Talið er að Barak muni styrkja 
stöðu Olmerts forsætisráðherra, 
sem hefur sætt harðri gagnrýni 
fyrir það hvernig staðið var að 
stríðinu við Hisbollah-samtökin í 
Líbanon í fyrrasumar.

Barak varnar-
málaráðherra
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 Dómari við Héraðsdóm 
Reykjavíkur hefur ítrekað við 
stjórn Lífsýnasafns Rannsóknar-
stofu Háskólans í meinafræði 
fyrri beiðni dómsins um að gerð 
verði mannerfðafræðileg rann-
sókn á lífsýnum úr Lúðvík Gizurar-
syni, móður hans, svo og Her-
manni Jónassyni fyrrum 
forsætisráðherra. Ítrekunin var 
send formanni stjórnar safnsins 
11. júní.

Lúðvík og tvö börn Hermanns 
hafa átt í langvinnum málaferlum. 
Lúðvík krafðist þess að gerð yrði 
mannerfðafræðileg rannsókn á 
lífsýnum úr móður hans og Her-
manni til viðurkenningar á því að 
Hermann sé faðir hans.

Málið hófst með því að Lúðvík 
höfðaði véfengingarmál árið 2003 
fyrir dómstólum til staðfestingar 
á því að Gizur, eiginmaður móður 
hans, væri ekki faðir hans. Dómur 
gekk í því máli í byrjun árs 2004. 
Sannað hafði verið með mann-
erfðafræðilegum rannsóknum að 
Gizur gæti ekki verið faðir Lúð-
víks. Lúðvík er því föðurlaus í dag. 
Faðernismálið var síðan þingfest 
haustið 2004 og hefur síðan verið 
rekið ýmist fyrir héraðsdómi eða 
Hæstarétti.

Héraðsdómur Reykjavíkur 
hafði þrisvar sinnum heimilað 
mannerfðafræðilega rannsókn, en 
börn Hermanns jafnharðan kært 
til Hæstaréttar, sem hnekkti dóm-
unum þar til 9. mars að hann stað-
festi úrskurð héraðsdóms.

Stjórn lífsýnasafnsins taldi það 
orðalag í dómi Hæstaréttar, „...að 
þess væri farið á leit...“ við Rann-
sóknarstofu að rannsóknin yrði 

gerð, óljóst, og skrifaði Héraðs-
dómi bréf þess efnis. Í svari dóms-
ins er vitnað í dóm Hæstaréttar 
sem ótvírætt heimili mannerfða-
fræðilega rannsókn á umræddum 
lífssýnum. Beiðni þar um er jafn-
framt ítrekuð eins og áður sagði.

Jóhannes Björnsson, formaður 
stjórnar Lífsýnasafns RH, kveðst 
ekki geta tjáð sig um hvort rann-
sóknin á lífsýnunum sé hafin.

„Nú liggur fyrir úrskurður hér-
aðsdóms um að hún verði gerð og 
hún verður gerð,“ segir Jóhannes. 

Spurður um hversu langan tíma 
rannsókn af þessu tagi taki, segir 
hann gera megi ráð fyrir tveimur 
til fjórum vikum. Spurður hvers 
vegna rannsókn hefði ekki hafist 
strax eftir dóm Hæstaréttar segir 
Jóhannes skýringar vera á því.

„Hæstiréttur heimilaði einungis 
rannsókn, en nú liggur fyrir 
þriggja eða fjögurra daga gamall 
úrskurður frá Héraðsdómi um að 
hún skuli gerð. Hún verður gerð 
og niðurstöður munu liggja fyrir á 
næstu vikum.“

Ítrekar beiðni um 
rannsókn á lífsýnum
Dómari við Héraðsdóm hefur ítrekað beiðni til stjórnar Lífsýnasafns Rann-
sóknarstofu Háskólans í meinafræðum þess efnis að gerð verði mannerfða-
fræðileg rannsókn á sýnum úr Hermanni Jónassyni og Lúðvíki Gizurarsyni.

Viðræður Serbíu 
við Evrópusam-
bandið, sem eru 
undirbúningur að 
hugsanlegri
framtíðaraðild
landsins, voru á 
miðvikudag teknar 
upp að nýju eftir 
árshlé. Þeim hafði 
verið slegið á frest vegna skorts á 
að stjórnvöld í Belgrad hefðu 
uppi á og framseldu eftirlýsta 
meinta stríðsglæpamenn. 

Endurupptaka viðræðna um 
svonefndan Stöðugleika- og 
aðlögunarsamning er liður í 
viðleitni ESB til að hjálpa Serbum 
að segja skilið við þjóðernisein-
angrunarstefnu liðinna ára. 

Fulltrúar frá Serbíu sátu 
jafnframt í gær í fyrsta sinn fund 
varnarmálaráðherra NATO-ríkja 
og samstarfsríkja þeirra í 
Samstarfi í þágu friðar.

Viðræður tekn-
ar upp að nýju

 Eftir atburði síðustu 
fimm daga er Palestína klofin í 
tvennt. Gaza-ströndin og Vestur-
bakkinn, sem liggja sitthvoru 
megin við Ísrael, eru nú undir 
stjórn sitthvorrar palestínsku 
fylkingarinnar þar sem Hamas 
stýrir Gaza-ströndinni og Fatah 
fer með völd á Vesturbakkanum.

Mahmoud Abbas, forseti Palest-
ínu og leiðtogi Fatah, skipaði í gær 
fjármálaráðherra Palestínu, hinn 
óháða Salam Fayyad, forsætisráð-
herra í stað Ismail Haniyeh, leið-
toga Hamas, sem hann rak daginn 
áður ásamt ríkisstjórninni sem 
fylkingarnar mynduðu fyrir þrem-
ur mánuðum.

Haniyeh neitar hins vegar að 
láta af embætti og segir stöðu 

ástands slíka að ekki sé hægt að 
taka einhliða ákvarðanir.

Abbas lýsti yfir neyðarástandi 
eftir að ljóst var að Hamas hafði 
náð yfirráðum á Gaza og hyggst 
stjórna með forsetatilskipunum 
þar til aðstæður bjóði upp á 
snemmbúnar kosningar. Tilskipun 
Abbas um myndun nýrrar ríkis-
stjórnar mun ekki breyta því að 
Hamas hefur stjórn á Gaza en 
gæti styrkt frekar völd Fatah yfir 
Vesturbakkanum og lagt grund-
völl að tveimur aðskildum palest-
ínskum stjórnvöldum.

Yfir níutíu manns létust í átök-
unum á Gaza síðustu daga og tugir 
særðust.

Mannræningjarnir sem hafa 
haft Alan Johnston, fréttamann 
BBC, í haldi á Gaza tilkynntu í 
gær að þeir myndu sleppa 
honum innan sólarhrings eftir 
samningaviðræður við Hamas.

Stuttu áður hafði Hamas 
heitið því að tryggja lausn 
Johnstons, sem virðist vera til 
marks um viðleitni samtakanna 
til að fá ekki alþjóðasamfélagið 
upp á móti sér. Hamas þykir 
með þessu hafa sent skilaboð til 
herskárra hópa um að þau 
hyggist koma á reglu á svæðinu.

Johnston hefur verið í haldi í 
þrjá mánuði, lengur en nokkur 
annar vestrænn fréttamaður 
sem hefur verið rænt á Gaza.

Mál manns, sem 
grunaður er um að hafa falsað 
peninga og komið þeim í umferð 
hefur verið sent til ákæruvaldsins.

Maðurinn, sem er um tvítugt, 
var úrskurðaður í gæsluvarðhald í 
lok apríl. Rannsóknardeild 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu hefur farið með rannsókn 
málsins. Maðurinn játaði sök við 
yfirheyrslur. Um allnokkra 
fjárhæð er að ræða sem hann 
falsaði með tölvubúnaði. Sam-
kvæmt upplýsingum Fréttablaðs-
ins eru allir fölsuðu seðlarnir 
komnir í leitirnar. 

Allt að tólf ára fangelsi getur 
legið við því að falsa, stuðla að 
dreifingu eða koma fölsuðum 
peningaseðlum í umferð.

Peningafalsari 
til ákæruvalds

 Nokkrir vinstri-
flokkar á Norðurlöndunum skora 
á ríkisstjórnir landa sinna að 
viðurkenna sjálfstæði Vestur-
Sahara. Landið hefur verið 
hersetið af Marokkó í 35 ár, síðan 
Spánverjar yfirgáfu þessa 
fyrrverandi nýlendu sína. 

Einnig segja vinstriflokkarnir 
að Öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna hafi nýlega bókað að 
unnið skuli að því að Vestur-
Sahara fari með stjórn eigin 
mála. Samningaviðræður um 
stjórnskipan fari fram í júní.

„Íbúar Vestur-Sahara þurfa því 
nauðsynlega á stuðningi að halda 
í sjálfstæðisbaráttu sinni næstu 
daga,“ segir í yfirlýsingu.

Ísland aðstoði 
Vestur-Sahara





opið til kl. 22.00 öll kvöld

Amina í Mál og menningu
Laugardag klukkan 15:00. Láttu sjá þig!

Óþrjótandi
verkefni!

Ef þú ert arkitekt og langar að vinna að fjölbreyttum og ögrandi 
verkefnum, þá erum við hjá deiliskipulagsdeild Skipulags- og 
byggarsviðs Reykjavíkur að leita að frjóum og skemmtilegum 
starfsfélaga. Hér er góður hópur teymisarkitekta sem hlakkar til
að fá þig um borð.

Nánari upplýsingar um starfið má 
finna á vefsíðu sviðsins, skipbygg.is.

 Rannsóknardeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú mál konu sem er 
grunuð um að hafa stundað að misnota kennitölur 
fólks til þess að svíkja út lyf. Lögregla vinnur meðal 
annars að því að safna saman þeim tilvikum sem þar 
sem konan hefur svikið úr lyf.

Það var Landlæknisembættið sem kærði lyfja-
svindlarann til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 
nýlega. Svindlarinn, sem er kona á miðjum aldri, er 
grunuð um að hafa notað kennitölur allmargra 
einstaklinga. Hún hafði stundað iðju sína á flestum 
heilsugæslustöðvum höfuðborgarsvæðisins og 
einnig utan þess, að sögn Matthíasar Halldórssonar 
landlæknis. Að hans sögn sveik hún einkum út 
íbúkód sterkar, sem er verkjalyf með kódeini. 
Embættið kærði hana fyrir skjalafals, að sögn 
landlæknis.

Hann skrifaði lögreglunni ítarlegt bréf vegna 

þessa máls. Að sögn hans hafði hún stundað það að 
svíkja út lyf á fölskum forsendum í að minnsta kosti 
eitt ár. Hún var víða komin á svartan lista, að sögn 
landlæknis, en leitaði þá jafnharðan á ný mið.

Þetta er orðið einstakt mál vegna umfangs.

Lögregla rannsakar lyfjasvik

 Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á 
Selfossi, telur líklegt að bifhjól mannanna sem óku á 
ofsahraða framhjá stöðvunarmerkjum lögreglunnar 
aðfararnótt mánudags verði gerð upptæk. Akstrinum 
lauk með alvarlegu slysi.

„Krafan verður gerð en síðan er það dómara að taka 
afstöðu til hennar,“ segir Ólafur. Í nýjum umferðarlög-
um sem tóku gildi í apríl segir að þegar um stórfelldan 
eða ítrekaðan hraðakstur sé að ræða megi gera öku-
tæki ökumanns upptækt til ríkissjóðs. „Það er komin 
mjög skýr heimild frá löggjafanum um að þetta megi 
gera og eins og málið lítur út í dag virðist sem ákvæði 
þessarar nýju lagagreinar eigi vel við í þessu tilfelli,“ 
segir Ólafur en þessu ákvæði hefur ekki verið beitt 
áður.

Komið hefur í ljós að annar mannanna, sá sem minna 
slasaðist, var sviptur ökuréttindum í fyrra fyrir að aka 
á 181 kílómetra hraða og sinna ekki stöðvunarmerkj-
um. Hann var einnig sviptur ökuréttindum í fjóra mán-
uði árið 2004 fyrir hraðakstur.

Einar Guðmundsson, forstöðumaður Forvarnahúss 
Sjóvár, tekur í sama streng og Ólafur og segir eðlilegt 
að beita þessum viðurlögum. „Þarna er sýndur ein-
beittur brotavilji. Mennirnir virða ekki lögregluna og 

ætla sér greinilega að keyra svona hratt,“ segir 
Einar. 

Bifhjólamaðurinn sem slasaðist í slysinu liggur 
enn þungt haldinn á gjörgæsludeild Landspítalans. 
Honum er haldið sofandi í öndunarvél. 

Bæjarstjórar smærri 
sveitarfélaganna á höfuðborgar-
svæðinu eru hissa á þeirri ákvörðun 
bæjarráðs Kópavogs að leggja til 
við bæjarstjórn að gefið verði frítt í 
strætó frá næstu áramótum. Þeir 
segja óeðlilegt að sveitarfélög taki 
ákvarðarnir um málefni strætó 
hvert í sínu horni og kalla eftir 
meira samstarfi á vettvangi Sam-
bands sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu (SSH) eða stjórnar Strætó 
bs.

Bæjarstjórar Álftaness, Garða-
bæjar, Mosfellsbæjar og Seltjarnar-
ness segja ákvörðun meirihlutans í 
Kópavogi koma á óvart, ekki síst í 
ljósi þess að Gunnar I. Birgisson, 
bæjarstjóri Kópavogs, hafi verið 
talsvert gagnrýninn á þá ákvörðun 
Reykjavíkurborgar að gefa náms-
mönnum ókeypis í strætó frá og 
með haustinu.

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri 
Garðabæjar, segir að fulltrúi Garða-
bæjar í stjórn Strætó hafi óskað 
eftir fundi í stjórninni vegna máls-
ins. Þá verður og fundað um Strætó 
hjá stjórn SSH 25. júní. „Það verður 
klárlega havarí á þeim fundi,“ segir 
Ragnheiður Ríkharðdóttir, bæjar-
stjóri Mosfellsbæjar.

Gunnar segir ekki hafa verið rætt 
formlega í bæjarstjórn eða bæjar-
ráði Garðabæjar hvort bærinn eigi 
að fylgja fordæmi Kópavogs eða 
annarra sveitarfélaga sem ákveðið 
hafa að gefa frítt í strætó – ýmist 
öllum eða ákveðnum hópum. „Ég 
hef ekki verið talsmaður þess að 
gefa frítt í strætó,“ segir hann. „En 
með þessum aðgerðum er að vissu 
leyti verið að stilla öllum sveitar-
félögunum upp við vegg.“ Ragn-

heiður er sammála. „Það hefur auð-
vitað ruðningsáhrif að stærstu 
sveitarfélögin skuli ákveða að gera 
þetta.“

Sigurður Magnússon, bæjarstjóri 
Álftaness, segir sérkennilega að 
málum staðið. „Við höfum áhyggjur 
af þessari þróun mála í Strætó.“

Jónmundur Guðmarsson, bæjar-
stjóri Seltjarnarness, segir bæjar-
stjórnina ekki andvíga aðgerðinni í 
sjálfu sér, bærinn hafi talað fyrir 
samskonar tilraun. Betur hefði þó 
farið á því að slík ákvörðun hefði 
verið tekin í stjórn Strætó.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur 
frá áramótum gefið eldri borgurum 
ókeypis aðgang að strætó. Lúðvík 
Geirsson bæjarstjóri segist þó vera 

skýr talsmaður þess að sveitar-
félögin gangi sameinuð í mál sem 
þessi. Annað gangi ekki upp. Þá 
segir hann mikilvægt að gengið 
verði til viðræðna við ríkisstjórnina 
um að hún beiti sér í þessum 
málum.

Ármanni Kr. Ólafssyni, stjórnar-
formaður Strætó bs., sagðist í 
útvarpsfréttum í gær lítast vel á þá 
tilraun sem Kópavogsbær hygðist 
leggja út í. Þó sagði Ármann, sem 
jafnframt er forseti bæjarstjórnar í 
Kópavogi, að óráðlegt væri að önnur 
sveitarfélög færu að fordæmi Kópa-
vogsbæjar. Skynsamlegra væri að 
bíða og sjá hvort tilraunin í Kópa-
vogi væri hagkvæm.

Kollegarnir hissa á 
ákvörðun um Strætó
Bæjarstjórar eru hissa á sinnaskiptum meirihlutans í Kópavogi hvað varðar Strætó. 
Kallað er eftir meira samráði. Búist er við hitafundi um málið 25. júní. Stjórnarfor-
manni Strætó líst vel á tilraunina en biður aðra bæi að bíða eftir niðurstöðunni.

Leiðtogi hryðju-
verkasamtakanna Jemaah 
Islamiyah var handtekinn í 
síðustu viku ásamt næstráðanda 
sínum, að því er lögreglan á 
Indónesíu greindi frá í gær.

Handtökurnar eru taldar vera 
mikið áfall fyrir samtökin sem 
eru sögð ábyrg fyrir hryðju-
verkaárásunum á Balí árið 2002 
ásamt fleiri árásum í Indónesíu, 
sem er fjölmennasta múslima-
þjóð veraldar.

Markmið Jemaah Islamiyah er 
að koma á fót íslömsku ríki í 
suðausturhluta Asíu. Liðsmenn 
samtakanna hafa staðið fyrir fjölda 
árása á kristna á svæðinu.

Hryðjuverkafor-
ingi handtekinn

Hefur þú gefið blóð?

Skoðar þú klám reglulega?
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Íslenska loftvarna-
kerfið verður lagað að varnarkerf-
um annarra evrópskra NATO-ríkja 
og endurnýjað í framtíðinni. Við-
ræður embættismanna um framtíð 
kerfisins fóru fram samhliða við-
ræðum Ingibjargar Sólrúnar Gísla-
dóttur utanríkisráðherra og 
Nicholas Burns, aðstoðarutanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, á fimmtu-
dag.

Bjarni Vestmann, sendifulltrúi á 
varnarmálaskrifstofu utanríkis-
ráðuneytisins, segir að viðræðurnar 
hafi gengið vel og Bandaríkjamenn 
séu jákvæðir. „Það er verið að ræða 
hvernig við tökum yfir reksturinn 
á kerfinu, en einnig hugsanlegt 
framlag Bandaríkjamanna til upp-
færslu á hugbúnaði loftvarna-
kerfisins.“

Bandarísk stjórnvöld sjá um 
rekstur loftvarnakerfisins fram til 
15. ágúst, þegar íslensk stjórnvöld 
taka við. Utanríkisráðherra upp-
lýsti í Fréttablaðinu í gær að kostn-
aður Íslands vegna reksturs 
kerfisins yrði um 800 milljónir 
króna á ári. 

Bjarni segir íslenska loftvarna-
kerfið með því fullkomnasta í 
heimi. Hlutverk þess er tvíþætt. 
Annars vegar má í gegnum ratsjár-
kerfi fylgjast með flugumferð við 
landið, þar með talið umferð flug-
véla sem ekki nota sjálfvirkan rat-
sjársvara, sem borgaraleg flugum-
ferðarstjórn fylgist með. Hins 
vegar er kerfið notað til að stýra 

orrustuþotum í íslenskri lofthelgi.
Ratsjárstofnun hefur frá síðasta 

hausti fylgst með upplýsingum úr 
loftvarnarkerfinu. Ólafur Örn Har-
aldsson, forstjóri Ratsjárstofnunar, 
segir starfsmenn stofnunarinnar 
fylgjast með lofthelginni allan 
sólarhringinn, sérstaklega flugvél-
um sem ekki séu með sjálfvirkan 
ratsjársvara í gangi. Hann vildi þó 
ekki gefa upp hvort slík óþekkt 
loftför hefðu komið inn í lofthelg-
ina á því tæpa ári sem starfsmenn 
stofnunarinnar hefðu staðið vakt-
ina.

Loftvarnakerfið er nauðsynlegt 
til þess að æfingar erlendra her-

flugvéla geti farið fram hér á landi, 
en slíkar æfingar eru meðal annars 
fyrirhugaðar í ágúst. Kerfið er 
einnig nauðsynlegt ákveði NATO 
að hefja lofthelgiseftirlit við 
Ísland, en ákvörðun verður vænt-
anlega tekin í  næstu viku um hvort 
af slíku eftirliti verður.

Íslenska loftvarnakerfið liggur á 
milli tveggja stórra kerfa, annars 
vegar Bandaríkjanna og Kanada 
en hins vegar evrópskra NATO-
ríkja. Bjarni segir að til standi að 
samræma kerfið evrópska kerfinu, 
sem geri það meðal annars að verk-
um að uppfærslur þess verði ódýr-
ari í framtíðinni.

Varnarkerfi lagað að 
kerfum Evrópuríkja
Til stendur að endurbæta íslenska loftvarnarkerfið og laga það að kerfum 
evrópskra NATO-ríkja. Kerfið fylgist með óþekktum loftförum við Ísland og er 
nauðsynlegt til að erlendar orrustuþotur geti athafnað sig í íslenskri lofthelgi.





 Með fisk milli Egilsstaða og 
Akureyrar flýgur Antonov-12 vél sem 
rekin er af hinu kasakstanska ATMA Air. 
Vélin var gerð árið 1973 í Sovétríkjunum.

Evrópskur flug-
rekstraraðili fengi 
ekki leyfi til að reka 
vélina í Evrópu. Þar 
sem flugreksturinn er 
skráður í Kasakstan 
snýr málið öðruvísi 
við, því vélin uppfyllir 
kröfur Alþjóðaflug-
málastofnunar, sem 
eru ekki eins strang-
ar.

Unndór Jónsson, 
framkvæmdastjóri 

fraktfélagsins Norðanflugs, sem leigir 
þjónustu ATMA Air, staðfestir þetta en 
segir ekkert að óttast. „Ef mér væri boðið 
að fljúga í þessari vél til Belgíu myndi ég 
stökkva um borð,“ segir hann. „Ef þær 
væru ekki öruggar þá væru þær ekki að 
fljúga.“

Útbúnaður vélarinnar er gamaldags og 
til að fljúga henni þarf fimm menn, þar á 
meðal flugvélstjóra, loftskeytamann og 
siglingafræðing. 

„Við fengum undanþágu hjá Flugmála-
stjórn og höfum verið í samræðum við hana 

um þessar vélar. Það er ekki alveg fyrirséð 
með hvernig það fer,“ segir hann. 

Leyfi Flugmálastjórnar gilti í þrjár 
ferðir og sú síðasta verður farin 17. júní. 
Unndór heitir því að Norðanflug fljúgi 
áfram eftir það, hvort sem það verði með 
Antonov-vélum eða ekki.

Samkvæmt yfirliti frá Flugmálastjórn 
hefur nokkrum sinnum verið veitt heimild 
til svona flugs. Það er gert við sérstakar 
aðstæður, til dæmis þegar hagsmunir 
Íslendinga krefjast þess. 

Pétur K. Maack flugmálastjóri telur að 
svo hafi verið í þessu tilfelli. Engir aðrir 
samningar hafi verið fyrir hendi til að 
fljúga með fiskinn út.

Í yfirlitinu er einnig fjallað um sanngirni 
þess að meiri kröfur séu gerðar til íslenskra 
flugrekenda en til dæmis ATMA Air og 
hvatt til þess að fara gætilega í þeim 
efnum. Því hafi Flugmálastjórn ekki leyft 
nema þrjú flug. Samgönguráðuneytið hafi 
leyft þrjú til viðbótar, eftir kæru Norðan-
flugs. Ákvörðunin um að leyfa svona flug 
sé „flugpólitísk“. 

Spurður hvort hann telji flugið hættu-
laust segir Pétur það „alveg ljóst að þessi 
flug uppfylla ekki þau skilyrði sem við 
gerum til flugrekenda. Það er ekki í sama 
flugöryggisflokki.“ 

Fengi ekki lofthæfisskírteini
Antonov-12 flugvélin frá Kasakstan sem flýgur með fisk milli Akureyrar og Egilsstaða uppfyllir ekki Evr-
ópustaðla. Hún gæti ekki fengið íslenskt lofthæfisskírteini. „Flugpólitísk ákvörðun,“ segir Flugmálastjórn.

Talsverð ölvun var á tjaldstæð-
inu Hömrum við Kjarnaskóg 
aðfaranótt föstudags. Gestir 
tjaldstæðisins og gæslumenn 
kvörtuðu til lögreglu undan 
hávaða og ölvun unglinga á svæð-
inu. Lögreglu gekk vel að stilla til 
friðar og enginn var handtekinn.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu
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[Hlutabréf]

Yfirtökunefnd hyggst ekkert aðhaf-
ast vegna viðskipta Baugs Group á 
hlutabréfum í 365 hf., útgáfufélagi 
Fréttablaðsins. „Ég á ekki von á því 
að við teljum að það þurfi að athuga 
þetta sérstaklega miðað við þær 
upplýsingar sem við fengum fyrir 
og um það leyti sem kaupin voru 
gerð,“ segir Viðar Már Matthías-
son, formaður nefndarinnar.

Baugur, sem átti 31,8 prósenta 

hlut í 365, keypti 6,6 prósent til 
viðbótar fyrir 980 milljónir króna 
og átti þá alls 38,4 prósent í félag-
inu, sem er nálægt fjörutíu pró-
senta yfirtökumörkum. Jafnframt á 
Baugur fimmtungshlut í FL Group 
sem er meðal stærstu hluthafa í 
365. Baugur seldi umrædd bréf til 
Landsbankans en gerði jafnframt 
afleiðusamning við bankann þar 
sem að Baugur græðir eða tapar til 

samræmis við gengisþróun bréfa í 
365.

Viðar telur forsenduna að Lands-
bankinn sé eins og hver annar hlut-
hafi sem geti selt þessi bréf öðrum 
og farið með atkvæðisrétt á bréfun-
um. „Það finnst mörgum þetta eitt-
hvað óeðlilegt en svona gerast kaup-
in á eyrinni. Þetta brýtur ekki í bága 
við neinar reglur, til dæmis í verð-
bréfaviðskiptalögunum.“

Nefndin aðhefst ekkert í 365

Allir hluthafar Intersport A/S í 
Danmörku hafa samþykkt yfir-
tökutilboð fjárfestingafélagsins 
Arevs og Straums-Burðaráss í 
keðjuna. Þá hafa 96 prósent hlut-
hafa verslana Intersport sam-
þykkt tilboðið. Áreiðanleikakönn-
un fer nú fram en allt bendir til 
þess að af kaupunum verði.

Fjárfestingafélagið Arev er 

í aðaleigu fjárfestisins Jóns 
Scheving Thorsteinssonar. 
Straumur-Burðarás Fjárfestingar-
banki veitti Arev ráðgjöf og fjár-
magnaði kaupin að hluta. Ekki 
hefur komið fram hversu hátt til-
boðsverðið er. Í frétt á vef danska 
viðskiptablaðsins Børsen er talið 
að tilboðið liggi í kringum einn 
milljarð danskra króna.

Kaupa Intersport

Eignarhaldsfélagið Samvinnutrygg-
ingar hefur verið hljóðlátur en um-
svifamikill fjárfestir á íslenskum 
hlutabréfamarkaði. Fjárhagslegur 
styrkur félagsins hefur vaxið mikið 
á undanförnum árum samfara mikl-
um gengishækkunum í fjármála-
fyrirtækjum. 

Ætla má að helstu eignarhlut-
ir Samvinnutrygginga nemi hátt 
á fimmta tug milljarða króna. Fé-
lagið hagnaðist um 312 milljónir 
króna árið 2003 en tveimur árum 
síðar nam afkoma þess rúmum 2,8 
milljörðum króna og eigið fé um 7,2 
milljörðum.

Þegar Exista yfirtók VÍS á síð-
asta ári lauk beinni þátttöku Ehf. 
Samvinnutrygginga í vátrygginga-
rekstri sem hafði staðið frá stofn-
un Samvinnutrygginga árið 1946. 
Eignarhaldsfélagið sjálft varð til 
við stofnun VÍS árið 1989 þegar 
Samvinnutryggingar sameinuð-
ust Brunabótafélagi Íslands undir 
merkjum VÍS. Sem gagngjald 
gengu Samvinnutryggingar helm-
ingshlut í VÍS.

Tilgangur Ehf. Samvinnutrygg-
inga var að ávaxta sem best eigið fé 

þess með þátt-
töku í vátrygg-
ingastarfsemi og 
skyldum rekstri 
og annars konar 
fjárfestingar- og 
lánastarfsemi.

Félagið er 
þriðji stærsti 
hluthafinn í Ex-
istu með hlut 
sem er metinn 
á 20,7 milljarða 
króna. Frá því að 
Exista var skráð 
á markað hefur 

markaðsvirði bréfanna aukist um 
7,4 milljarða króna.

Þá er félagið eigandi að helm-
ingshlut í Eignarhaldsfélaginu And-
vöku sem á hlutabréf í Existu, og á 
þriðjungshlut í eignarhaldsfélag-
inu Hesteyri. Það félag á 3,64 pró-
sent í Existu og einnig hlutabréf í 
útgerðarfélaginu Skinney-Þinga-
nesi á Höfn. 

Nýverið leiddu Samvinnutrygg-
ingar hóp fjárfesta sem eignuð-
ust Icelandair Group af FL Group. 
Samvinnutryggingar fara með 75 

prósent hlut í Langflugi, stærsta 
hluthafanum í Icelandair, á móti 
fjórðungshlut Finns Ingólfssonar, 
stjórnarformanns Icelandair. Mark-
aðsvirði hlutabréfanna í Icelandair 
nema 6,6 milljörðum króna. Félagið 
á einnig umtalsverða eignarhluti í 
Straumi-Burðarási og Landsbank-
anum auk hlutabréfa í óskráðum fé-
lögum.

Auk Samvinnutrygginga eiga 
Skinney-Þinganess og FISK Sea-
food Hesteyri að jöfnu. Á síðasta 
ári var samþykkt að slíta Hesteyri 
og skipta upp eignum og skuldum 
þess til hluthafa.

Þátttöku Eignarhaldsfélagsins Samvinnutrygginga í tryggingarekstri lauk með 
kaupum Existu á VÍS. Hlutabréf félagsins í Existu eru metin á yfir 20 milljarða.

Íslenska orkufyrirtækið Iceland Energy 
Group og Serbneska lýðveldið hafa gert 
með sér samstarfssamning um upp-
byggingu þriggja vatnsaflsvirkjana á 
svæðinu. Serbneska lýðveldið er önnur 
tveggja stjórnunareininga Bosníu-
Hersegóvínu. Forsætisráðherra Serb-
neska lýðveldisins var staddur hér á 
landi í gær af þessu tilefni. 

Samningurinn snýr að uppbyggingu 
og viðhaldi þriggja vatnsaflsvirkjana. 
Uppsett afl virkjananna í heild verður 
um sex hundruð megavött af rafafli. Til 
samanburðar er uppsett afl Kárahnjúka-
virkjunar tæp 700 megavött. Virkjan-
irnar eru í rekstri í dag. Þær þarf hins 
vegar að uppfæra og endurbæta. Iceland 
Energy Group mun gera það, auk þess að 
sjá um sölu og dreifingu raforkunnar. 

Eigendahópur Iceland Energy Group 

samanstendur af íslenskum fagfjárfest-
um og einstaklingum. Hópurinn hefur 
frá því árið 2004 undirbúið jarðveginn 
fyrir fjárfestingar í orkugeira Austur-
Evrópu.

Árni Jensen, framkvæmdastjóri Ice-
land Energy Group, segir útrás félagsins 
rétt að hefjast. „Við sjáum fyrir okkur 
að á næstu fimm til tíu árum muni 25 til 
30 þúsund megavött skipta um hendur. 
Þetta er tíu til fimmtán sinnum meira en 
er til skiptana á Íslandi. Okkur langar í 
einhvern hluta af þeirri köku.“ Þá segir 
hann þekkingu og reynslu Íslendinga af 
orkumálum geta nýst vel. „Íslending-
ar hafa gert fleiri vatnsaflsvirkjanir á 
síðustu tuttugu árum en öll Vestur-Evr-
ópa. Ef við hættum að nýta þessa þekk-
ingu hverfur hún. Það má ekki gerast því 
í henni felast mikil verðmæti.“

Virkja í Bosníu-Hersegóvínu

Sumartilboð Vildarþjónustunnar

25%
afsláttur hjá öllum
Fosshótelum

www.spar.is
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SKRÁÐU ÞIG 
FYRIR 17. JÚNÍ!
Þú færð 10.000 ókeypis
Glitnispunkta með því að 

skrá þig fyrir 17. júní 
í Vildarklúbb Glitnis!



Japanski seðlabankinn ákvað í  
gær að halda stýrivöxtum óbreytt-
um í 0,5 prósentum. Bankinn hefur 
hækkað stýrivexti í tvígang á einu 
ári en það voru jafnframt einu 
hækkanirnar síðan í ágúst árið 
2000, þegar þeir voru núllstilltir í 
kjölfar efnahagslægðar í Asíu. 

Toshihiko Fukui seðlabanka-
stjóri sagðist á blaðamannafundi 
í gær reikna með hóflegum hag-
vexti á árinu. Seðlabankinn myndi 
fylgjast grannt með þróun verð-
bólunnar og fylgja eftir með 
hækkun stýrivaxta.  Þrátt fyrir 
þetta gaf hann ekki í skyn hvort 
vextirnir yrðu hækkaðir á árinu.

Óbreytt 
staða í Japan

Guy de Rothschild, höfuð sam-
nefnds fjármálaveldis, lést á þriðju-
dag, rúmlega 98 ára að aldri. 

Guy var afkomandi Mayers 
Amschel Rothschild, sem stofn-
aði Rothschild-bankann undir lok 
18. aldar. Bankinn byggði auð sinn 
upp á stríðsrekstri gegn Napóleón. 
Bankinn stækkaði ört og var í byrj-
un 20. aldar orðinn ein af stærstu 
fjármálastofnunum heims. 

Bankinn lenti tvívegis í hremm-
ingum í tíð Guys; í fyrra skiptið 
þegar fasistastjórn Frakklands 
neyddi fjölskylduna til að selja 
eignir sínar í seinni heimsstyrjöld-
inni. Í hitt skiptið þegar hann var 
þjóðnýttur árið 1981. Við þjóðnýt-
inguna reiddist Guy mjög og sakaði 
stjórnvöld um gyðingahatur.  

Guy Rothschild var tvígiftur 
og skilur eftir sig tvo syni, einn 
úr hvoru hjónabandi. Annar son-
anna, David, tók við bankastarf-
semi fjölskyldunnar árið 1987 og 
byggði veldið upp undir nafninu  
Rothschild & Cie Banque.

Rothschild 
látinn

Kynntu þér málið á www.glitnir.is, í næsta útibúi eða hjá Þjónustuveri í síma 440 4000.

GÓÐIR VIÐSKIPTAVINIR 
GÓÐIR PUNKTAR

ÖRUGG FJÁRFESTING — TRYGGÐUR HÖFUÐSTÓLL

Sölutímabil

12.-19. júní

Kynntu þér málið á kaupthing.is, í síma 444 8950
eða komdu við í næsta útibúi.

ICEin 0608

eitt ár 

20%

GULLin 0608

eitt ár

115%
ótakmörkuð!

gulls ákvarðast

USD/ISK gengi er miðgengi Seðlabanka 

tveimur nýjum reikningum, ICEin 0608,
Gullin 0608,

12.–19. júní getur þú tekið



kr.
kg.1.698

MÓA KJÚKLINGABRINGUR

kr.
stk.398

KEILUSPJÓT MEÐ
SÍTRÓNUPIPARMARINERINGU

kr.
kg998

ÍSLENSKT ÚRVALS 
HREFNUKJÖT 33%

afsláttur300
kr. kg

Þú sparar

70
kr. stk.

Þú sparar

Gæða grillsósur Nóatúns
- Saffron sósa, Villisveppa sósa og 

Hvítlauks-, kóríander- og chili sósa
Eðal grænmetisréttir beint á grillið

- Nóatúns kryddað grænmeti, marinerað grænmeti og 

grænmetisblanda

Nýtt kortatímabil!

Nýtt

...bestir í kjöti, ferskir í fiski og höfum allt á grillið!

...í allt
sumar!Ferskir og ljúffengir ávextir 

á grænmetistorginu!

Opið 10-21



Ljúffengar grillpylsur í 
kjötborði Nóatúns 

- 3 teg. mozzarella, sólþ. tómatar og chili

Nóatúnsvörurnar eru fram-
leiddar úr besta mögulega 
hráefni hverju sinni. Með 
framleiðslu sinni kappkostar  
Nóatún við að gera vel 
við viðskiptavininn bæði í 
gæðum og góðu verði.

Gómsætt grillmeðlæti Nóatúns 
- grillkartöflur, fylltar kartöflur, fylltir sveppir, 

kartöflusalat með sveppum og kryddaðir kartöflubátar

Sælkera salöt Nóatúns 
- rækjusalat, skinkusalat, túnfisksalat og 

hangikjötssalat!Ljúffengir eftirréttir í grillve
isluna

- Nóatúns karamellu frómas og sérrí frómas

NÓATÚNS LAMBALÆRI
MEÐ FERSKUM KRYDDJURTUM

1.599 kr.
kg

16%
afsláttur

Gæði á góðu
verði!

- gott á grillið!

Grillsumar
Nóatúns!



greinar@frettabladid.is

ÍFréttablaðinu laugardaginn 9. júní rit-
aði Davíð Þór Björgvinsson, prófessor 

og dómari við Mannréttindadómstól Evr-
ópu, grein í tilefni af fyrstu útskrift lög-
fræðinga frá Háskólanum í Reykjavík. 
Ástæða er til að samfagna Davíð Þór og 
öðrum kennurum við skólann með þann 
merka áfanga – og ekki síst þeim stúdent-
um sem luku lagaprófi þetta sinn.

Í greininni heldur Davíð því fram að 
Háskólinn í Reykjavík hafi verið að útskrifa fyrstu 
lögfræðingana með fullnaðarpróf í lögfræði utan 
HÍ nú á dögunum. Þetta kemur reyndar oftar en 
einu sinni fram í grein Davíðs, meðal annars er 
yfirskriftin í þessa veru og talað um að þar til HR 
hóf lagakennslu hafi HÍ setið einn að slíkri mennt-
un hér á landi. Þessar fullyrðingar Davíðs eru með 
nokkrum ólíkindum og koma verulega á óvart í 
ljósi þess að í ársbyrjun 2006 var hópur  lögfræð-
inga útskrifaður með fullnaðarpróf í lögum frá 

Háskólanum á Bifröst og hafa reyndar 
fleiri bæst í þann hóp síðan. Þessir 
lögfræðingar hafa sumir hverjir nú 
þegar gengist undir próf til málflutn-
ingsréttinda og náð því með láði. Þeim og 
öðrum úr þessum hópi hefur vegnað vel 
á vinnumarkaði lögfræðinga. Það sætir 
furðu að Davíð Þór, sem hefur um árabil 
starfað við lögfræðikennslu, viti ekki af 
þessum hópi, en ekki vil ég ætla honum 
að tala gegn betri vitund. Undir slíkri 
hagræðingu á staðreyndum verður hins 
vegar ekki setið þegjandi og því er þess-
ari athugasemd komið á framfæri. 

Ég vil í lokin óska lagadeild Háskólans í Reykja-
vík innilega til hamingju með þann árangur að hafa 
útskrifað sína fyrstu lögfræðinga með meistara-
gráðu. Ég efast ekki um að sá hópur og þeir sem í 
kjölfarið koma eigi eftir að auðga stétt íslenskra 
lögfræðinga, rétt eins og Bifrestingarnir hafa gert 
sem nú hafa lokið slíkri gráðu. 

Höfundur er forseti lagadeildar 
Háskólans á Bifröst.

Velkomnir í hópinn HR-ingar

Nú á dögunum kom hingað 
til Íslands háttsettur gestur 

að nafni Nicholas Burns. Hann 
er aðstoðarutanríkisráðherra 
Bandaríkjanna og átti hér í við-
ræðum við forsætis- og utanríkis-
ráðherra. Að viðræðunum lokn-
um fluttu fjölmiðlar, sem núna 
eru upp til hópa orðnir stjórnar-
sinnaðir, gagnrýnislausar fréttir 
um gott samband ríkjanna 
tveggja, rekstur ratsjárkerfisins 
og fleiri tæknileg mál sem þarf 
að semja um.

Það er hins vegar full ástæða 
til að rýna betur í það sem ekki 
var til umræðu á fundinum. 
Stundum hefur t.d. þótt ástæða 
til að ræða ástand mannréttinda-
mála við erlenda ráðamenn, jafn-
vel þótt ekki séu alltaf miklar 
líkur til að neitt komi út úr því. 
Það er gert til að sýna að ríkis-
stjórn Íslands taki mannréttindi 
alvarlega og að þau séu alltaf á 
dagskrá hjá okkur.

Ekki virðist hins vegar hafa 
þótt ástæða til að ræða mann-
réttindamál við Burns. Þó er 
rík ástæða til þess. Mannrétt-
indasamtök um allan heim hafa 
bent á ítrekuð mannréttinda-
brot í tengslum við stríðsrekst-
ur Bandaríkjanna í Afghanist-
an og Írak. Sérstaklega má þar 
nefna fangabúðirnar sem Banda-
ríkjastjórn rekur í Guantanamo 
á Kúbu í trássi við alþjóðalög og 
Colin Powell, fyrrverandi utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna, 
hefur kallað eftir því að verði 
lokað. Sú yfirlýsing er stórmerki-
leg og hefðu einhverjir kannski 
búist við því að Geir og Ingibjörg 
Sólrún vildu ræða málið við 
Burns. En þau steinþögðu.

Einnig mætti nefna skýrslu 
Dick Marty til Evrópuráðsins 
þar sem því er haldið fram að 
bandaríska leyniþjónustan reki 
leynifangelsi víðs vegar í Evr-
ópu og þar eigi sér stað athæfi 
sem stangist á við mannréttinda-
stefnu ráðsins. Forsætisráðherra 

og utanríkisráðherra Íslands 
virðast ekki hafa séð ástæðu til 
að ræða þetta mál við Burns.

Mannréttindabrotin sem eiga 
sér stað í Guantanamo og í leyni-
fangelsunum eru órjúfanlegur 
hluti af stríðsrekstri Bandaríkj-
anna í Írak og í Afghanistan. Full 
ástæða er til þess að fagna yfir-
lýsingu utanríkisráðherra um að 
Íslendingar styðji ekki lengur 
stríðið í Írak, en jafnframt er at-
hyglisvert að forsætisráðherra 
þegir þunnu hljóði eins og honum 
komi málið ekki við.

Öðru máli gegnir um hið 
gleymda stríð í Afghanistan. 
Utanríkisráðherra hefur tekið 
upp orðræðu fyrri íhaldsstjórnar 
og kallar stríðið „uppbyggingu“ 
og að Íslendingar eigi að „leggja 
sitt af mörkum í þeirri uppbygg-
ingu“, svo vitnað sé í hádegis-
fréttir Útvarpsins á fimmtudag. 
Það er hins vegar órökrétt af 
utanríkisráðherra að gera grein-
armun á stríðsrekstri Banda-
ríkjanna í Írak og Afghanistan. 
Fangabúðirnar í Guantanamo 
voru stofnaðar í kjölfar innrásar-
innar í Afghanistan og leynifang-
elsin tengjast þeim hernaði ekk-
ert síður en hernaðinum í Írak.

Ástandið í Afghanistan núna 
er skelfilegt og hið sama gildir 
um hernað Bandaríkjanna þar 
og í Írak. Hann beinist í ríkum 
mæli gegn óbreyttum borgurum 
og erfitt að sjá að hann stand-

ist viðauka Genfarsáttmálans frá 
1977 um vernd þeirra á ófriðar-
tímum. Í Afghanistan er engin 
uppbygging í gangi; þvert á 
móti ríkir þar stjórnleysi á stór-
um svæðum. Vígahópar vaða 
uppi og fjöldi fólks lætur lífið 
í hverri viku. Bandaríkjaher á 
mikinn hlut í þessum hernaði 
gegn venjulegu fólki í Afghanist-
an en í vestrænum fjölmiðlum er 
fólkið sem verður fyrir byssum 
Bandaríkjamanna yfirleitt kall-
að „vígamenn“ án nánari skil-
greiningar. Undanfarna tvo mán-
uði hafa a.m.k. 135 óbreyttir 
borgarar verið myrtir af erlend-
um hermönnum í Afghanistan. 
Núna á þriðjudaginn voru átta 
afghanskir lögreglumenn drepn-
ir af skotglöðum bandarískum 
hermönnum „fyrir mistök“. Ekk-
ert af þessu virðist hafa komið til 
tals í viðræðum Geirs H. Haarde 
og Ingibjargar Sólrúnar Gísla-
dóttur við Nicholas Burns á 
fimmtudaginn.

Í maí síðastliðnum samþykkti 
þingið í Afghanistan ályktun um 
að NATO-herirnir ættu að láta 
af árásum á Talibana og að ríkis-
stjórn landsins ætti þegar að 
hefja viðræður um vopnahlé. 
Þessi ályktun hafði engin áhrif á 
framgöngu NATO-herjanna því 
að Afghanistan er hvorki lýð-
ræðisríki né sjálfstætt ríki nema 
að nafninu til. Er ekki ástæða 
til þess að utanríkisráðherra út-
skýri hvers konar „uppbygging“ 
er fólgin í hernaði sem fer fram 
í trássi við þjóðþing viðkomandi 
lands?

Það er skiljanlegt að stjórn-
völd á Íslandi vilji eiga vinsam-
leg samskipti við Bandaríkin. En 
vinur er sá sem til vamms segir. 
Samskipti íslenskra stjórnvalda 
við bandaríska ráðamenn hafa 
til þessa einkennst af þrælslund
fremur en vináttu og er sú pólitík 
greinilega ekki á undanhaldi.

UppbygginginE
ftirspurn eftir lífrænum vörum hefur aukist gífur-
lega á síðustu þremur árum og má segja að spreng-
ing hafi orðið. Framboð á lífrænum vörum er þó ekki 
í samræmi við þessa miklu eftirspurn, enda hefur líf-
ræn ræktun aðeins verið lítill hluti af landbúnaði í 

hinum vestræna heimi. 
Á Íslandi stunda örfáir bændur lífræna ræktun og fjölgar 

þeim engan veginn nóg til að anna stóraukinni eftirspurn. 
Á það sínar skýringar. Hægt hefur gengið að byggja upp 
markaðinn á Íslandi með ferskmeti, auk þess sem markaðs-
setning hefur verið hverfandi. Lífræn ræktun er hvergi á 
námsskrá skólanna og umræðan um lífrænan landbúnað er í 
lágmarki. Enn fremur hefur þáttaka stjórnvalda verið lítil sem 
engin, sem stendur lífrænni ræktun kannski einna helst fyrir 
þrifum. Þörf er á viðsnúningi ef íslenskur landbúnaður vill 
vera í takt við nýja tíma. 

Sóknarfærin eru til staðar bæði hérlendis og erlendis. Mark-
aður fyrir lífrænt vottaðar vörur fer stækkandi og víðast hvar 
erlendis er ekki hægt að svara eftirspurninni. Möguleikarnir 
eru miklir og þarf aðeins raunhæfar hugmyndir og verkfæri 
til framkvæmda til að nýta sér þá. 

Hér eru öll skilyrði til lífrænnar ræktunar. Orkan og vatn-
ið er hreint og þau atriði eru sterk í ímynd Íslands á alþjóða-
vettvangi. Skrefin sem þarf að taka til að skipta yfir í lífræna 
ræktun eru fá. Það tekur býli tvö ár að skipta yfir í lífræna 
ræktun og fá vottun. Á meðan er uppskerurýrnum mikil og 
ættu þá stjórnvöld að grípa inn í og styrkja bóndann til að 
koma ræktuninni af stað. Markmiðið er að gera býlið sjálfbært 
svo það verði ekki áfram háð styrkjum frá hinu opinbera.  

Evrópusambandið hefur hvatt til lífrænnar ræktunnar, 
fyrst og fremst með umhverfissjónarmið í huga,  með sér-
sniðnum reglugerðum og styrkjum til bænda. Einnig hefur 
sambandið stutt við rannsóknir, fræðslu og markaðssetningu. 
Í Bandaríkjunum hefur áherslan hins vegar verið lögð á 
markaðinn. Þar hafa stjórnvöld stutt markaðsrannsóknir, 
fræðslu og markaðssetningu á lífrænum landbúnaðarvörum. 
Markaðurinn er nánast jafnstór í Evrópu og Bandaríkjunum 
en í Evrópu er land í lífrænni ræktun stærra og framleiðslan 
margfalt meiri. Fordæmin eru ekki langt undan og vel er hægt 
að nýta sér reynslu annarra.

Aukin umhverfisvitund á stóran þátt í þeim mikla áhuga 
sem neytandinn sýnir lífrænum vörum. Þær kosta örlítið 
meira en aðrar vörur, en umhverfisvernd og sanngjörn skipti 
við bændur eru innifalin í verðinu. Sífellt fleiri eru tilbúnir að 
borga fyrir meira ef umhverfið nýtur góðs af því. 

Með ört stækkandi markaði og breyttu hugarfari neytenda 
ættu bændur að líta á lífræna ræktun sem raunhæfan framtíðar-
kost fyrir íslenskan landbúnað.  

Sóknarfæri 
fyrir bændur

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

150.000,- kr.AFSLÁTTUR
Fullt verð kr. 2.850.000,-
Tilboð kr. 2.700.000,-
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Alde hitakerfi og gólfhiti 
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Þ
orsteinn
Ingi Sigfús-
son, nýráð-
inn forstjóri 
Nýsköpunar-

miðstöðvar, fékk á dög-
unum Alheimsorku-
verðlaunin rússnesku. 
Eins og frægt er orðið 
var það Vladimír Pútín 
Rússlandsforseti sem 
afhenti þau, til viður-
kenningar fyrir fram-
lag til orkumála. Við-
mælendur Fréttablaðs-
ins eru sammála um 
að á sínu sviði sé Þor-
steinn einkar vel að 
viðurkenningu kominn. 
„Ég veit ekki um neinn 
betri,“ sagði samstarfs-
maður hans til margra 
ára. Hinn ágætasti full-
trúi Íslands, sem eins 
konar erindreki vís-
indanna.

Þorsteinn fæddist í 
Vestmannaeyjum árið 
1954. Hann sýndi fljót-
lega af sér leiðtoga-
hæfileika og stofn-
aði knattspyrnufélagið
Knött. Snemma beygð-
ist krókurinn því þótt 
leiðtoginn væri ekki 
drengja fimastur á 
vellinum sá hann vel 
um fjármál félags-
ins og framgang á 
öðrum sviðum. Hann 
þótti snemma góður 
námsmaður og sleppti 
einum árgangi í grunn-
skólanum. Í æsku var 
Þorsteinn áhugasamur 
um fræðin og fram-
kvæmdi margs konar 
tilraunir, til að mynda 
á yngri systkinum 
sínum, sem eru fimm 
talsins. Þau eru Árni, 
sem nú er bæjarstjóri 
í Reykjanesbæ, Gylfi 
framkvæmdastjóri í 
Bandaríkjunum, Þór, 
forstjóri Sjóvá, Mar-
grét innanhússarki-
tekt og Sif, varaborgar-
fulltrúi Sjálfstæðis-
flokks. Sagt er að 
Þorsteinn hafi litið 
mjög upp til afa síns, 
Þorsteins Þ. Víglunds-
sonar, skólastjóra við 
gagnfræðaskólann í 
Eyjum. Menntahneigð 
var honum því í blóði 
borin og lá beint við 
fyrir hann að ganga 
þann veginn, þótt lang-
skólaganga hafi ekki 
verið sjálfgefin á þeim 
tíma í Vestmannaeyj-
um. Þegar Þorsteinn 
var fimmtán ára gam-
all fluttist fjölskyld-
an til Reykjavíkur og 
gekk hann þá í Mennta-
skólann við Hamrahlíð. Þorsteinn hélt síðan til 
náms utan landsteinanna og nam meðal annars við 
hinn fornfræga háskóla í Cambridge. Þar var hann 
valinn í skólaliðið í reiptogi og þótti fastur fyrir og 
sterkur.

Þorsteinn þykir traustur vinur og fórnfús. Vinir 
segja hann sýna ræktarsemi sem gengur stund-
um lengra en þeir áttu endilega von á. „Það má 

bera mikið traust 
til Þorsteins, hann 
hleypur í skarðið 
ef með þarf,“ segir 
vinur til margra ára. 
Sá bætir við að Þor-
steinn sé ávallt óspar 
á að hampa öðrum og 
eigni sér ekki ann-
arra verk. Hann er 
sagður prúður maður 
sem eigi auðvelt með 
að umgangast aðra. 
„Það fer ekki á milli 
mála að hann er einn 
ágætasti maður sem 
ég hef kynnst,“ sagði 
einn mætur maður 
um hann. Þorsteinn 
fer leikandi með að 
koma sínum sjónar-
miðum og áherslum 
á framfæri. Gerir 
flókna hluti auðskilda 
og festir sig ekki í 
smáatriðum, held-
ur er stór þáttur í fari 
hans hæfnin til að sjá 
og sýna heildarmynd-
ina skýra. Þrátt fyrir 
kurteisina er Þor-
steinn „fullfær að sjá 
um sig sjálfur,“ eins 
og einn viðmælandi 
orðar það. Ekki er 
hann skaplaus maður 
og fólki dylst ekki ef 
honum mislíkar eitt-
hvað. Hann er hvort 
tveggja alvörugef-
inn og léttur í lund. 
„Ekkert selskaps-
dýr kannski, en allt-
af mjög léttur. Mikill 
húmoristi.“

Þegar forvitnast er 
um hugðarefni Þor-
steins, utan eðlis-
fræði, er nefnt að 
hann hafi gaman 
af tungumálinu 
og íslenskum 
bókmenntum.
Persónulegur metn-
aður Þorsteins er 
mikill og djúpur og 
nýtir hann mikla at-
orku sína til fulln-
ustu. „Ekki týpan sem 
vill vera í friðsælu 
háskólaumhverfi til 
að sinna fræðilegum 
verkefnum eingöngu,“ 
sagði einn viðmæl-
andi. Hann lætur ekk-
ert tækifæri úr hendi 
sleppa til að ýta áfram 
sínum baráttumál-
um og fer bróðurhluti 
tíma hans í þau. 

Þrátt fyrir að hafa 
gengið svo langt að 
hafa lýst því yfir að 
hann standi í plat-
ónsku ástarsambandi 
við vetni er Þorsteini 
lýst sem afskap-
lega miklum fjöl-

skyldumanni. Hann á og „efnileg börn í sérklassa, 
glæsilegt fólk“. Þorsteini verður enda tíðrætt um 
afkvæmin og ber mikla umhyggju fyrir þeim. Einn 
viðmælandi bendir á dæmi sér til stuðnings að 
þegar Þorsteini var boðið að taka með sér hóp til 
Rússlands að hitta Pútín ákvað hann að taka börnin 
og eiginkonuna með sér, en margur hefði talið silki-
húfur hæfa betur með í för.

Erindreki vísindanna

„Það hefur vissulega verið verkefni mitt að temja rót-
eindina; að virkja léttasta og útbreiddasta atómið, 
vetni, í þjónustu heimsins.“
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Sumartilboð Vildarþjónustunnar

Osló, Stokkhólmur 
og Gautaborg
með Iceland Express
aðeins

19.900,- 
með sköttum
Tilboðið er bókanlegt frá 15. - 30. júní 
og er ferðatímabilið 15. - 15. júlí www.spar.is

MARKAÐURINN

með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga



Rafmagnsorf, Gardena
420W, 25 sm sláttubreidd 
5087514

5.999

Gori spray
5 ltr., hálfþekjandi viðarvörn, svart, grænt, hnotu og tekk
7042339

2.599
5.490

Reiðhjól 20”
Energy, 6 gíra Shimano skipting, álgjarðir, Artek V bremsur, 
Tektro plast/ál
3899970

Reiðhjól 26”
Impulse, 21 gíra Shimano skipting,  heavy duty álstell, Artek V 
bremsur, álgjarðir, demparar að framan
3899973

18.999
26.900

9.999
13.990

Tjaldborð og bekkir
Níðsterkt, pakkast saman
3899360

5.999
9.990

Hekkklippur, Ikra
Rafmagns, 550W, 60 sm blað, klippir 18 mm
5083540

4.899

Íslenski fáninn
30x46 sm
12469122

99

í Húsasmiðjuna
Sumarið er komið

Húsasmiðjan
og Blómaval 

Skútuvogi

Opið
17. júní

 kl. 11-19

Gleðilega
þjóðhátíð



22.900

Úrval af

á lægra verði
gæða sláttuvélumm

59.90039.900

36.900



í verslunum BYKO

7.990

%%

990 %
af allri viðarvörn 

& útimálningu!*

27.900



Í dag fór Andri í vikudvöl hjá 
skátum að Úlfljótsvatni. Hann 
og Kári vinur hans fóru líka í 
fyrra og líkaði svo vel að þeir 
vildu ólmir fara aftur. 

Andri fór með heilmikinn far-
angur og verður örugglega feg-
inn því að fara í hrein föt á hverj-
um morgni þegar hann er búinn 
að fara í morgunsturtu og bursta 
tennurnar vandlega.

Mér sjálfum finnst hins vegar 
óþarfi að gera unga menn út með 
mikinn farangur í svona ævin-
týraferðir. Ég frétti af einum 
strák sem var í vikudvöl á Úlfljót-
svatni í fyrra og kom heim glað-
ur og ánægður í nákvæmlega 
sömu fötum og hann var í þegar 
hann fór. Aðspurður kvaðst hann 
líka hafa sofið í þeim enda spar-
ar það bæði tíma og fyrirhöfn að 
vera ekki sífellt að rífa sig í eða 
úr fötunum.

Frá Háteigsskóla kemur at-
hyglisverð áætlun en þar hefur 
starfsfólkið verið að skoða þá 
óskilamuni sem blessuð börn-
in hafa skilið eftir sig í skólan-
um og enginn hefur gert tilkall 

til eða viljað við kannast.
Samkvæmt þessari athug-

un skilur hvert barn að meðal-
tali eftir sig verðmæti fyrir um 
2.500 krónur á vetrinum og er þá 
miðað við áætlað verð á hverja 
úlpu 5.000 krónur, 400 krón-
ur á vettlinga og 3.000 krónur á 
peysu svo dæmi séu tekin. 

Tíu þúsund skólabörn týna 
samkvæmt þessu andvirði 25 
milljón króna á hverjum vetri og 
er þá ótalinn sá varningur sem 
tapast annars staðar en í skól-
um landsins. Þetta eru umtals-
verð verðmæti og mundu nema 

rúmum árslaunum 
seðlabankastjóra ef 

öll hrúgan væri á 

einum 
stað.

Í dag var Valgerður 
Sverrisdóttir kjörinn 
varaformaður Framsókn-
arflokksins. Á þeim bæ 
er mikið og erfitt starf 
fyrir höndum.

Í framtíðinni munu 
stjórnmálafræðingar 
leita skýringa á 
því hvers vegna 
Framsóknarflokkur-
inn uppskar allar 
skammirnar og 
Sjálfstæðisflokk-
urinn allt hrósið fyrir 
þau verk sem þessir 
flokkar unnu í samein-
ingu í 12 ára stjórnar-
samstarfi.

Skýringarnar verða 
sennilega jafn margar og 
ólíkar og þeir sem eiga eftir 
að setja þær fram. Í mínum 
huga er hlutskipti Fram-
sóknar soldið eins og sak-
lausrar sveitapíu sem borg-
arljósin heilla til sín og lendir 
í óheppilegum félagsskap og 
gleymir uppruna sínum og 
þeim dyggðum sem hún var 
nestuð með að heiman. 

Með sjö ára hreinlífi mun vera 
hægt að endurheimta meydóm 
sinn svo að Framsókn hefur tím-
ann fyrir sér. Glöggur maður 
sem ég hitti á förnum vegi, og 
var einusinni alþingismaður, 
kvaðst ekki treysta sér til að 
segja fyrir um það með öruggri 
vissu hvort stjórn Sjálfstæðis-
flokks og Samfylkingar muni 
endast í tólf ár eða sextán.

Þegar íslenskir 
stjórnmálamenn 
þora ekki sjálf-
ir að segja ein-
hverja vitl- eysu eða 

framkvæma 
eitthvert glap-

ræðið er þrauta-
lending þeirra að 

hóa í „erlenda sér-
fræðinga“ og hafa 

ruglið eftir þeim til 
að gefa því gáfulegt 

yfirbragð.
Nú langar marga að 

drepa Íbúðalánasjóð. Það 
er skelfilegt að ríkið skuli 

reka þennan sjóð sem varn-
ar því að bankarnir geti 
selt sér algjört sjálfdæmi 
í fasteignaviðskiptum og 
ráðið því hverjir fái að 
eignast þak yfir höfuðið 
og hverjir ekki. 

Meðan verið er að 
brugga Íbúðalánasjóði 
banaráðin stendur heil-
ræðabunan upp úr „er-

lendum sérfræðingum“ sem 
fullyrða eins og sannir heims-
endaspámenn að nú þurfi að 
takmarka „án tafar hámarks-
lán og lánshlutföll hans“. Þetta 
orðalag er svo auðskil-
ið jafnvel sauðsvört-
um almúga að hinir 
„erlendu sérfræð-
ingar“ láta fylgja 
þessu djúpvitra at-
hugasemd á vís-
indasproki sem 
hljóðar svo: „Í 
framhaldinu þarf ríkis-
stjórnin að eyða fyrir fullt 

og allt þeirri bjögun á innlendum 
fjármálamarkaði sem stafar af 
tilvist Íbúðalánasjóðs í eigu hins 
opinbera.“

„Bjögun á innlendum fjármála-
markaði“ er væntanlega sú stað-
reynd að meðan Íbúðalánasjóð-
ur er við lýði eiga bankarnir ekki 
allskostar við almenning. 

Bjögun ætti kannski frekar að 
vera bjöggun?

Annars eru vísindamenn ynd-
islegir, ekki bara hinir 
„erlendu sérfræð-
ingar“ sem hing-
að koma. Nú hefur 
hjörð vísinda-
manna við Lund-
únaháskóla afrek-
að það sem lengi hefur vaf-
ist fyrir mannkyninu. Sem 
sé að meta hamingjuna til 
fjár. 

Vísindamennirnir hafa reikn-
að það út hvers virði heilsa, ham-
ingja, gott hjónaband og fleiri 
slíkir óáþreifanlegir hlutir séu í 
krónum og aurum. Ekki veit ég 
hvort niðurstöður vísindamann-
anna eiga að gilda um fleiri þjóð-
ir en þær sem byggja Bret-
landseyjar en fyrir mína 
parta finnst mér 
góð heilsa 
fremur lítils 
metin þar um 

slóðir, eða 
á skitnar 37 

milljónir króna 
sem dygði varla 
fyrir íbúðarholu 
í Skuggahverf-
inu í Reykjavík. 
Góður maki er 
metinn á 25 
millur. 

Skyldi frú 
Sólveig geta 
fengið 25 
milljónir 
fyrir mig á 

frjáls-

um markaði? Það 
er svipuð upphæð 
og frambærilegur 
forstjórajeppi kostar.

Nú mun vera búið að eitra innan 
þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfr-
um. Ekki þó fyrir meindýrum 
eða ferðamönnum heldur fyrir 
plöntutegund sem heitir lúp-
ína. Íslenskum plöntu-rasist-
um virðist vera uppsigað við 
þessa fallegu jurt sem vex á 
svörtum söndum þar sem aðrar 
jurtir hafa dáið út. Á eyðimörk-
um myndar lúpínan jarðveg og 
vaxtarskilyrði fyrir önnur blóm 
og jurtir og víkur síðan kurteis-
lega þegar hún hefur búið í hag-
inn fyrir þær.

Verandi kunnugur austur á 
Rangárvöllum hef ég séð með 
eigin augum hvílíkt kraftaverk 

lúpínan er á eyðisöndum. 
Hvað þarf annars ein jurt að 

hafa búið lengi á Íslandi til að 
fá hér ríkisborgararétt? Verst 
að Jónína Bjartmarz skuli ekki 
vera umhverfisráðherra lengur.

Svonefnd GÚRKA byrjar form-
lega í dag en gúrkutíð 

hefst þegar 
flest 

mikil-
menni 
innan-

lands 
og utan eru 

komin í sumar-
frí og blaða-

menn hafa lítið til að 
skrifa um annað en vaxt-
arafrek garðávaxta.

Aðalfréttin á landinu í dag 
hefur verið sá fáheyrði atburð-
ur að unglingar fóru á fyllerí í 
sumarbústað um síðustu helgi 
og nenntu ekki að taka til eftir 

sig.

Á dögum al-
þjóðavæðingar, 
hryðjuverka, 
gróðurhúsa-
áhrifa, 
styrjalda 
og hung-
ursneyða 
finnst mér 
notalegt að 
búa í landi 
þar sem 
sóðaleg 
umgengni 
í sumar-
bústað 
telst 
enn 
vera 
fréttaefni.

Andri og Kári eru komn-
ir frá Úlfljótsvatni him-

insælir með dvölina. Elí 
vinur Andra sem hefur saknað 

leikfélaga síns undanfarna daga 
var að sjálfsögðu mættur til að 
að taka á móti þeim.

Við fyrstu athugun lítur út 
fyrir að Andri hafi haft fata-
skipti í vikunni enda er hann 
hið mesta snyrtimenni og týndi 
ekki nema einhverju smáræði af 
fötum í ferðinni.

Í kvöld hjálpaði litla Sól mér að 
hnoða flatbökur til að halda upp 
á heimkomu útilegudrengsins og 
Hávar og Eyrún Þorbjörnsbörn 
sem búa í næsta húsi mættu í 
samkvæmið. Það var líf og fjör 
enda vona ég að barnabörnin 
mín segi sínum barnabörnum að 
forfaðir þeirra í Norska bakarí-
inu hafi bakað góðar pitsur því 
að orðstír að sögn Hávamála 
deyr aldrei.

Sumarið verður alltaf betra og 
betra. 

Bjögun eða bjöggun?
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá 25 milljónum króna á glámbekk, sveitastúlku í solli og heilræðum heimsendaspámanna 
og spurt hversu lengi jurtir þurfi að búa á Íslandi til að fá íslenskan ríkisborgararétt...
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TNF Tadpole
2 manna göngutjald
Þyngd: 2,13 kg

Tjaldalandi
- við Glæsibæ

Tjaldaúrvalið er í

Verð:

32.990 kr.



Ögurhvarfi 2, Kópavogi
Sími 587 4430. Opið virka daga 8-18, laugardaga 10-15

Höfum opnað áttundu verslun Flügger lita á Íslandi.
Blöðrur og safi fyrir börnin. Grillpylsur í boði. Kaffi á könnunni.
Sérhæfðar verslanir með málningu og málningarvörur.

www.flugger.is

108092

Opnunartilboð

1.990,-
3 lítra dós 
Flügger 97 – rétta viðarvörnin

Opnunartilboð

1.990,-
3 lítra dós 
Flügger tréolía – á sólpallinn

Við opnum nýja búð 



Auglýsingar sendist á 

auglysingar@frettabladid.is

eða hringja í síma 550 5000.

„Ég þarf ekki að óttast 
dauðann. Eini ótti minn er 

snúa aftur endurholdgaður.“

Í ár eru hundrað ár liðin 
frá komu Friðriks kon-
ungs VIII en þá var lokið 
við gerð Konungsvegar-
ins um Þingvelli, Laugar-
vatn, Gullfoss og Geysi. 
Konungsvegurinn er 
sennilega ein dýrasta 
vegaframkvæmd Íslands-
sögunnar eða um fjórtán 
prósent af ársútgjöldum 
ríkisins á þeim tíma. 

Í tilefni af afmælinu 
efna Ferðafélag Íslands 
og Fornbílaklúbburinn til 
ferðar í um þrjátíu forn-
bílum frá Reykjavík um 
Þingvelli og austur að 
Laugarvatni.    

Lagt verður upp í ferð-
ina frá höfuðstöðvum FÍ 
Mörkinni 6 klukkan 9 að 
laugardagsmorgni. Ólafur 
Örn Haraldsson er farar-
stjóri í ferðinni og Sigurð-
ur G. Tómasson og Gísli 

Sigurðsson sjá um leið-
sögn.  Áætlað er að ferð 

ljúki á Laugarvatni um 
klukkan tvö.

Kóngsvegur ekinn 
í fornbílum

Fyrsta konan í geiminum

Afstaða, félag fanga, hefur 
opnað nýja vefsíðu undir 
www.timamot.is. Þar má 
meðal annars skoða nýjustu 
fréttir, fræðast um forvarn-
armál og lesa pistla.

Afstaða var stofnað af 
föngum á Litla-Hrauni 23. 
janúar 2005. Markmið fé-
lagsins eru fyrst og fremst 
þau að vinna að tækifæri 
fyrir fanga til ábyrgðar, 
endurreisnar og að búa þeim 
skilyrði til farsællar endur-
komu út í samfélag manna. 
Hugað er að aðstandendum 
fanga, fjölskyldum, vinum 
og öllum öðrum sem sitja 
í fangelsi úti í hinu frjálsa 
samfélagi vegna tengsla við 
fanga.

Tímamót.is
Ástkær eiginmaður minn, faðir, sonur og
bróðir,

Hilmar J. Hauksson
Kóngsbakka 10 og Aflagranda 20,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans við Hringbraut
fimmtudaginn 14. júní. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Monika Blöndal
Sara Hilmarsdóttir
Haukur Steinn Hilmarsson
Svava J. Brand
Þórunn Helga Hauksdóttir
Björn Torfi Hauksson

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

Kristín Ása Engilbertsdóttir
Grýtu, Djúpavogi,

lést á sjúkrahúsinu í Neskaupstað þriðjudaginn
12. júní. Jarðarförin auglýst síðar.

Steingrímur Ingimundarson
Ingimundur Steingrímsson
Óskar Steingrímsson Sólrún Sverrisdóttir
Hafsteinn Steingrímsson Kristbjörg Eiríksdóttir
Ragnhildur Steingrímsdóttir Vilberg M. Ármannsson
Drífa Ragnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

50 ára afmæli
Díana Vera
Jónsdóttir

hárskurðarmeistari býður til veislu
vegna 50 ára afmælis síns hinn 

15. júní. Veislan verður haldin að 
Kristnibraut 9 neðri hæð Grafarholti 
hinn 17. júní klukkan 15.00. Allir vinir 

og vandamenn eru velkomnir.

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

Ragnheiður Ólöf Pálsdóttir
Gaukshólum 2,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut miðviku-
daginn 13. júní. Útförin verður auglýst síðar.

Aðstandendur.

Björn Pétursson er nýr skólastjóri Mela-
skóla en hann er fjórði skólastjórinn í 
sextíu ára sögu skólans.

Björn, sem hefur verið aðstoðarskóla-
stjóri síðan 1994, var sjálfur nemandi í 
Melaskóla sem barn og hefur nú kennt 
við skólann í þrjátíu ár. „Þegar ég byrj-
aði að kenna árið 1977 var það ekki óal-
gengt að kennarar væru með tvo bekki 
því þá voru skólarnir tvísetnir,“ segir 
Björn og rifjar upp að fyrsta veturinn í 
kennslu var hann með 45 kennslustundir 
á viku. 

„Það hefur mjög margt breyst á þess-
um tíma, sérstaklega við einsetning-
una í kringum aldamótin og þegar við 
þurftum að sjá um mat fyrir börnin. Það 
hefur tekið talsverða orku og tíma af 
því að við búum svo þröngt hér í Mela-
skóla, þannig að við þurftum að gera 
heilmiklar breytingar,“ segir Björn, 
sem sér ekki fyrir sér að miklar breyt-
ingar verði gerðar á stjórn skólans þrátt 
fyrir að nýr skólastjóri taki við. „Skól-
inn stendur á mjög traustum grunni 
og þar eru gömul og góð gildi við lýði. 
Við reynum þó að vera dálítið fram-
farasinnuð í kennslunni. Ég mun leggja 
enn meiri áherslu á upplýsingatækni 
en hefur verið og nýta hana sem best, 
ekki síst með tilliti til einstaklingsmið-
aðs náms. Þar sé ég ákveðna möguleika 
sem mætti nýta.“

Björn segir það aðalatriði að bæði 
börnum og starfsfólki líði vel í skólan-
um, en nemendur skólans eru um 600 í 
fyrsta til sjöunda bekk. „Melaskóli er 
einn af fjölmennustu skólum borgarinn-
ar og þeir sem eru fjölmennari eru með 
nemendur frá fyrsta til tíunda bekk, 
þannig að ég hygg að við séum fjöl-
mennasti barnaskólinn á landinu,“ segir 
Björn og bætir því við að þegar skólinn 
varð einsetinn hafi verið byggð nýbygg-
ing við skólann. „Sú bygging er nokkuð 
vegleg og þar nutum við þess hvað gamli 
skólinn er glæsileg bygging. Þá var ekki 
hægt annað en að hafa nýju bygginguna 
í stíl við hann.“









K
ristján Erlingsson seg-
ist aldrei hafa velt því 
fyrir sér hvað hann ætl-
aði að verða þegar hann 
yrði stór. 

„Ég man ekki eftir 
að hafa hugsað: „ég ætla að verða 
slökkviliðsmaður, sundlaugarvörður 
eða málari,“ eins og vinir mínir gerðu 
kannski. Ég pældi aldrei í þannig 
hlutum. Ég hef alltaf verið hvatvís 
og brugðist við atburðum þegar þeir 
koma upp. Ég held að þessar hugsan-
ir um hvað maður ætli að verða hafi í 
raun ekkert gildi.“ 

Kristján flutti til Flateyrar eftir 
nám í viðskiptafræði. Hann vann þar 
sem skrifstofumaður og síðar fjár-
málastjóri hjá Hjálmi hf. sem var fisk-
vinnslan á Flateyri. Síðar varð hann 
framkvæmdastjóri fyrirtækis sem hét 
Vestfirskur kúfiskur og var búinn að 
vera hjá fiskvinnslunni Kambi í hálft 
ár þegar kom að kaflaskiptum í lífi 
hans árið 1997.

 „Snjóflóðið sem féll á Flateyri árið 
1995 reyndi á alla sem að því komu. 
Eftir það fór mig að langa að fara eitt-
hvað annað og þetta var meira svona 
„pack your bags and go“ tilfinning 
heldur en eitthvað skipulagt. Reykja-
vík kom ekkert frekar til greina heldur 
en eitthvert annað land. Eiginkona mín, 
Lesley Wales, er frá Suður-Afríku. Hún 
hafði búið á Íslandi í ellefu ár þannig 
að ég hafði ekki fjötra íslenskrar konu 
þegar kom að því að ákveða áfanga-
stað.“

Hvernig datt þér í hug að flytja til Úg-
anda? „Ég sá auglýsingu í Morgun-
blaðinu þar sem Sölumiðstöð hrað-
frystihúsa óskaði eftir fólki til starfa 
við fiskvinnslu í Úganda. Ég sótti 
um en var hafnað. Þremur mánuðum 
síðar var hringt í mig þegar gaurinn 
sem hafði verið ráðinn gafst upp. Mér 
var boðið starfið og ég bara fór út. 
Fyrst fór ég einn og kom mér fyrir og 
fór síðan til baka og náði í konuna og 
börnin. Tvíburarnir voru þriggja ára 
þegar við fluttum öll saman út.“ 

Hvað kom þér mest á óvart við að 
flytja þangað?

„Ég held að ég svari þessu á sama 
hátt og ég svara þegar ég er spurður í 
Úganda hvernig Ísland sé. Ég segi bara 
að það sé öðruvísi. Úganda er bara 
öðruvísi. Þetta eru tveir gjörsamlega 
ólíkir heimar. Við Íslendingar erum 
gjarnir á að leggja mat á hluti byggða 

á okkar eigin reynsluheimi og fáum út 
okkar eigið gildismat. Hlutirnir eru 
því annað hvort góðir eða slæmir. Ég 
er hættur að hugsa svona og lít frek-
ar á að hlutir séu bara öðruvísi. Ég 
hafði oft ferðast til Suður-Afríku áður 
en ég flutti til Úganda þannig að ég 
vissi hvernig Afríka var og við hverju 
ég mætti búast. En vissi ég að Úganda 
væri nákvæmlega eins og hún reynd-
ist vera? Kannski ekki og kannski var 
það það sem kom mér mest á óvart 
þegar ég flutti út. Óróinn á svæðinu 
var mjög mikill á þessum tíma. Þegar 
ég kom til landsins voru liðin fjögur ár 
frá því landið var opnað eftir tuttugu 
ára borgarastyrjöld og menn búnir 
að drepa hver annan alveg eins og vit-
leysingar áratugum saman. Sex til sjö 
skæruliðahreyfingar voru að reyna 
að steypa yfirvöldum í Úganda. Þrjú 
ár voru liðin frá þjóðarmorðinu í Rú-
anda þar sem 800 þúsund manns voru 
myrtir á hundrað dögum. Ég var líka í 
Úganda þegar stríðið í Kongó geisaði. 
Þegar ég var nýfluttur með fjölskyld-

una heyrðum við skothvelli á hverri 
einustu nóttu, handsprengjum var 
kastað inn á bari og allt var í vitleysu 
í þjóðfélaginu. En á þessum tíu árum 
sem ég hef búið þarna hafa átt sér stað 
ótrúlegar breytingar í landinu til hins 
betra.“

Kristján segir það hafa verið erfitt 
fyrir fjölskylduna að venjast þessu nýja 
umhverfi en það hafi aldrei hvarflað að 
sér að pakka saman og gefast upp.

„Við vorum fyrst þrír Íslending-
ar sem unnum hjá þessu fyrirtæki og 
síðan urðum við tveir og síðan varð ég 
einn eftir. Ég er þannig karakter að 
þegar ég tek eitthvað að mér þá geri ég 
það þangað til ég bara stoppa og kemst 
ekki lengra.“

Kristján stofnaði fyrirtækið Icemark-
Africa Ltd. í Úganda og í dag er það 
stærsta fyrirtækið á sínu sviði þar í 
landi.

Áttu þér draum sem þú vilt sjá verða 
að veruleika? „Eini draumurinn sem ég 
hef haft er að standa mig í því sem ég 
er að gera. Og stundum tekst það ekki. 
Allir hafa lent í því að standa sig ekki 
á einhverjum tímpunkti. Ef það væri 
ekki þannig væri mannfólkið frekar 
skrýtið. Ég er sáttur við síðasta skeiðið 
í lífi mínu, eftir að ég flutti til Úganda. 
Rétt áður en ég flutti út var ég búinn að 
missa húsið mitt í snjóflóðinu og með 
skuldir á bakinu. En ég átti yndislega 
konu og börn og það skipti mig mestu 
máli og kom mér áfram í lífinu.“

Þú hlýtur að taka eftir breytingum 
sem hafa orðið á íslensku þjóðfélagi á 
þessum tíu árum sem þú hefur búið í út-
löndum? „Ég er mjög kátur yfir íslensku 
þjóðfélagi. En ég held að við höfum 

ekki hugsað þetta alveg til enda og ekki 
skipulagt okkur nægilega vel varðandi 
framtíðina. Íslenskt þjóðfélag er svolít-
ið eins og ég að þessu leyti. Eins og ég 
sagði þá hugsaði ég aldrei hvað ég ætl-
aði að verða í framtíðinni þegar ég var 
lítill. Við ígrundum valkostina okkar 
ekki nægilega vel. Í ljósi þessarar um-
ræðu ákvað ég að fjárfesta á Flateyri nú 
á dögunum og kaupa tæki Kambs. Við 
erum til dæmis með kvótakerfi sem átti 
að leiða til hagræðingar en svo hugsar 
enginn um afleiðingar þeirrar hagræð-
ingar til langframa. Allt í einu vakna 
allir upp og segja: „Ha? Er þorpið að 
fara?“ Þetta átti bara einhvern veginn 
að reddast. Við heimtum hagræðinguna 
og síðan þegar hún gengur ekki upp til 

lengdar eru settir plástrar hér og þar.“
Hvernig sérðu Flateyri fyrir þér í 

framtíðinni? „Með kaupunum á tækjum 
Kambs er ég auðvitað að reyna að búa 
til grunn að framtíðarsýn á Flateyri. 
Mig langar að viðhalda fiskvinnslu á 
Flateyri en geri mér grein fyrir því að 
ég get ekki farið í sama farið og aðrir 
eru búnir að vera í. Þá stenst ég ekki 
samkeppnina. Ég er með ágætis reynslu 
í flugfrakt vegna fyrirtækisins sem ég 
á í Úganda. Ég er búinn að finna flug-
vél sem ég held að ég geti notað frá Ísa-
firði til Evrópu og tengt þannig ferska 
markaðinn við Vestfirði. Markmiðið er 
aðallega að reyna að auka fjölbreytnina. 
Ég geri mér grein fyrir því að það hefur 
verið reynt áður en ekki tekist enda er 
grunnurinn ekki byggður þannig. Stað-
reyndin er samt sú að þessi þorp lifa af 
auðlind sem heitir fiskur. Þess vegna 
er erfitt fyrir þorp, eins og Flateyri, að 
vakna upp einn daginn við það að ein-
hver er búinn að selja þorskinn í Fjarð-
arkjaftinum. En þorskurinn er þar enn, 
því hann fór ekkert heldur bara aðgang-
urinn að honum. Ég held að menn verði 
að átta sig á því að landsbyggðin lifir á 
sjávarútvegi. Við verðum síðan að kom-
ast að því hvort menn sætti sig við það 
eða hvort menn ætli áfram að stinga 
höfðinu í sandinn.“  

Skipta peningar þig miklu máli?
„Nei, ekki að grunninum til en þeir 

veita aðgang að möguleikum. Fullt af 
fólki er með margar frábærar hug-
myndir en koma þeim ekki til fram-
kvæmda því það hefur ekki peninga-
lega burði til þess.“ 

Ég sá í frétt í dagblaði þar sem þú ert 
kallaður bjargvættur Flateyrar.

„Já einmitt, ég sá þetta einhversstað-
ar. Það er ekki leiðum að líkjast að vera 
bendlaður við Einar Odd Kristjáns-
son frænda minn en við höfum unnið 
saman í langan tíma. Auðvitað fylg-
ir þessu ábyrgð en ég mun ekki gera 
þetta einn. Ég vinn að þessu með öðru 
fólki og vonandi tekst okkur að búa til 
langtímagrundvöll þannig að Flateyri 
verði ekki einhver svefnbær út frá Ísa-
firði. Markmiðið er að Flateyri hafi 
sinn tilgang í framleiðslu og vonandi 
framleiðslu á vörum sem eru nýjar og 
betri en áður hafa sést.“ 

Ætlar þú að búa á Flateyri í framtíð-
inni? „Já, en ekki alveg strax. Ég ætla að 
vera í Úganda í einhvern tíma í viðbót. 
Ég held að þrjú lönd komi til greina en 
þau eru Úganda, Suður-Afríka og síðan 
hið yndislega sker, Ísland. Eini gallinn 
við Ísland er samt veðráttan. Er ekki 
hægt að gera eitthvað í þeim málum?“

Hef alltaf viljað standa mig
Kristján Erlingsson gerir ekki langtímaplön fyrir eigið líf en hefur skýra framtíðarsýn fyrir þorpið þar sem hann 
fæddist og heitir Flateyri. Núna býr hann ásamt fjölskyldu sinni í Úganda og talaði við Láru Björgu Björnsdóttur þegar 
hann var í heimsókn nýverið hér á landi og sagði henni meðal annars frá þeim áformum sínum að hefja flutninga 
með flugfrakt milli Vestfjarða og Evrópu. 

Allt í einu 
vakna allir 
upp og 
segja: „Ha? 
Er þorpið 
að fara?“ 
Þetta 
átti bara 
einhvern 
veginn að 
reddast.



allt í matinn á einum stað
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839 kr/kg, áður 1.399
Holta ferskur blandaður grillbakki

916 kr/kg, áður 1.527 kr/kg
Borgarnes grísakótilettur Medeterranean

299 kr/pk, áður 599 kr/pk
Chicaco Town 23 cm American Royale

Chicaco Town 23 cm American Super Supreme

1.168 kr/kg, áður 1.669 kr/kg
Goða grísahnakki Bahamas

1.168 kr/kg, áður 1.669 kr/kg
Goða grísakótilettur Karabían

1.168 kr/kg, áður 1.669 kr/kg
Goða              grísahnakki piri piri

Þú sparar 501 kr

Þú sparar 691 kr/kg

30%
afsláttur

Þú sparar 501 kr

30%
afsláttur

30%
afsláttur

40%
afsláttur

Þú sparar 611 kr Þú sparar 300 kr

Þú sparar 501 kr

1.283 kr/kg, áður 1.974 kr/kg
Goða lambalæri m/kryddjurtum

Þú sparar 560 kr
40%
afsláttur

35%
afsláttur

365 kr/kg, áður 609 kr/kg
Matfugls kjúklingaleggir magnkaup

40%
afsláttur



B
ogi hlaut í fyrra um-
hverfisverðlaun
Norðurlandaráðs
fyrir hafrannsóknir 
sínar en Fréttablað-
ið náði af honum tali 

á fjölþjóðlegri ráðstefnu um áhrif 
loftslagsbreytinga á heimskauta-
svæðunum, sem fram fór í norður-
norsku háskólaborginni Tromsö 
í liðinni viku undir yfirskriftinni 
„Bráðnun íss – heitt mál?“ 

Spurður hvort rannsóknir sýni 
nú þegar að hinar hnattrænu lofts-
lagsbreytingar séu farnar að hafa 
áhrif á hafstraumana í Norður-
Atlantshafi segir Bogi að enn 
sem komið er hafi það ekki sann-
ast. „Það eru samt til rannsóknir 
sem þykja gefa vísbendingar um 
að breytingar séu að verða,“ segir 
Bogi. „En okkar eigin mæling-
ar og aðrar sem ég þekki til gefa 
engar skýrar vísbendingar um að 
enn séu neinar breytingar orðnar 
á hafstraumunum.“ 

Í erindinu sem Bogi flutti á ráð-
stefnunni í Tromsö sagði hann 

að lítill vafi væri á því að bráðn-
un heimskautaíssins og hlýnun-
in í Norðurhöfum muni koma til 
með að hafa áhrif á færibandið 
svonefnda, það kerfi kald- og hlý-
sjávarstrauma í heimshöfunum 
sem veldur því að hinn hlýi Golf-
straumur teygir sig eins langt 
norður eftir Atlantshafinu og raun 
ber vitni. 

Að mati Boga sé því full ástæða 
til að hafa áhyggjur af þróuninni. 
Hlýnun sjávar, sem þegar sé stað-
reynd, og hugsanlegar breyting-
ar á hafstraumunum gætu haft 
alvarlegar afleiðingar í för með 
sér. Jafnvel mjög litlar breyting-
ar gætu haft mikil áhrif á fiski-
stofnana.

Til útskýringar segir Bogi að Fær-
eyjar og Ísland liggi á mörkun-
um milli hlýsjávar og kaldsjáv-
ar. Mörkin liggi eiginlega um Ís-
land. „Fyrir okkur geta jafnvel 
litlar breytingar haft miklar af-
leiðingar. En hverjar þær verða 
nánar tiltekið er mjög erfitt að 
sjá fyrir. Við reiknum til dæmis 
gjarnan með að ef sjórinn norður 
af Íslandi hlýnar þá muni norsk-
íslenska síldin aftur fara að leita 
þangað í meiri mæli. Það er vissu-

lega mögulegt, en við ættum líka 
að hafa í huga að síldin er hluti 
af mjög flóknu vistkerfi og það 
eru margir óvissuþættir tengdir 
loftslagsbreytingum í þessu sam-
bandi,“ segir Bogi. 

Sérstaklega beri að hafa í huga 
að þær loftslagsbreytingar sem 
fyrirsjáanlegar séu á þessari öld 

muni verða mun umfangsmeiri 
en þær sem þegar hafi orðið. „Það 
er því mjög erfitt að spá fyrir um 
hvaða breytingar munu eiga sér 
stað, en ég er ekki í neinum vafa 
um að breytingar verði.“ 

Spurður hvort þessar breyting-
ar muni snerta flesta fiskistofna 
segist Bogi telja að enginn vafi sé 
á því. „Verði sjórinn hlýrri hafa 
fiskistofnarnir tilhneigingu til 
að færa sig norður á bóginn. Það 
höfum við séð áður. En það eru 
svo margar aðrar breytingar sem 
kerfið verður fyrir, sérstaklega ef 
hafstraumarnir breytast, ef vinda-
far breytist, og svo framvegis. Ég 
tel að það eina sem hægt er að slá 
föstu, að minnsta kosti hvað varð-
ar flesta fiskistofna og mið, er að 
það verði stöðugar breytingar. 
Allt vistkerfið mun verða breyt-
ingum undirorpið vegna loftslags-
breytinganna. Sem þýðir einnig 
að fiskveiðar verða breytingum 
undirorpnar. Sem er eins og gefur 
að skilja ekki sérstaklega heppi-
legt fyrir þá sem eru háðir þeim,“ 
segir Bogi. 

Spurður hvort þetta þýði að til 

dæmis Íslendingar ættu ekki að 
láta sitt eftir liggja til að verka á 
móti loftslagsbreytingunum segir 
Bogi að svo sé tvímælalaust. „Ég 
tel að allir ættu að leggja sig fram 
um þetta. Að hluta til vegna þess 
að við berum að sjálfsögðu með-
ábyrgð fyrir alla heimsbyggðina, 
og við verðum að hafa í huga að 
þeir sem verst verða úti af völd-
um loftslagsbreytinganna verða 
fátæku löndin, sem eiga enga sök 
á þessu,“ segir Bogi. 

Önnur brýn ástæða fyrir Fær-
eyinga og Íslendinga að gera það 
sem þeim er fært í þessu sam-
hengi tengist breytingunum sem 
vænta megi að loftslagsbreyt-
ingarnar muni hafa á fiskistofn-
ana. „Ef við erum heppin og það 
verða ekki svo miklar breytingar 
á fiskistofnunum og hafstraumun-
um munu loftslagsbreytingarn-
ar snerta okkur minna. En þetta 
gæti hæglega farið á allt annan og 
verri veg. Verði breytingar á haf-
straumunum getum við þurft að 
búa okkur undir mjög alvarlegar 

afleiðingar fyrir fiskveiðar á Fær-
eyja- og Íslandsmiðum.“ 

Eru þá hugsanlegar breytingar á 
hafstraumunum það sem ber að 
hafa mestar áhyggjur af, frekar 
en hlýnun sjávar? Um þetta segir 
Bogi, að nú þegar sé sjórinn far-
inn að hlýna, það sé staðreynd. 
Hvort það tengist hlýnun lofts-
lags í heiminum sé ekki vitað 
með vissu. En vitað sé að meira 
sést nú af fiskitegundum á okkar 
norðlægu miðum sem annars eiga 
heimkynni sunnar. 

„Hvað okkur í Færeyjum varð-
ar væri alvarlegast ef að sá armur 
Golfstraumsins sem gengur norð-
ur fyrir Færeyjar skyldi veikjast, 
þá gæti svo farið að kaldur sjór 
úr Norðurhöfum myndi leita inn 
á okkar mið. Þetta væri um fimm 
gráðum kaldari sjór en er vana-
lega við Færeyjar, og það gæti því 
haft mjög alvarlegar afleiðingar 
fyrir okkur,“ segir Bogi. 

Rannsóknir bendi einnig til að 
mikilvægustu botnfiskstofnarnir 
þorskur og ýsa séu mjög háð hita-
stiginu að vetri til. Svo virðist sem 
það sé því betra fyrir þessa stofna 
þeim mun kaldara sem það er 
yfir vetrarmánuðina, fyrstu mán-

uði ársins. En erfitt sé að meta á 
þessu stigi hversu áreiðanlegar 
þessar rannsóknaniðurstöður eru. 

„Samanlagt gerir þetta að ég 
tel að Færeyjar gætu orðið fyrir 
mjög alvarlegum afleiðingum 
vegna loftslagsbreytinganna. En 
það er mjög erfitt að segja fyrir 
um þær,“ segir Bogi. 

En hvað með hækkun sjávarmáls, 
sem spáð hefur verið að verði 
einn fylgifiskur loftslagsbreyt-
inganna? Bogi bendir á, að sam-

kvæmt spá sérfræðinganefndar 
Sameinuðu þjóðanna um lofts-
lagsmál, IPCC, sé gert ráð fyrir 
að sjávarmál hækki um tæplega 
einn metra á öldinni. En hann 
hafi séð aðrar rannsóknir sem 
segi að vísbendingar séu um eitt-
hvað hraðari hækkun sjávarmáls. 
Þetta muni hafa aukið sjávar-
rof í för með sér og koma verst 
við þau lönd sem lægst liggja. 
Á okkar slóðum kalli þetta að 
minnsta kosti á auknar fjárfest-
ingar í hafnarmannvirkjum, sem 
laga þurfi að hinu hækkandi 
sjávarmáli.

Heimskautasvæðin geyma lykil-
inn að skilningi á hinum hnatt-
rænu loftslagsbreytingum. Þetta 
segir Jan-Gunnar Winther, for-
stöðumaður Norsku heimskauta-
rannsóknastofnunarinnar (Norsk 
Polarinstitutt) í Tromsö, en hann 
var einn aðalgestgjafi alþjóð-
legu ráðstefnunnar „Bráðnun 
íss – heitt mál“, sem fram fór í 
Tromsö dagana 4. og 5. júní. 

Er Winther ávarpaði ráðstefnu-
gesti sagði hann að vart væri 
hægt að hugsa sér betri tíma en 
nú til að halda alþjóðlegt heim-
skautaár. Beðinn að útskýra þetta 
nánar segir hann, að þegar ákveðið var að 
halda heimskautaárið fyrir 3-4 árum hafi 
ekki sú athygli verið á loftslagsmálunum 
og er nú – hún hafi vissulega verið fyrir 
hendi meðal fræðimanna en ekki stjórn-
málaleiðtoga. Mikið hafi gerzt síðan. 

„Nú fellur heimskautaárið tímalega 

saman við þessa feiknalegu 
pólitísku athygli; auk þess er at-
hygli á heimskautasvæðunum, þar 
sem þau eru í ýmsu tilliti lykillinn 
að skilningi á loftslagsbreyting-
unum. Hér gerast þær hraðast 
og hér er hægt að bera kennsl á 
þau fyrst og að mörgu leyti hafa 
þær meira en svæðisbundna þýð-
ingu; þær hafa hnattræna þýð-
ingu,“ segir Winther. Þetta hafi 
komið skýrt fram á ráðstefnunni, 
svo sem hvað varðar bráðnun íss 
og hvað það þýðir fyrir hin ýmsu 
heimshorn.

Spurður hvort segja mætti að 
Norðmenn væru fremstir í heiminum á 
tilteknum sviðum heimskautarannsókna 
svarar Winther að auðvitað sé erfitt að 
keppa við stjórþjóðirnar, sem halda úti 
öflugustu rannsóknarstofnununum. „En 
kalt mat: á vissum sviðum erum við Norð-
menn fremstir í heimi,“ segir hann. „Eitt 

þeirra er kallað paleoklima á fræðimáli, 
rannsóknir á borkjörnum af hafsbotni og 
úr jöklum til að safna upplýsingum um 
loftslag langt aftur í tímann, allt að millj-

ónir ára.“ Þá segir Winther að mjög sterk 
og gömul hefð sé fyrir hafrannsóknum í 
Noregi, en sú hefð nái allt aftur til rann-
sókna Fridtjofs Nansen.

Hvað okkur í Færeyjum varðar væri alvarlegast ef að sá 
armur Golfstraumsins sem gengur norður fyrir Færeyjar 
skyldi veikjast, þá gæti svo farið að kaldur sjór úr Norður-
höfum myndi leita inn á okkar mið. 

Áhrifin á miðin gætu orðið mikil
Bogi Hansen, haffræðingur í Færeyjum, segir litlar vísbendingar enn sem komið er um breytingar á hafstraumunum í Norður-
Atlantshafi. En hann tjáði Auðuni Arnórssyni að breytinga af völdum loftslagsbreytinga væri þegar farið að gæta á Færeyja- og 
Íslandsmiðum og gengju spár eftir gætu þær breytingar orðið mjög miklar á næstu áratugum.



Jóhann Bjarni Kjartansson eignaðist Volkswagen 
bjöllu, 1971 árgerð, árið 1993 en seldi hana 
nokkrum árum síðar. Nýlega fann hann bílinn 
aftur og er að hefjast handa við að gera hann upp. 

„Sagan á bak við þennan bíl hófst árið 1993. Þá keypti 
ég bjölluna og byrjaði, ásamt Gumma Kalla vini 
mínum, að gera hana upp í skúrnum hjá ömmu og afa 
á Selfossi. Það var ekki mjög vinsælt þar sem það var 
mikið ryk og vesen í kringum það. Það tók góða fjóra 
mánuði og við sprautuðum hana í sérstaklega falleg-
um grænum lit,” segir Jóhann. 

Jóhann átti bjölluna í tvö ár en seldi hana þá með 
miklum trega. Bíllinn endaði á partasölu við Rauða-
vatn og í hvert skipti sem Jóhann keyrði í bæinn sá 

hann bjölluna standa óhreyfða við veginn. Einn dag-
inn, nokkrum árum seinna, var bíllinn horfinn og með 
honum vonin um að eignast hann aftur. 

Þar til fyrir tveimur mánuðum þegar vinirnir hitt-
ust aftur. „Gummi Kalli spurði mig hvers vegna við 
keyptum ekki bara bjölluna aftur og ég tók hann á 
orðinu. Vinur minn fann bílinn í Reykhólasveit og ég 
hringdi í eigandann.“ Þegar eigandi bílsins heyrði 
söguna af bílnum féllst hann á að selja Jóhanni hann 
aftur. 

„Við þurfum að gera hana upp frá grunni, og leita 
að sama græna litnum. Hún verður að vera í sama 
lit,“ segir Jóhann og lýsir einnig sérstaklega eftir 
varahlutum í bílinn þar sem erfitt sé að nálgast þá. 
Hægt er að hafa samband við félagana í netfangi 
josafat@internet.is.

Bjallan er komin heim
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Nýjum sjúkrabílum Rauða 
krossins er breytt úr sendibíl-
um í sjúkrabíla á Ólafsfirði. 
Breytingarnar fara fram hjá 
Sigurjóni Magnússyni ehf.

Í vetur tókust samningar milli Sig-
urjóns Magnússonar ehf. og Rauða 
kross Íslands um smíði á nítján 
sjúkrabílum. Þar að auki gerði 
fyrirtækið samning við Brunamála-
stofnun um smíði á þrjátíu yfir-
byggðum kerrum. Heilmikil vinna 
liggur að baki hverjum bíl og hverri 
kerru, enda þurfa farartækin að 
þola mikið álag.

Þegar sjúkrabílarnir koma norður 
á Ólafsfjörð er fátt sem bendir til að 
hér séu sjúkrabílar framtíðar á 
ferð. Þeir eru að vísu með breyttri 
afl- og drifrein en að öðru leyti er 
um venjulega sendibíla að ræða.

Þegar umbreytingin hefst er 
fyrsta verk Sigurjóns og félaga er 
að klippa þakið ofan af bílunum og 
koma fyrir innréttingunum sem 
nauðsynlegar eru í bílana. „Við 
framleiðum allar innréttingar 
sjálfir. Þær eru smíðaðar í miklu 
samráði við sjúkraflutningamenn 
því þeir vita nákvæmlega hvað þarf 
að vera í bílunum og hvað ekki,“ 
segir Sigurjón Magnússon, fram-
kvæmdastjóri og einn aðaleigandi 
Sigurjóns Magnússonar ehf. 
„Reynsla þeirra er notuð til grund-
vallar að allri vinnuvistfræði í bíln-
um.“

Rafkerfið í bílunum þarf einnig 
að endurnýja og koma fyrir bæði 
220 og 12 volta kerfi. „Það liggur 
um 250 til 300 tíma vinna að baki 

hverjum bíl,“ segir Sigurjón. „Þetta 
er því nokkur vinna.“

Kerrurnar fyrir Brunamálastofn-
un eru byggðar hjá Sigurjóni frá 
grunni. Um kerrur fyrir mengunar-
varnarbúnað og reykkafara er að 
ræða en þeim verður dreift til 
slökkviliða um land allt. „Við sjáum 
líka um smíði tveggja slökkvibíla 
og það er heilmikil vinna,“ segir 
Sigurjón. „Við fáum grindina að bíl-
unum en húsin eru smíðuð úr trefja-
plastið hjá okkur.“

Eðlilega er mikil lyftistöng fyrir 
lítið fyrirtæki að fá svo stóran 
samning. „Þetta er harður bransi og 
síðast er við buðum í smíði slökkvi-
liðsbíla munaði 0,027 prósentum á 
bíl, sem er eiginlega hvort maður 
skilar þeim með fullum eða tómum 
bensíntank,“ segir Sigurjón og hlær. 
„En grínlaust þá finnst mér sorg-
legt að sveitarfélög séu að leita 
beint út fyrir landsteinana eftir til-
boðum í stað þess að leita hér heima 
þar sem hægt er að fá vöruna á 
sambærilegu ef ekki miklu betra 
verði.“

300 tímar fara 
í hvern bíl

Bílasala hefur dregist saman 
um 0,5 prósent á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Samdráttur-
inn er langmestur á Íslandi.

Bílasala í löndum Evrópska efna-
hagssvæðisins hefur dregist 
saman um sem nemur 0,5 prósent-
um það sem af er árinu miðað við 
síðasta ár. Samdrátturinn er lang-
samlega mestur á íslandi, eða 26,4 
prósent. Frá þessu er greint á vef 
FÍB.

Mest seldu bílar á Evrópska 
efnahagssvæðinu er sem fyrr 
framleiddir af Volkswagen en það 
sem af er árinu hafa 690.665 bílar 
verið nýskráðir. Næst í röðinni er 
Opel/Vauxhall og í þriðja sæti 
kemur Ford.

Bílasala 
dregst saman
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Fjalladýrð í Möðrudal er 
áningarstaður margra 
sem ferðast um hálendið. 
Vilhjálmur Vernharðsson, 
eigandi Fjalladýrðar, segir nóg 
hafa verið að gera síðustu ár.

Vilhjálmur og eiginkona hans tóku 
við rekstri Fjalladýrðar árið 2001 
og fóru þá í gagngerar breytingar. 
„Þegar við tókum við var þetta 
bara gamall veitingaskáli en við 
fórum strax að byggja þetta upp og 
erum núna með veitingastað, gisti-
hús og tjaldsvæði og bjóðum upp á 
bæði gönguferðir og jeppaferðir 
um hálendið,“ segir Vilhjálmur.

Reksturinn hefur gengið mjög 
vel að sögn Vilhjálms og nóg að 
gera hjá þeim hjónum. „Við 

keyptum þetta að vísu þegar þjóð-
vegur eitt sem lá hérna í gegn var 
færður og núna er sjö kílómetra 
afleggjari hingað frá nýja veginum. 
Þetta var því smá bras til að byrja 
með en nú er nóg að gera. Við fáum 
til okkar mikið af rútuhópum í 
hádegismat og kaffi og svo eru 
margir farnir að keyra gömlu leið-
ina aftur því hún er miklu skemmti-
legri en nýi vegurinn,“ segir hann.

Í Fjalladýrð eru rúm fyrir 27 
manns í gistingu í uppábúnum 
rúmum. „Gestirnir eru að megninu 
til fólk á einkabílum en við erum 
náttúrlega líka að þjónusta ferða-
skrifstofur með minni hálendis-
hópa og svo fáum við mikið af bók-
unum frá einstaklingum beint að 
utan,“ segir Vilhjálmur.

Veitingarnar sem boðið er upp á 
í Fjalladýrð eru að sögn Vilhjálms 

mjög þjóðlegar. „Við erum alltaf 
með kjötsúpu og svo rjómavöfflur, 
kleinur, jólakökur og eitthvað 
svona ekta íslenskt með kaffinu. 
Við erum ekki með sérstakan mat-
seðil á kvöldin en gistihóparnir 
geta bara valið hvað þeir vilja og 
við eldum það.“

Göngu- og jeppaferðirnar um 
hálendið eru mjög vinsælar. „Við 
erum með samtvinnaða jeppaferð 
og gönguferð upp á Herðubreið 
sem er alveg ný hjá okkur. Strax er 
búið að bóka eitthvað af ferðum í 
sumar og svo ætlum við bara að 
taka fólk sem dettur inn að kvöldi 
og vill kannski fara morguninn 
eftir. Ef fólk hefur svo áhuga á ein-
hverju öðru á þessu svæði björg-
um við því bara en við erum opin 
fyrir öllu,“ segir Vilhjálmur.

Þjóðlegheit á hálendinu
Come2 Scandinavia, Vesterbrogade 17
1620 Kaupmannahöfn.

Á leið til Norðurlandanna? 
Hafðu samband við Come2 Scandinavia og við aðstoðum þig

með flug, hótelgistingu, bílaleigubíl og fleira.

Erum einnig með tvær íbúðir til leigu í Kaupmannahöfn sem 
henta fjölskyldum, vina- og vinnuhópum.
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COME2 SCANDINAVIA

BORGARTÚNI 29 | 105 REYKJAVÍK | ICELAND | WWW.EXIT.IS | TEL. +354 562 2362 | FAX. +354 562 9662

// Starfsþjálfun í Evrópu 
Austurríki, Spánn, Frakkland, Ítalía, Malta, Þýskaland, Bretland
og Írland. Ef þú ert á aldrinum 18 – 30 ára er starfsþjálfun góð leið til
þess að læra tungumál, öðlast starfsreynslu og kynnast ólíkri menningu. 
Hægt er að sækja um Leonardo da Vinci styrk sem rennur til greiðslu
á hluta kostnaðar.

Ferðamannabólusetningar 
og ráðgjöf

tímapantanir í síma: 535-7700

Læknasetrið Mjódd,      Þönglabakka 1
www.ferdavernd.is       ferdavernd@ferdavernd.is
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Njóttu sumarsins með stæl

www.ferdaval.is Lundi við Vesturlandsveg Sími 578 5500

...fáðu meira fyrir peninginn!
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Feng shui heimur 
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S enseo-kaffivélin er orðin ein 
sú vinsælasta á landinu um 

þessar mundir en það eru Heim-
ilistæki sem flytja vélarnar inn.

Það sem er sérstakt við vélarn-
ar, fyrir utan gott kaffið úr þeim, 
er að það er enginn laus kaffi-
korgur við notkun hennar. Kaffið 
er í lokuðum púðum sem settir 
eru í vélina fyrir hvern bolla. 

Hallgrímur Halldórsson, sölu-
maður hjá Heimilistækjum, segir 
það líka mikinn kost að nýtingin 
á kaffinu verði alltaf hundrað 
prósent. „Þegar hellt er upp á í 
hefðbundnum kaffivélum verð-
ur kaffið vont í könnunni eftir til-
tölulega stuttan tíma og því af-
gangnum hellt. Með Senseo-vél-
inni hellir fólk bara upp á hvern 
bolla fyrir sig, einn eða tvo í einu, 
á þrjátíu sekúndum þannig að 
það fer ekkert í vaskinn,“ segir 
Hallgrímur.

Danól flytur inn kaffipúðana í 

vélarnar og hefur úrvalið af kaffi-
tegundum aukist gríðarlega 
undanfarið samhliða vaxandi 
vinsældum kaffivélanna. 

Vélin kom á markað hér á 
landi fyrir tveimur til þremur 
árum síðan en að sögn Hallgríms 
var það í lok síðasta árs sem hún 
fór virkilega að slá í gegn og vin-
sældirnar aukast enn á kostnað 
hinna hefðbundu suðuvéla. 

„Það er hægt að fá kaffivél-
arnar í ýmsum litum og nýrri 
vélarnar eru með stillanlegri 
hæð á bununni sem er hent-
ugt ef mismunandi stærðir af 
bollum eru notaðar. Ein teg-
undin er líka með skjá þar 
sem hægt er að stilla styrk-
leika kaffisins,“ segir Hallgrímur 
og bendir á að í raun sé vélin 
mjög ódýr miðað við gæði 
enda kosti grunntýpan innan 
við 10.000 krónur.

sigridurh@frettabladid.is

Gæðakaffi á 30 sekúndum

Senseo-kaffi-
vélarnar hafa 
rokið út frá því 
í lok síðasta árs 
og eru vinsældir 
þeirra enn að 
aukast.

Forsíðumynd: Myndina tók Hörður Sveinsson af Karen Björk Ólafsdóttur á heimili hennar. 
Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími: 550-5000 Ritstjórar: Kristín Eva 
Þórhallsdóttir kristineva@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is. Auglýsingar:
Ámundi Ámundason s. 517-5724 og Ásta Bjartmarsdóttir s. 517-5724 Útlitshönnuður: Kristín 
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

Heimanmundarkistur eru ekki 
algeng húsgögn en ein slík skip-
ar heiðurssess á heimili Brynhild-
ar Björnsdóttur. Kistan var skorin 
út í Mósambík en Mósambíkar 
eru þekktir fyrir tréskurðarlist 
sína.

Uppáhaldshlutur Brynhildar 
Björnsdóttur, blaðamanns og leik-
konu, er forláta heimanmundar-
kista sem full er af öllum þeim hlut-
um sem prýða mega fallegt heim-
ili. „Forsaga málsins er sú að ég las 
mikið sem unglingur, meðal ann-
ars mikið af sænskum herragarðs-
rómönum, og þar voru mjög gjarn-
an nefndar heimanmundarkistur,“ 
segir Brynhildur. „Þetta voru kistur 
sem geymdu forláta útsaumsverk 
sænskra stúlkna, brydduð rúmföt 
og handklæði, dúka og slíkt, en kist-
una fóru þær með til nýja heimilis-
ins er þær giftust.“

Brynhildi fannst sem ungri stúlku 
að hún yrði að eiga slíka kistu, þó 
ekki væri nema til að auka líkurnar 
á að hún gengi út. „Síðan leið og beið 
og ég varð þrítug en ekki gekk ég út 
svo heitið gæti,“ segir Brynhildur 
og hlær. „Enda átti ég enga kistu.“

Síðan gerðist það að Brynhild-
ur flutti til Maputo í Mósambík. 
Mósambíkar eru þekktir fyrir hand-
bragð sitt og þá sérstaklega tré-
skurðarlist og þar sá Brynhildur 
sér leik á borði. „Ég sá margar svo 
fallega útskornar kistur að mér datt 
í hug að láta skera út eina sérstak-
lega fyrir mig,“ segir Brynhildur. 

„Þarna eignaðist ég loksins mína 
heimamundarkistu svo nú stóð ekk-
ert í vegi fyrir því að ég gengi út.“

Eins og lög gera ráð fyrir er 
kistan sérstaklega merkt eigandan-
um. „Það er venja að merkja kist-
urnar svo að ég lét skera út staf-
ina mína í framhlið hennar,“ segir 
Brynhildur. „Lokið á kistunni er svo 
skreytt myndum af ýmsum Afríku-
dýrum þannig að hún er ekki alveg 
eins og í sænsku rómönunum.“

Nú átti Brynhildur loks kistu. 
Böggull fylgdi þó skammrifi því 
enn átti eftir að koma henni heim. 
„Mér tókst að drösla henni heim, en 
hún er fleiri fleiri kíló, ef ekki tugir 
kílóa. En hún komst alla leið og nú á 
hún sinn sess á mínu heimili,“ segir 
Brynhildur. „Og viti menn, kistan 
gerði sitt gagn. Ég er loks gengin 
út en held áfram að safna heiman-
mundardóti og á orðið dágott safn í 
kistunni góðu.“ tryggvi@frettabladid.is

Mósambísk kista að 
sænskri fyrirmynd

Brynhildur safnar ýmsum munum í heimanmundarkistuna, sem geymir til dæmis 
dágott safn af skrautkertum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

 16. JÚNÍ 2007  LAUGARDAGUR2





hús&heimili

Stofnendur Muuto, þeir Peter 
Bonnén og Kristian Byrge, eru 
metnaðarfullir menn. Þeir ákváðu 
að til þess að hefja nýjan kafla í 
skandinavískri hönnun þyrftu þeir 
að fá björtustu vonir hönnunar á 
Norðurlöndunum til liðs við sig. 
Þeir völdu því hönnuði frá Svíþjóð, 
Noregi, Finnlandi og Danmörku 
og gáfu þeim frelsi og innblástur 
til að tjá sig í gegnum hönnun sína. 
Með þessu fær Muuto mikla fjöl-
breytni í fyrirtækið. 

Ein af megináherslum Muuto er 
að hanna venjulega hluti sem eru 
svo gerðir sérstakir með nýjum 
og ferskum sjónarmiðum. Finnska 
orðið Muutos, sem nafn fyrirtæk-
isins er dregið af, þýðir einmitt 
nýtt sjónarmið á íslensku. 

Bonnén og Byrge hafa lagt 
mikið á sig til þess að fá hönnun 
fyrirtækisins selda í bestu hönn-
unarverslunum heims. Fyrstu 
hlutirnir komu í búðir árið 2006 
og var það hönnun frá Norway 
Says, Claesson Koivisto Rune, 
Harri Koskinen og Louise Camp-
bell. Um þessar mundir starfa ell-
efu hönnuðir og hönnunarteymi 
hjá Muuto.

thorunn@frettabladid.is 

Ný og fersk hönnun
 Muuto er danskt hönnunarfyrirtæki með aðsetur í Kaupmannahöfn sem hefur það mark-

mið að skapa nýja gullöld í skandinavískri hönnun.

Skál eftir Ole 
Jensen. Hægt 
er að skipta 
henni í þrennt 
og aðskilja 
til dæmis 
grænmeti frá 
ávöxtum. 

Hilla eftir Pil Brehdal. Hægt er að taka þessa skemmtilegu hillu í sundur og raða 
hringjunum hverjum inn í annan. 

Blómavasi eftir Matti Klenell sem getur 
einnig staðið sem skúlptúr án blóma. 

Mjög sérstök karafla frá Norway Says. 

 KASPER SALTO er hönnuður Ice-línunnar. Hann út-
skrifaðist árið 1994 úr Danska hönnunarskólanum í Kaup-
mannahöfn. 

Verk Salto bera keim af hefðbundinni skandínavískri 
hönnun í bland við alþjóðlega iðnhönnun. Í Ice-seríu 
Salto má fá borð, hliðarborð, barstóla, stóla og lítið borð 
sem hann kallar Litla vin, eða Little Friend, en það hentar 
vel fyrir fartölvur.

www.fritzhansen.com

hönnuður
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Ný hjólhýsi og húsbílar.

BluCamp Sky 20 
Verð: 5.200.000 kr.

Hobby Van T500 GFSC 
Verð: 5.700.000 kr.

Hobby Siesta 650 FLC.
Verð: 7.400.000 kr.

Challenger Mageo 108. 
Verð: 6.500.000 kr.

www.bilexport.is • boas@bilexport.dk
Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson s. 0049 1752711783 

Hjólhýsi frá
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Karen Björk Óskarsdóttir, grafísk-
ur hönnuður og starfsmaður hjá 
JKE Design, fékk áhuga fyrir Feng 
shui aðeins sextán ára gömul, á 
þeim tíma sem fyrirbærið var lítið 
þekkt hérlendis. Hún hefur ásamt 
fjölskyldunni innréttað heimili sitt 
í anda þessarar hugmyndafræði, 
sem er aldagömul og á rætur að 
rekja til kínverskra munka.

„Ég trúi því einlægt að nauðsyn-
legt sé að skapa ákveðið jafnvægi 
á heimilinu. Að jafna út frumefnin 
eld, vatn, jörð og loft, með mark-
vissri notkun til dæmis málms og 
viðar,“ segir Karen. „Í samræmi 
við Feng shui leita ég eftir lát-
lausum húsgögnum og hlutum og 
þá einna helst í ljósum litum. Litir 
hafa nefnilega mikið að segja. Það 
er gott að hafa umhverfið svolítið 
hlutlaust, því þá er það ekki orku-
frekt. Hengja síðan upp myndir í 

afgerandi litum sem maður leitar 
í, án þess þó að þær verði ríkjandi 
á heimilinu.“

Ekki vantar listaverkin á heim-
ilið, þar á meðal eftir Karen sjálfa, 
sem hefur fengist við myndlist, 
frá útskrift úr Myndlistarskóla 
Akureyrar. „Þetta eru abstrakt 
verk, svolítið út í kúbisma,“ segir 
hún hugsi. „Ég sæki mikið í línu-
form. Minna er meira.“ Þegar 
talið berst að sýningahaldi verður 

listakonan hins vegar hógværðin 
uppmáluð og segist helst ein-
göngu mála fyrir sjálfa sig, vini 
og vandamenn. 

Málverk Karenar eiga sameigin-
legt með öðrum heimilismunum 
að falla að kínversku hugmynda-
fræðinni. Brátt munu þessir 
hlutir eignast nýjan samastað þar 
sem fjölskyldan hefur fest kaup 
á stærra húsnæði. „Við ætlum að 
byrja á að skipta út eldhúsinu,“ 
segir Karen. „Setja upp ljósa inn-
réttingu blandaða einhverri teg-
und af viði og gleri og leggja stein 
á gólfið. Svo verður pottur úti á 
verönd, þar sem okkur þykir gott 
að vera úti við. Rennandi vatn á 
líka að stuðla að aukinni velgengni 
samkvæmt Feng shui. Frumefnin 
fjögur ættu því svo sannarlega að 
fá gott svigrúm á nýja heimilinu.“

roald@frettabladid.is

Feng shui fyrir heimilið
 Karen Björk Óskarsdóttir hefur innréttað heimili sitt í anda Feng shui.

Þessi glæsilega mynd er eftir yngsta listamanninn á heimilinu, Andreu Ósk dóttur 
Karenar, en hún er máluð á skeljar.

Þetta málverk eftir Karen kallast 
„Fjölskyldubönd“, það fyrsta sem hún 
gerði. Það sýnir blóð og æðar og táknar 
fjölskylduböndin.

Glerverk, eitt af mörgum eftir Karen þar sem unnið er með frumefnin, í þessu tilviki 
loft.

Innrétting úr beyki sem Karen lakkaði sjálf þegar hún festi sér kaup á íbúðinni og 
skipti um höld á.

Mikið er af listaverkum á heimili Karenar. Málverkið yfir sófanum er eftir Óla G.
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Hlíðasmári 1 / 200 Kópavogur / Sími 520 4545
www.prodomo.is / prodomo@prodomo.is

Prodomo býður dyrasímakerfi frá Gira sem býr yfir nýjustu tækni í hljóði og mynd. Myndavélin kveikir sjálfkrafa á sér
þegar hringt er og er með dags- og næturstillingu. Innstöðin er handfrjáls – engar snúrur – og hefur sama útlit og 
annar rafbúnaður frá Gira sem gefur heimilinu heildarsvip.

Hægt er að tengja Gira dyrasímann við símkerfi og farsíma. Þegar dyrasíminn hringir, og enginn er heima, getur þú 
svarað dyrasímanum úr farsímanum þínum. Gira dyrasímakerfið er einnig hægt að setja upp í fjölbýlishúsum.

Útstöðin er útbúin myndavél og 
þegar skyggja tekur kviknar á 
ljósdíóðum sem lýsa upp andlit 
þess sem hringir.

Innstöðin er handfrjáls – 
engar snúrur. Ef annar
rafbúnaður er frá Gira, eins
og rofar og tenglar, færðu 
samræmt heildarútlit á 
öllum rafbúnaði heimilisins.

Hljóð og mynd er flutt um tvo
víra þannig að hægt er að
tengja Gira dyrasímann hvar 
sem er og skipta út gamla 
kerfinu fyrir það nýja. Einnig 
er auðvelt að þróa og bæta 
við kerfið.

Komdu í Prodomo og kynntu þér Gira dyrasímakerfið nánar.

Prodomo er stofnað af S.Guðjónssyni ehf. sem m.a. hefur umboð fyrir GIRA og BTicino rafbúnað, Modular
og Kreon ljósabúnað og hefur í áratugi boðið upp á hágæða tæknilausnir fyrir fagmenn og einstaklinga.
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1. Kanntu brauð að baka? Lítið
og sætt kökukefli sem er hluti af 
leikfangasetti fyrir börn en gagn-
ast einnig til að fletja út lítil deig 
í litlar bleikar kökur. Frú Fiðrildi, 
Laugavegi 39.

2. Krúttleg ruslafata undir
bleika bómullarhnoðra á baðher-

bergi, eða í lítil krúttleg stelpu-
herbergi. Frú Fiðrildi, Lauga-
vegi 39.

3.Tíkarlegir og töff glasa-
bakkar úr verslunni POP á 

Laugavegi 28.

4. Sætir gervigimsteina seglar 
á ísskápinn. Gefa heimilinu auk-
inn glamúr og fást hjá Frú Fiðr-
ildi.

5. Margs konar húnar og höld-
ur geta gerbreytt stemningunni 
á heimilinu. Frú Fiðrildi, Lauga-
vegi 39.

6. Undrasápa sem þvær allar 
syndir manns í burtu. Hvern 
dreymir ekki um slíka sápu? Fæst 
í POP á Laugavegi 28.

„Kitsch“ og krúttlegt
Það er óneitanlega eitthvað sjarmerandi við stíl þann er kenndur er við „kitsch“. Það er alltaf 

einhver húmor yfir slíkum munum og oft eru þeir bæði óvenjulegir og skemmtilegir. Ára-
tugurinn milli 1950-1960 einkenndist sérstaklega mikið af þessari stemningu og enn er hægt 
að fá muni í þessum anda, bæði á Laugaveginum, Kolaportinu, Góða hirðinum, eBay og víðar. 

1

2

3 4

5

6

 16. JÚNÍ 2007  LAUGARDAGUR8



Þú upplifir sönn nútímaþægindi með NEW CONCEPTS línunni frá Acerbis.

Í baki skápanna er 10 sm breið rauf með innbyggðri lýsingu sem skapar

notalega stemningu auk þess að fela allar tilheyrandi snúrur.
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fegurðin býr
          í smáatriðunum

Opið í dag frá kl. 11-16.
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ÞAR SEM GRASIÐ GRÆR Hinar dönsku Tine Broksø og Karen 
Kjældgård-Larsen mynda saman hönnunarteymið Claydies. Þær hafa 
starfað saman frá því þær voru saman í hönnunarskóla árið 1995. 
Þær vinna mest í leir og meðal þess sem hefur verið mjög vinsælt hjá 
þeim er Grasvasinn sem þær bjuggu til árið 2004. Allir vasarnir eru 
handgerðir og hægt að fá þá í ýmsum útgáfum. www.claydies.dk

GLASTONBURY-
STÓLL er heiti á fornri 
stólagerð . Yfirleitt er 
hann búinn til úr eik og 
hægt er að fella hann saman. 
Verið getur að heiti stólsins 
sé dregið af síðasta ábótan-
um í Glastonbury í Englandi 
en saga stólsins nær þó mun 
lengra aftur. 

Vitað er til þess að þessi 
gerð stóla var til snemma á 
miðöldum en hvarf af sjónar-
sviðinu síðar á því tímabili. 
Aftur kom hann í ljós á Ítalíu á 
fimmtándu öld og var notaður 
í kirkjum áður en kirkjubekkir 
komu til. 

Lýsing á stólnum barst til 
Englands árið 1504 frá Róm 
með ábótanum Bere sem 
fór með hana í Glastonbury-
klaustrið. 

Munkurinn John Arthur 
bjó til fyrsta stólinn en hann 
var bæði gjaldkeri og smiður 
klaustursins. 

Arthur þessi var hengdur 
árið 1539 ásamt síðasta ábóta 
Glastonbury-klaustursins 
þegar klaustrin voru leyst upp. 
Ábótinn sat í Glastonbury-
stól meðan réttarhöldin yfir 
honum stóðu í Wells, en þar 
má enn þann dag í dag sjá tvo 
af upprunalegu Glastonbury-
stólunum.

stóllinn
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hönnun

 FRÆGAR KVIKMYNDA-
STJÖRNUR og fyrirsætur hafa löng-
um verið listamönnum innblást-

ur. Hjá Pottinger and Cole gerðu 
hönnuðirnir þær Marilyn Mon-
roe og Twiggy að fyrirmynd-
um sínum. Til er fræg ljósmynd 
af Marilyn Monroe á hvítum kjól 
þar sem pilsið fýkur upp um hana 

en hún reynir að halda því niðri. 
Lampaskermurinn á lampanum Mari-
lyn hjá þeim Pottinger og Cole er ein-
mitt sniðinn eins og pilsið fræga. Vart 
þarf að fara mörgum orðum um fata-

slána Twiggy sem er eins og löng og 
mjó trjágrein. Frekari hönnun í þess-
um anda má sjá á pottingerandcole.
co.uk.

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

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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1. Heilög kýr eða holy cow heitir 
þetta veggfóður. Ekki fylgir sög-
unni hvort Louise hafi dvalist á Ind-
landi þó að áhrifin séu augljós. Í 
fjarska mynda kýrnar skemmtilegt 
mynstur.

2. Sumarlegur. Burknar í svörtu, 
hvítu og gulu prýða þennan fallega 
púða. Þó að myndin sýni það ekki 
er bakhliðin allt önnur og ekki 
síðri. Sjá louisebodywallprint.
com.

3. Púði í svefnherbergið eða setu-
stofuna. Teikningin fær að njóta sín 
á einföldum bakgrunni og dregur 
hún því til sín alla athyglina. 

4. Harry‘s Garden er titillinn á 
þessu veggfóðri. Viktoríanskur og 
afar rómantískur blær er á vegg-
fóðrinu og ekki skemmir fyrir að 
hægt er að fá púða í stíl.

Heilagar kýr
 Louise Body teiknar á veggfóður og púða í stíl. Fuglar, 

burknar og kýr eru meðal þess sem hún teiknar. Hand-
bragðið er kvenlegt með rómantísku ívafi og smá slettu af 
húmor. Alla vörulínu hennar má skoða á vefsíðunni louise-
bodywallprint.com. 

1

4

3

2
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hús&heimili

TÝNT OG TRÖLLUM GEFIÐ Góði hirðirinn í Fellsmúla er staðurinn þar sem 
týndu uppáhaldshlutirnir okkar koma saman og bíða þess að öðlast endurnýtt líf hjá 
endurnýtingarsinnuðum eiganda. Þar er meðal annars hægt að finna leikföng 
sem mörg eru kominn til ára sinna eins og þessi krúttlegu lukkutröll og 
Fisher Price-símann góða. Líklegt er þó að fullorðnir hefðu meira 
gaman af símanum enda hafa símtæki breyst svo mikið að það er 
ekki víst að nútímabarn myndi vita til hvers gripurinn er ætlaður.
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nVíkingamarkaður  - Leikhópur - Bardagavíkingar  - Erlendir víkingar

Víkingaveitingastaðir í tjöldum - Kraftajötnar- Handverksvíkingar
Dansleikir -Víkingasveitin - Glímumenn -Eldsteikt lamb

Víkingaveislur  öll kvöld  o fl o fl

Fjölskylduhátíð
Víkingamarkaður  - Leikhópur - Bardagavíkingar  - Erlendir víkingar
Víkingaveitingastaðir í tjöldum - Kraftajötnar- Handverksvíkingar

Dansleikir -Víkingasveitin - Glímumenn -Eldsteikt lamb
Víkingaveislur  öll kvöld, o.fl.o.fl.

Fjölskylduhátíð

Sólstöðuhátíð víkingaSólstöðuhátíð víkinga
í Hafnarfirði  8.- 17. júní 2007

á Víkingahátíð
föstudag 15. og laugardag 16. 

og sunnudag 17. júní

Helga Möller og
Hilmar Sverrisson

leika með
Michael Black

og eiginkonu hans
alla helgina

Fjörukráin þakkar eftirtöldum
aðilum fyrir stuðninginn

Ferðamálastofa
Icelandic Tourist Board

 SVUNTUR ERU BARA 
SÆTAR ...og fyrir utan það 
haldast sparifötin hrein ef 
svuntu er sveipað um lendar. 
Þessa dagana fást sætar, 
gamaldags svuntur í Spútn-
ik á Laugavegi, en svuntan á 
myndinni kemur frá netversl-
uninni www.dotcomgiftshop.
com

 KAFFIMENNINGIN er 
orðin eðlilegur hluti af okkar 
daglega lífi og kaffibolli er ekki 
bara kaffibolli. Ekki aðeins þarf 
kaffið að vera sérlagað og gott 
heldur þarf bollinn utan um 
það að vera góður líka. Kaffi-
bolli skreyttur hinum dásam-
legu múmínálfum er eflaust 
einn skemmtilegast kaffibolli 
sem hægt er að drekka úr. 
Bollinn sameinar góðar æsku-
minningar, fallega sögu og 
flotta hönnun. Bolli sem vert 
er að hella kaffinu í.

kaffibollinn
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N1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 · SÍMI 440 1200 WWW.N1.IS

TILBOÐIN GILDA Í JÚNÍ

OPIÐ VIRKA DAGA 8–18
OPIÐ LAUGARDAGA 10–14

ERTU KLÁR 
Í FERÐALAGIÐ?

Tilboð á aukahlutum fyrir húsbíla og ferðavagna í verslun N1 Bíldshöfða

8.900,-
TILBOÐ

10.068,-

Sjúkrakassi/fyrsta hjálp
708  M30104

990,-
TILBOÐ
Hitamælir
909 35312

1.490,-1.590
TILBOÐ

Fjöltengi 12v
í kveikjara
095 422754

2.111,-

490,-
TILBOÐ
Ferðakanna
093 RPK16TM

677,-

3.690,-
TILBOÐ
Nefhjól 200 kg
461 S494063

5.614,-

1.090,-
TILBOÐ

Framlengingar-
snúra 12v
093 RP203EC

1.632,-

590,-
TILBOÐ

Hallamælir
m/sogskálum
909 35196

795,-

TILBOÐ
17.990,-

Neyslurafgeymir
110 Ah
580 813010000

20.859,-
4.900,-
TILBOÐ
Pizzaofn 12v
093 RPSC 900

6.178,-

39.900,-
TILBOÐ

Þráðlaus bakk-
myndavél og skjár
875 CCD 57OFP

44.900,-

6.990,-
5.990,-
TILBOÐ
Slökkvitæki 2 kg
759 NPG2PMK

10.900,-
TILBOÐ

Framlengingar-
spegill
908 3000

12.900,-
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

Frábært verð!



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

Gra
nítb

orð
plö

tu
rwww.granithusid.is

S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

Til afhendingar 
strax

Megaspace, dráttarbíll, 3600 mm 
hjólabil, 550 hö, sjálfskiptur, 
retarder, leðursæti, olíumiðstöð, 
2 kojur o.fl.

Mercedes-Benz
Actros 2655 LS

V. 10.660.000* kr. án vsk.

Millilangur, fastur álpallur, 
beinskiptur 150 hö, 7 manna o.fl.

Til í þremur lengdum.

Mercedes-Benz
Sprinter 315 double cab

V. 3.200.000* kr. án vsk.

 L-hús, dráttarbíll, 3300 mm hjólabil, 
550 hö, sjálfskiptur, retarder, 
olíumiðstöð, 1 koja, aukaljós o.fl.

Mercedes-Benz
Actros 2655 LS

V. 10.200.000* kr. án vsk.

ASKJA - Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði
Sími 590 2100 

*Verð miðuð við gengi dags. 13. júní



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

Sumarvinna
& framtíðarstörf

Myllan leitar eftir duglegu fólki
í sumarvinnu og til framtíðarstarfa.

Tæknideild:
Framtíðarmann sem er vanur viðhaldsvinnu og
nýsmíði. Vinnutími: 12 tíma vaktir, unnið í 7 daga og
7 dagar frí.

Tiltekt:
Sumarafleysing; röskan aðstoðarmann á frystibíl,
tiltekt á frystivörum.Vinnutími 07-17.

Framleiðsludeild:
Sumarafleysingar með möguleika á framtíðarstarfi.

Þrifadeild:
Sumarafleysingu í þrif.

Áhugasamir sendi inn umsókn
á www.myllan.is eða með 

tölvupósti á helga@myllan.is
Nánari upplýsingar 

í síma 510 2300

www.myllan.is

Sumarvinna
& framtíðarstarf

Frón leitar eftir duglegu fólki 
í tímabundna vinnu og framtíðarstarf.

Vegna flutninga á verksmiðju Frón leitum við eftir duglegu fólki
í vinnu í þrjár vikur.  Kvöld og helgarvinna.

Sumarafleysingafólk í pökkun og framtíðarstarfsmann í þrif.

Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsókn á www.fronkex.is
eða á netfangið helga@isam.is. Nánari upplýsingar í síma 522 2700 

www.fronkex.is



TILKYNNINGAR

OPIÐ HÚS – Glæsilegur sumarbústaður í Grímsnesi 

F
ru

m

Ásabraut 2-4 er glæsilegur 178,3 m2 heilsársbústaður ásamt 19,3 m2 útihúsi og ca. 150 m2 timbur-
verönd á rúmlega 1 hektara eignarlóð í Ásgarðslandi í Grímsnesi. Bústaðurinn er fullbúinn að utan og tilbú-
inn undir tréverk að innan og mögulegt að fá hann lengra kominn. Þetta er sérlega vandaður og glæsilegur
sumarbústaður á góðum útsýnisstað. - Verð kr. 32,5 m. 
Trésmiðurinn Kristján sími 869 0393 tekur á móti gestum laugardaginn 16. júní á milli kl. 13 og 16.

Allar nánari upplýsingar gefur Einar Páll fasteignasali í síma 899 5159.

LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ,  F/OFAN BLÓMASTOFU  FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag frá kl. 14-15.
Nýtt einbýlishús að Gnípuheiði 9, Kópavogi.

Suðurhlíðar Kópavogs í grónu hverfi.

• Frábært útsýni og staðsett miðsvæðis
• Örstutt í skóla og verslanir innan seilingar
• Fullfrágengið að utan, tilbúið til innréttinga að innan
• 218 fm. auk 18 fm svala á efri hæð
• 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, tvöfaldur bílskúr o.fl. 
• Tilbúið til afhendingar
• Verð 72,8 millj.

Sölumenn Lundar verða á staðnum.

Fr
um

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

FALLEGUR BÚSTAÐUR Á EIGNARLÓÐ
Eskilundur 7 í landi Miðfells. Fullbúinn bústaður
m/öllu. Steypt plata m/hita í gólfum. Allt innbú fylgir. 

Haraldur tekur á móti gestum s: 821-2134

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-18
– ÞINGVELLIR –

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
u

m
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BIRKIHÓLAR 2 – 4 – 8 SELFOSSI
SÖLUSÝNING Í DAG 14.00 – 16.00 

Sérlega glæsileg fullbúin raðhús með stórum bílskúr. Mjög vandaðar inn-
réttingar og tæki. Parket og flísar á gólfum. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
Gott baðherb. með glugga.

Þvotth. innan íbúðar. Möguleiki á að útbúa vinnuaðstöðu/herb. með sér
útgangi og glugga innaf bílskúr. Eldhús opið inn í stofu. Mikil lofthæð.
Hellulagt og tyrft, komin skjólgirðing.

VANDAÐAR EIGNIR Á GÓÐUM STAÐ. VERÐ FRÁ 32,9 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

www.domus.is
Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Kaupvangur 3a l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Flúðir – Hrunamannahreppur
SÖLUSÝNING – SÖLUSÝNING
laugardag milli kl. 13 og 16

Sumarhús og lóðir til sölu í Hlíðardal og Tjarnardal 
sem er í um 2ja km fjarlægð frá Flúðum

Hægt að fá hús frá Stoðverk á ýmsum byggingarstigum
Umhverfis er mikil skógrækt - Skjólgott svæði - Mikil náttúruparadís

Nánari upplýsingar gefa Rúnar sími 660 8730 og Kjartan sími 892 8661

Fr
um

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
símar 840 2100

440 6014

FÉLAG FASTEIGNASALA





Standa af 
sér veðrið 
fyrir launin
Maðurinn leggur misjafnlega mikið á sig til að 
sjá sér og sínum farborða. Á Kárahnjúkum, í 600 
metra hæð yfir sjó, er allt fannhvítt stærstan hluta 
ársins. Starfsmennirnir segjast flestir þola veður-
hörkurnar og einangrunina fyrir kaupið. Hörður 
Sveinsson ljósmyndari og Stígur Helgason blaða-
maður hittu nokkra þeirra í sjaldséðri veðursæld.

Sjúkraflutningamaðurinn
Hörður Garðarsson ekur 
einum sjúkrabílanna á svæð-

inu, og að eigin sögn er mikið 
að gera hjá honum. Hann segir 
starfsmenn slasa sig mjög oft. 
„Bara núna fyrir þremur dögum 
lærbrotnaði einn,“ segir hann.

Herði er í fersku minni þegar 
hann var á vakt á síðasta ári og 
karlmaður frá Suður-Afríku kom 
til þeirra til aðhlynningar. „Hann 
hafði misst handlegginn í steypu-
vél, og kom gangandi með hann í 

fanginu langa leið. Handleggurinn 
hékk á bláþræði og blóðið spýttist 
um allt.“ Til allrar hamingju tókst 
að græða handlegginn á aftur, og 
hefur maðurinn nú fengið tilfinn-
ingu og mátt í hann að einhverju 
leyti.

Hörður segir að kínverskir starfs-
menn séu oft mjög hissa þegar þarf 
að flytja þá í nálæg byggðarlög á 
spítala. „Eru allir spítalar á Íslandi 
svona hreinir?“ spyrja þeir. Þeir 
hafa fæstir séð svona hreinlæti 
áður,“ segir Hörður.

Kom gangandi með 
handlegginn í fanginu

Borðið þið bara lambakjöt 
á Íslandi?“ spyr portú-
galski gangaverkamaður-

inn Carlos Augusto Domingues, 
40 ára, blaðamann á meðan hann 
gæðir sér á pítsusneið sem borin 
er á borð í mötuneyti aðalbúðanna 
í tilefni sunnudags. Hann og landi 
hans, Paulo Renato Riedade Pires, 
26 ára, segjast ekki par hrifnir af 
ást Íslendinga á lambinu.

En hvað skyldu þeir vilja frekar? 
„Fisk,“ segir Pires. Báðir vita 
mætavel að stór hluti þess fisks 
sem seldur er í heimalandi þeirra 
á uppruna sinn á Íslandsmiðum.

Báðir komu til landsins í byrj-
un maí en ætla ekki að dvelja nema 
fram í september. En líkar þeim 
vinnan? „Tja...kaupið er að minnsta 
kosti gott,“ svarar Domingues.

Ekkert nema 
lambakjöt?

Samdi pakistanskt ljóð 
á skrifstofuhurðina
Arshed Ali, 34 ára, stýrir 

dekkjaverkstæði Impreg-
ilo á Kárahnjúkum. Ali er 

Pakistani og hefur verið starfandi 
á Kárahnjúkum síðan í maí 2004. 
Þar áður vann hann í átta ár fyrir 
Impregilo við stíflugerð í heima-
landinu.

„Hér er ágætt að vera,“ segir 
Ali. „Ég get ekki kvartað yfir 
neinu. Ég er sáttur við launin og 
sáttur við vinnuveitandann.“ Hann 
segir launin eðlilega forsendu þess 
að hann vilji starfa við stíflugerð-
ina. „Að sjálfsögðu. Annars væri 
ég ekki hérna uppi í fjöllum á Ís-
landi.“

Í horni verkstæðisins er lítil 
skrifstofukytra sem einnig er 
notuð sem kaffistofa. Athygli 
vekur stór handskrifuð letrun með 
arabísku letri á skrifstofuhurðinni 
utanverðri. „Þetta er ekki neitt,“ 
segir Ali aðspurður. Hann gefur 
undan þegar gengið er á hann. „Æ, 

þetta er bara lítið ljóð. Ég samdi 
þetta einhvern daginn þegar mér 
leiddist og skrifaði á hurðina.“ 
Hann þverneitar þó að greina frá 
inntaki kvæðisins.

Inni á skrifstofunni er eldavél 
og á henni stendur stór pottur. Ali 
segist þó ekki elda sér hádegis-
verð á verkstæðinu. „Nei, í pott-
inum laga ég mér pakistanskt te. 
Ég vil ekki þetta kaffi sem allir 
drekka hér.“

Ali bíður nú í ofvæni eftir því 
að fara heim til Pakistans í frí 
25. júní. Þar mun hann hitta konu 
sína og börnin tvö, sex og rúm-
lega tveggja ára gömul. „Auðvit-
að hlakka ég til. Hér gerir maður 
ekkert annað en að vinna og hugsa 
um fjölskylduna.“



Dagskrá
Kl. 09:55 
Samhljómur kirkjuklukkna 
í Reykjavík

Kl. 10:00 
Í kirkjugarðinum við Suðurgötu
Forseti borgarstjórnar,
Hanna Birna Kristjánsdóttir,
leggur blómsveig frá Reykvíkingum
á leiði Jóns Sigurðssonar

Lúðrasveitin Svanur leikur: 
Sjá roðann á hnjúkunum háu
Stjórnandi: Rúnar Óskarsson 
Skátar standa heiðursvörð

Kl 10:40
Hátíðardagskrá á Austurvelli
Hátíðin sett: Björn Ingi Hrafnsson,
formaður Þjóðhátíðarnefndar, fl ytur
ávarp

Karlakór Reykjavíkur syngur: 
Yfir voru ættarlandi.
Stjórnandi: Friðrik S. Kristinsson

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar
Grímsson, leggur blómsveig frá 
íslensku þjóðinni að minnisvarða 
Jóns Sigurðssonar á Austurvelli

Karlakór Reykjavíkur syngur
þjóðsönginn

Ávarp forsætisráðherra
Geirs H. Haarde

Karlakór Reykjavíkur syngur:
Ísland ögrum skorið

Ávarp fjallkonunnar

Lúðrasveitin Svanur leikur: 
Ég vil elska mitt land

Áslaug Skúladóttir kynnir og
Ríkisútvarpið sendir dagskrána út
í útvarpi og sjónvarpi

Kl. 11:20 
Guðsþjónusta í Dómkirkjunni
Séra Hjálmar Jónsson 
dómkirkjuprestur prédikar

Dómkórinn syngur
Einsöngvari er Ágúst Ólafsson

Kl. 13:00 
Tjörnin og umhverfi
Í Hljómskálagarði verður Skátaland
með leiktæki, þrautabrautir og fl eira

Fallhlífaklúbbur Reykjavíkur 
sýnir fallhlífastökk kl. 16

Í Hallargarði verður Sumargrín ÍTR
Ókeypis er í leiktækin í görðunum

Eldfl augatertubasar áhugamanna um
íslenskar varnir í tjaldi við Skothúsveg

Kl. 13:00
Akstur fornbíla og sýningar 
Hópakstur Fornbílaklúbbsins og
sýning á Miðbakka.

Hópakstur Krúsers og sýning á 
Skothúsvegi

Skrúðgöngur
Kl. 13:40 
Skrúðganga frá Hlemmi niður 
Laugaveg að Ingólfstorgi. 

Lúðrasveit verkalýðsins leikur og
Götuleikhúsið tekur þátt í göngunni

Kl. 13:45 
Skrúðganga frá Hagatorgi
í Hljómskálagarð.

Lúðrasveit Reykjavíkur leikur

Kl. 14:00
Barna- og fjölskylduskemmtun
á Arnarhóli 
Skoppa og Skrítla

Abbababb.

Atriði frá Hafnarfjarðarleikhúsinu

Fjöllistamaðurinn The Mighty Gareth

Obbosí - Kristjana Skúladóttir

Klassíski Listdansskólinn

Hattur og Fattur.

Atriði frá Möguleikhúsinu

Trúðurinn Wally

Danslistarskóli JSB

Laddi

Barnadansleikur Söngvaborgar
með Siggu Beinteins, Maríu Björk,
Georg og Helgu Brögu

Pollapönk

Stígur og Snæfríður úr
Stundinni okkar kynna dagskrána

Kl. 14:00 og 14:30 
Brúðubíllinn í Hljómskálagarði
Segðu mér söguna aftur

Kl. 14:00 
Dagskrá í Hallargarði
Tóti trúður

Fimleikadeild Ármanns sýnir fi mleika

Glímufélög í Reykjavík sýna glímu

Skylmingafélag Reykjavíkur
sýnir skylmingar

Kínversk kung fu-sýning
Aikido-sýning

Sumargrín ÍTR

Spákonur í garðhýsinu

Kl. 14:00 
Danssýning á Ingólfstorgi
Lúðrasveit verkalýðsins
leikur fyrir sýninguna

Klassíski listdansskólinn

Kramhúsið

Danslistarskóli JSB

Drop the Pressure

Perlan 

Romani Dance Studio

Danshópur Minervu Iglesias

Dansdeild ÍR

Danshópur Brynju Pétursdóttur

Dansíþróttafélagið Gulltoppur

Magadanshúsið

Kl. 14:00 
Dagskrá á Austurvelli
Sniglabandið í beinni útsendingu
á Rás 2

Vinir Láru

Ingó Geirdal töframaður

Slefberi

Dixie-bandið Öndin

Kl. 14  
Skákmót á Útitafli
Lýðveldisskákmót Hróksins
á útitafl inu við Lækjargötu

Kl. 14:00
Uppákomur víðsvegar um
Miðbæinn
Götuleikhúsið sýnir á MR túninu
ásamt Parabólu og Rimmugýgi

Danshópurinn Hnoð sýnir verkið 
Ætlarðu út í kvöld? á MR túninu

Sólskoðun Stjörnufræðivefsins
á Austurvelli

Rammíslensk Rómeo og Júlía í nútíð
og fortíð á vappi um bæinn

Reiðhjólagengið Ræbbblarnir
sýnir hjólin sín

Súluleikfimi í Vonarstræti kl. 15

Hönnunarhópurinn Títa
verður með Lifandi gínur í 
Bankastræti kl. 15

Danshópurinn Samyrkjar býður
gestum og gangandi upp í dans

Götulíf skemmtir börnum á 
Fríkirkjuvegi

Lifandi bókasafn FSS verður í TM
húsinu við Ingólfstorg frá kl. 13 - 16.

AUS- Alþjóðleg ungmennaskipti býður 
upp á Fjölþjóðlegt Hafnarstræti!
frá kl. 14

Kl. 14:00
Kraftakeppni við Ráðhúsið
Trukkadráttur í Vonarstræti í 
keppninni Sterkasti maður Íslands

Kl. 14:30
Dagskrá í Lækjargötu
Trúðurinn Wally

Lalli töframaður

Vinir Láru

B3 Trío

Svavar Knútur

Jazzsveitin Dúi

Blikandi stjörnur

Þjóðlagakvintet Tepokans

Myst

Kenya Nemor

Jack London

Rafhans 021

Hiphop - tónleikar: Dabbi T, Mag-B, 
Valli P.R., Danni A, Gunni Jr.,
Gísli Pálmi og Gunnar Marís

Kl. 14:30 
Tónleikar í Ráðhúsi Reykjavíkur
Englakórinn

Stúlknakór KFUK

Tríólurnar

Söngsveitin Fílharmonía

Paradís – Tónaregn í Reykjavík

Dixielandhljómsveit Árna Ísleifs

Kl. 15:00
Dagskrá í Hljómskálagarði
Trúðurinn Wally

Töframaðurinn Pétur Pókus

Iss piss fi mleikatrúðarnir

Barnadansleikur með Fjörkörlum

Kl. 15:00 
17.  júnímót í siglingum
Siglingamót Brokeyjar á sundinu fyrir 
utan Sæbrautina

Kl. 19:00
Dansleikur á Ingólfstorgi
Komið og dansið

Furstarnir og Geir Ólafs

Buff

Heimilistónar

Salsa Iceland

Milljónamæringarnir

Kl. 20:00 
Tónleikar á Arnarhóli
<3 Svanhvít

Hress/Fresh

Spooky Jetson

Gordon Riots

Shogun

Ultra Mega Technobandið Stefán

Sprengjuhöllin 

Steed Lord

Benni Hemm Hemm

Ampop

Lay Low

Mezzoforte

Kl. 20:00 
Harmónikuball í Ráðhúsi
Léttsveit Harmónikufélags
Reykjavíkur leikur fyrir dansi

Kl. 21:00
Dansleikur í Lækjargötu
DJ Páll Óskar

Kl. 24:00 Dagskrárlok

Týnd börn
  Upplýsingar í Hinu Húsinu
  Pósthússtræti 3-5
  Sími 411 5500

Skipulagt hátíðasvæði er Kvosin þ.á.m.
Austurvöllur, Kirkjustræti, Templarasund,
Ingólfstorg, Arnarhóll, Tjarnargarður og
Reykjavíkurhöfn.  Umferð bifreiða er
takmörkuð um þessi svæði og torgsala er
óheimil án leyfi s.
                

Umsjón með dagskrá þjóðhátíðar í 
Reykjavík hefur þjóðhátíðarnefnd á vegum
Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur en
Hitt Húsið sér um framkvæmdina.

Þjóðhátíð í Reykjavík 17. júní 2007



E
rtu búin að jafna þig eftir 
hljómleikaferðina? Þetta
er allt að koma. Ég reyni
bara að komast í sund
einu sinni á dag. Það er
mjög gott, hreinsar sál og

líkama. Svo er gufan líka snilld. Eftir
nokkra heitapotts daga var ég meira
að segja búin að enduruppgvöta sund-
tökin.

Hvar var skemmtilegast að spila? Á
mig virkaði þetta allt bara sem ein
allsherjar skemmtun. Ítalía var ótrú-
lega skemmtileg. Fólkið var bara allt
svo rosa hrifið, vinalegt og ruglings-
legt, af því að það talaði ekki nokkur
maður stakt orð í ensku. En ég skildi
samt kannski eitthvað, ég er ekki alveg
viss. Eftir að við vorum búin að spila í
Mílanó komumst við til dæmis að því
að tónleikunum hafði verið útvarpað
beint. Við komumst að því fyrir rælni
bara af því að einn vinur okkar hafði
staðið við mixerinn og heyrt að það var
alltaf einhver kynnir að tala um okkur
á milli laga í útvarpið.

Vín var líka æði! Þar spiluðum við á
svona pönkbúllu. Allt starfsfólkið var
með hundaólar og gaddabelti. Og það
voru áletranir uppi um alla veggi um
að kynþáttahatarar og kvenhatarar
væru óvelkomnir. Pönkari í einhverri
svaka múnderingu kom og færði okkur
bestu grænmetissúpu sem ég hef
smakkað og sagði okkur að hann hefði
eldað hana heima og komið með hana í
potti á hjólinu sínu því eldunaraðstaða
væri ekki upp á marga fiska á staðn-
um. Kurteisari og vinalegri mann hef
ég ekki hitt. En staðurinn var þegar
opinn og austurríska ríkissjónvarpið
var mætt og við sátum þarna til sýnis
og allir horfðu á okkur borða og fara
síðan eitt af öðru og spila ein á svið-
inu fyrir framan allt þetta fólk og sjón-
varpið í beinni. Eins og ég segi þá var
allt fyndið á þessum túr og skemmti-
legt og óviðbúið.

Undarlegasta atvikið úti? Eins og
ég segi þá leið mér eins og þetta væri
allt ein allsherjar undarlegheit. En
það sem stendur upp úr er þegar við
vorum bókuð á eitthvað strandfestival
eftir að tónleikunum í Mílanó var af-
lýst vegna veðurs. Því þurfti að redda
giggi í skyndi sem myndi um leið
redda næstu gistingu. Við renndum
af stað daginn eftir að leita að þess-
um stað sem tónleikarnir voru bók-
aðir á. Við vorum komin í pínulítinn
fjallabæ fyrir utan Mílanó og eftir að
hafa keyrt í gegnum bæjarmaraþon-
ið að leita upplýsinga var okkur fylgt
rétt út fyrir litla bæinn á pizzastað.
Það var staðurinn! Eftir að hlæja eins
og vitleysingar sáum við að sviðið var
allt í lagi og þar sem við fengum gist-
ingu slógum við til og bárum draslið
inn. Ég og Henrik (söngvari og gítar-
leikari) vorum svo á sviðinu að koma
dótinu okkar í gang þegar maðurinn
sem stóð hjá mixernum og hafði hleypt
okkur inn fór að tala við okkur, á ít-
ölsku auðvitað. Okkur tókst að lokum
að skilja að hann var að spyrja hvort
við ætluðum að mixa. Við spurðum þá
hvort hann vildi ekki mixa. Þá sagði
hann að hann gæti það ómögulega því
hann þurfti að baka pizzur. Þetta var
náttúrlega mjög fyndið og við hugs-
uðum bara „Ókei, þetta er hvort eð
er pizzustaður, þetta verður fínt“. Og
svo gerðum við þetta bara. Það rætt-
ist hins vegar algjörlega úr kvöldinu
og staðurinn fylltist af fólki sem elsk-
aði tónlistina og þetta var æði. Það var
til dæmis maður fremst sem hrópaði
á Henrik „HENDRIXA HENDRIXA“
aftur og aftur til að líkja honum við
Jimi Hendrix og ég stórefast um að
hann hafi vitað að hann héti í raun og
veru Henrik. Góð reynsla allt saman!

Hvernig er að rúnta um með fimm 
sveittum karlmönnum? Ég veit það
ekki. Ég var sveitt sjálf, ég veit ekki

hvort mér hafi tekist að vera eitthvað
öðruvísi sveitt en þeir.

Hvað óttastu mest? Ég er mjög loft-
hrædd. Og einhverra hluta vegna kom
það í minn hlut að keyra um Alpana,
endalausar háar brýr. Mjög ógnvekj-
andi.

Hvaða lifandi persónu dáist þú mest 
að og af hverju? Ég dáist mest að börn-
unum mínum. Þau eru bara svo enda-
laust sæt.

Hvað er dýrasti hlutur sem þú hefur 
nokkurn tímann keypt þér? Íbúðin
mín.

Hvar myndir þú helst vilja búa? Bara
þar sem ég bý eða einhvers staðar í
Evrópu. París, Berlín. Kannski New
York. Bara alls staðar sem ég gæti haft
efni á að lifa sómasamlegu lífi.

Ef þú hefðir ofurafl, hvert myndi 
þitt vera? Gubba peningum. Þá gæti
ég gert allt.

Hvað gerir þig þunglynda? Að geta
ekki gert allt í heiminum sem ég vil,
þegar ég vil.

Hvað er ljótasti ávaninn sem þú 
hefur? Að reykja.

Hvað er uppáhalds orðið þitt?
Þessi er erfið. Hmmm. Ég segi

„hérna“ svona 2000 sinnum á dag og
„mjög“ mjög oft.

Ef þú færir á grímuball, í hverju 

myndir þú helst fara? Það veit ég ekk-
ert! Það einhver svona ákvörðun sem
kemur bara þegar grímuballið kemur
upp. Kannski bara með sólgleraugu.
Þegar ég var lítil var ég alltaf prins-
essa sem þurfti að neyða úr gallan-
um eftir svona þrjá daga þegar hann
var orðinn útataður í kakómalti og ég
svaf í fötunum af hræðslu við að þau
myndu lenda í þvottavélinni.

Köttur eða hundur? Sem ég myndi fá
mér ef ég gubbaði peningum? Þá fengi
ég mér hund en eins og stendur er kött-
ur algjör snilld. Þeir passa sig sjálfir
og taka ekkert pláss og eru skemmti-
legir líka. Kannski ég fái mér einhvern
tíma bara bæði kött og hund.

Hvað er neyðarlegasta tómstunda-
gamanið þitt? Ég skammast mín held
ég ekki fyrir eitthvað sem mér finnst
skemmtilegt. Ég spila til dæmis ekki
golf. En mér finnst gaman að hlusta
á texta í ömurlegum lögum. Ég er
sökker fyrir sumu ömurlegu sjón-
varpsefni eins og glötuðum raunveru-
leikaþáttum, En ég hef verið blessun-
arlega laus við sjónvarp síðustu mán-
uði svo kannski er mér borgið.

Hefurðu einhvern tímann sagt ein-
hverjum að þú elskir þá en ekki mein-
að það? Nei, en tilfinningar mínar hafa
breyst samt með tímanum. Einu sinni
elskaði ég til dæmis Wham. Þeir eiga
mjög góða texta.

Hverjum þremur myndir þú bjóða 
í draumadinner? Ég myndi velja fólk
sem kynni að meta það svo ég myndi

segja Nico manninum mínum og Jöru
og Sigrúnu vinkonum mínum.

Hvert er ömurlegasta starf sem þú 
hefur nokkurn tímann unnið við? Ég
held að snyrtivöruverslun eigi verst
við mig af öllu sem ég hef annars tekið
mér fyrir hendur.

Er einhver sem þú skuldar afsök-
unarbeiðni fyrir eitthvað? Já, eflaust.
Það er nú erfitt að komast í gegnum
lífið án þess, án þess að ég ætli að fara
að útlista einhverjum leiðindum hér.
En fyrirgefðu. Hver sem þú ert. Ég
hef svo lítið leiðindaþol að ég tek mjög
nærri mér ef einhver er leiður eða
reiður út í mig út af einhverju.

Ef þú ættir tímavel, hvert myndir þú 
helst vilja fara? Fram í tímann bara að
kíkja og svo eftir það örugglega aftur í
tímann ef ég gæti troðið öllum sem ég
þekki og þykir vænt um inn líka.

Hvað er mesta afrek þitt? Að vera
þriggja barna móðir. Margt annað líka
en þetta stendur upp úr sem krafta-
verkið mitt.

Hvernig viltu að fólk minnist þín?
„Töff, yndisleg, góð, falleg, skemmti-

leg, fyndin“. Nei. Kannski bara eins og
ég er, með smá móðu yfir.

Hvað heldur fyrir þér vöku? Það er
fátt. Ef ég er þreytt þá sofna ég yfir-
leitt hvar sem ég er. 

Hvaða lag finnst þér að ætti að spila 
við jarðarförina þína? Það er ekki bara
eitt lag! Það verða að vera tónleikar!
Opnunarlagið yrði náttúrlega Bíbí og
Blaka. Svo bara allt það sorglegasta sem
ég get tínt til. Það má ekki vera þurrt
auga á svæðinu. Carpenters með eitt-
hvað, kannski „I Say Goodbye to Love“.
(með gítarsólóunum). Jimmy Rodgers
með eitthvert jóðlæði, „My Rough and
Rowdy Ways“. Og Jim Reeves með The
Blizzard. Alvarlegu „Farðu nú að gráta
lögunum“ verð ég að fá meiri tíma til að
pæla í. Ég vona ég fái hann nú. Eitthvað
gott með Bob Dylan. Og svo bara eitt-
hvað gott kvikmyndaskor yfir allt svo
allir gráti nú og þetta verði dramatískt
og fallegt.  

Vildi að ég gæti gubbað peningum

Okkur 
tókst að 
lokum að 
skilja að 
Ítalinn var 
að spyrja 
hvort við 
ætluðum 
að mixa. 
Við spurð-
um þá 
hvort hann 
vildi ekki 
mixa. Þá 
sagði hann 
að hann 
gæti það 
ómögulega 
því hann 
þurfti 
að baka 
pizzur. 

Bassaleikarinn og hljóð-
maðurinn Bíbí 
Ásgeirsdóttir var að koma 
úr hljómleikaferð um 
Evrópu með rokksveitinni 
Singapore Sling. Frétta-
blaðið tók hana í þriðju 
gráðu yfirheyrslu. 



Gerum gott úr flessu
Árlega berst miki› af prentu›um pappír inn á heimilin í landinu
en kosturinn er sá a› hann má endurn‡ta. Leggjum okkar af
mörkum fyrir náttúruna og skilum honum í næsta pappírsgám
e›a endurvinnslutunnu.
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Við þjóðveg 1, í um tuttugu mín-
útna fjarlægð frá Akureyri er að 
finna lítið, krúttlegt, ofurrómant-
ískt sveitaævintýri – veitingahúsið 
Halastjörnu. Það stendur á afar 
rómantískum stað, á æskuslóðum 
Jónasar Hallgrímssonar, í Öxna-
dal undir Hraundröngum. Innviðir 
veitingahússins minna einmitt 
einna helst á fyrirmannaheimili 
frá fyrri hluta síðustu aldar þar 
sem gestir sitja á antíkhúsgögnum 
og gæða sér á krásum með rósótt-
um borðbúnaði og jafnvel er hægt 
að fá einkaherbergi til snæðings. 
Þeir hugföngnustu geta svo fest 
kaup á sumum húsgagnanna en 
veitingahúsið hefur verið í sam-
starfi við antíkverslunina Frúna í 
Hamborg um sölu á innanstokks-
munum. Eldhúsið er ekki síður 
rómað en umhverfið en ýmsir 
frægir gestakokkar hafa dvalið 
á staðnum og eldað úr íslensku 
sjávarfangi og ferskmeti úr mat-
jurtagarðinum. Fyrirtaks dægra-
dvöl fyrir nostalgíutaugarnar og 
skáldlegan innblástur. 

Alltaf skulu Þingeyingar taka 
upp á einhverju skemmtilegu. 
Við erum ekki öll svo heppin að 
þekkja bændur á bæ og öðrum. 
Dreymir þó kannski mörg um að 
fá að smakka ylvolga mjólk, beint 
úr kúnum, og í villtustu draumum 
sumra er það að fá að handmjólka 
kú heilög stund. Í Mývatnssveit er 
hægt að reyna slíkt í Vogafjósi en 
í fjósinu er rekin kaffistofa sem 
er opnuð eldsnemma á morgnana 
og er opin til að verða miðnættis. 
Þar eru kýrnar mjólkaðar tvisvar 
á dag og hægt er að fylgjast með 
mjöltum í kaffistofunni og bragða 
á. Einnig standa þar til boða 
heimagerðar kræsingar, unnar úr 
fjósamjólkinni og öðrum sveita-
afurðum, svo sem ostar, kæfur, 
konfekt og hverabakað brauð. 

Gömlu góðu kaupfélögin, þar sem 
allt fæst, eru sjaldséðir fuglar. 
Finnir þú eitt slíkt skaltu prísa 
þig sælan og þakka guði enda 
kraftaverk. Í kaupfélaginu sem 
við leitum að á að vera hægt að 
kaupa metravöru, gúmmístígvél, 
gamlar ljótar styttur, frosið kinda-

hakk í bland við lopasokka, bús-
áhöld og vinsældamatvöru. Kaup-
félag Skagfirðinga er eitt af fáum 
sem enn búa svo vel að bjóða upp 
á þennan vörukokkteil, að metra-
vöru meðtalinni, og Kaupfélag 
Steingrímsfjarðar, með höfuð-
stöðvar á Hólmavík á Ströndum, 
kemur einnig sterkt inn á list-
ann. Það er stórlega vanmetin 
skemmtun að eyða vænum hálf-
tíma í fjársjóðsleit í skipulögðu 
kaosi þar sem ótrúlegustu vöru-
tegundir dúkka upp. 

Það er ekki á hverjum degi sem 
forsetafrú heillast af farfugla-
heimili en þegar Dorrit heim-
sótti eitt slíkt að Berunesi átti hún 
vart orð til að lýsa hrifningu sinni. 
Enda staðurinn einstakur. Gist er 
í gamla bænum, virðulegu alda-
gömlu húsi, og sómafólkið og hjón-
in sem byggja staðinn hafa búið 
þar síðan þau voru ung hjón og 
húsfreyjan ólst þar upp. Þau sinna 
gestum af stakri natni enda hús-
freyjan húsmóðir lífsins af gamla 
skólanum og sér um að elda dýr-
indis heimilismat og baka hnall-
þórur ofan í gesti. Hvað svefnað-
stöðu gesta varðar hefur gamli 
tíminn fengið að halda sér og eru 
dæmi um að gestir sofi í meira en 

100 ára gömlum rúmum og mildir 
pastellitir klæða veggi og muni. 
Þegar við bætist austfirsk nátt-
úra og góð hvíld er fátt sem getur 
klikkað.

Uppskrift að einum framandleg-
asta kokkteil Austurlands er gist-
ing í undrabænum Seyðisfirði. Þar 
er nefnilega að finna tvær sögu-
frægar byggingar sem nú hýsa 
Hótel Ölduna og er hótelið í eigu 
stórstjörnu Íslendinga, Sigurjóns 
Sighvatssonar. Hönnun hótelsins 
er engu lík en þar mætast gamli 
tíminn og herbergi og svítur búin 
nútímaþægindum sem eru þó sér-
staklega spes að því leyti að til 
dæmis að hægt er að fá herbergi 
sem innihalda indverskar lok-
rekkjur. Í öðru húsinu er verslun 
og veitingastaður en þegar kvölda 
tekur er borðsalurinn dekkaður 
upp með hvítu damaski og kristal. 

Hveragerði er undarlegur og stór-
huga bær. Nær ár hvert virðast 
bæjarbúar blása til einhverra stór-
tækra áforma. Tívolíið var helsta 
stolt þeirra um nokkurra ára skeið, 
Hótel Örk kom, sá og sigraði á 
vatnsrennibrautarmarkaðnum og 
flottheitin á 9. áratugnum, jólaland 

Exótíska Ísland
Það þarf ekki að fljúga til Kosta Ríka eða Indlands til að eiga exótískt 
sumarfrí. Litla landið okkar leynir á sér og víða leynast og leynast 
ekki framandlegir veitingastaðir, gistihús og afþreyingarmöguleikar. 
Júlía Margrét Alexandersdóttir skoðaði framandi og forvitnilega mögu-
leika fyrir ferðalangana sem ætla að halda sig á fósturjörðinni. Lítil 
misopinber leyndarmál. 



Hveragerðis var enn eitt ævintýr-
ið og svona mætti lengi telja. Bær-
inn sjálfur er heldur ekki síður 
eftirtektarverður útlits, hrollvekj-
andi og forvitnilegur, eyðilegur og 
lifandi í senn, einhvers konar Twin 
Peaks Íslands. Það er því skyldu-
stopp í Hveragerði, þó ekki sé nema 
rétt til að reka nefið inn í eighties-
paradísina Eden, eina stórkost-
legustu spilakassa- og skyndibita-
sjoppu Íslands. Að því loknu má 
koma við í Álnavörubúðinni, en þar 
má finna ótrúlegustu klæði, allt frá 
suður-þýskum kjólum á þriggja ára 
upp í Kárahnjúkakraftgalla. 

Á Örlygshöfn er að finna stórkost-
legan stað en þar, að Hnjóti, safn-
aði bóndinn Egill Ólafsson heitinn 
ólíklegustu munum og úr varð eitt 
magnaðasta byggðasafn Íslend-
inga. Má þar finna allt frá gamla 
innbúinu hans Gísla að Uppsölum 
(þar á meðal hljóðfæri og aðrar 
uppfinningar úr hans smiðju sem 
enginn veit til hvers skal brúka 
í dag) upp í sovéskar flugvélar. 
Einnig eru þar gömlu flugstöðv-
arnar frá Sondodda og Þingeyri 
sem og fyrsta húsið sem hafði 
radíóvita. Allt ofsaspes, svo ekki 
sé talað um umhverfið sem hefur 
einmitt heillað margan og mörg-
um kvikmyndargerðarmanninum 
þótt það afar myndvænt.

Eyjaferðir geta verið sérdeil-
is exótískar. Flatey, á sínu 19. 
aldar flippi, er auðvitað klassísk 
en eyjan sem við stingum upp á 
að þið heimsækið í sumar heitir 
Vigur á Ísafjarðardjúpi. Bátur fer 
daglega frá Ísafirði. Eyjan litla er 
í einkaeign og er bóndi eyjarinn-
ar heimsóttur (af sama ættlegg og 
búið hefur á eyjunni síðan 1884)  
en þar stundar hann heilsársbú-
skap og hefur meðal annars tekj-
ur af dúntekju. Í Viktoríuhúsi er 
svo hægt að fá heimagert bakk-
elsi úr smiðju bóndans en eyjan 
er forkunnarfögur og mjög svo 
öðruvísi. Innan um kýr, eyjafugla 
og kletta  má svo finna einu korn-
myllu landsins, frá árinu 1940. 
Sérstök og heimilisleg upplifun 
enda er eyjan lítið heimili og því 
eru gestir minntir á að guða ekki á 
glugga með myndavélarnar. 

Fáum hefur varla látið sér detta 
í hug að gista í kirkju en nú er 
hægt að setja það atriði í fram-
kvæmdalýsingu sumarfrísins 
2007. Á Stöðvarfirði stendur nefni-
lega gömul afhelguð kirkja og hafa 
húsráðendur útbúið þar svefn-
aðstöðu fyrir tíu manns. Gisting-
in er hugsuð fyrir svefnpoka en 
sængurföt eru einnig í boði fyrir 
þá sem vilja og ágætis hreinlæt-
is- og eldunaraðstaða er á staðnum. 
Til að toppa skemmtilegheitin má 
svo fá leigða átján feta skektu eða 

gúmmíbát til að róa á út á fjörð og 
má þá grilla eigin veiði á gasgrilli 
eftir bátsferðina.  

Hvert sumar safnast hópur fólks 
á Arnarstapa eða Hellnum á Snæ-
fellsnesi til að njóta orkuflæðis 
frá Snæfellsjökli. Ef það vant-
ar einhverjar nýaldartaugar í 
þig er af nógu öðru að taka enda 
er þessi staður suðupottur frum-
legrar skemmtunar. Til dæmis má 
bregða sér í sönghellinn aðeins 
norðar í Stapafellinu. Fyrirtækið 
Snjófell býður svo upp á snjóbíla- 
og snjósleðaferðir frá jökulrönd 
Snæfellsjökuls og að orkuflæðis-
athöfnum eða snjósleðaferð lok-
inni má svo skella sér á veitinga-
húsið Fjöruhúsið sem rekið er af 
fjölskyldu sem eldar, þjónar og 
gerir allt sem gera þarf á staðn-
um. Fyrir þá með sérþarfirnar má 
nefna að gárungarnir segja kokk-

inn á Svörtuloftum á Hellissandi, 
sem er í um tuttugu mínútna fjar-
lægð, hreinlega redda því sem 
redda þarf og hringi maður og at-
hugi hvort hann geti eldað fyrir 
mann eitthvað af óskalistanum er 
því oft reddað. 

Rafting hefur um nokkurt skeið 
verið vinsælt, sérstaklega meðal 
erlendra ferðamanna. Það sem 
margir vita ekki er hve auðvelt 
er að nálgast sportið og til að taka 
þátt þarftu hvorki reynslu eða sér-
staka færni og jafnvel börn geta 
fengið að koma með. Langvinsæl-
ust er Hvítá og fyrirtækið Arctic 
Adventures býður upp á ferð-
ir daglega. Börn yngri en tólf ára 
geta farið í bátinn á miðri leið, 
þegar búið er að þræða hættuleg-
ustu leiðina en Hvítá þykir ekki 
hættuleg á og erfiðleikastig henn-
ar er 2 af 5. Fyrir þá sem vilja 

meira adrenalínkikk er Hólmsá 
öllu erfiðari en fyrirtækið býður 
líka upp á ferðir niður hana. Það 
eru ótalmörg skemmtileg vatna-
sport í boði á Íslandi sem ekki allir 
vita af og vert er að nefna einnig 
það nýjasta, svokallað snorkling. 
Slík köfun er fyrir þá sem ekki 
hafa farið á köfunarnámskeið en 
þá synda ferðamenn í sérstökum 
þurrgöllum í Þingvallavatni, með 
öndunarpípu í munni sér. Allir fá 
froskalappir svo það er auðvelt að 
synda og njóta umhverfisins. 

Margir Íslendingar hafa aldrei 
stigið fæti inn á hálendi landsins. 
Ef ástæðan er sú að fólk geti ekki 
hugsað sér að vera án háhraðanet-
tengingar og háklassahótels er slík 
ástæða ekki tekin gild lengur því 
í dag er að finna hótel norðaustur 
af Heklu, á Sprengisandsleið, sem 

býður upp á laxapaté, appelsínu-
súkkulaðimús, internet og sjón-
varp. Hótelið, Hotel Highland, 
hefur verið starfrækt þrjú síðustu 
sumur og gestum finnst það mikið 
sport að fá slíka þjónustu á jafn 
ólíklegum stað. 

Í Brautarholti í Selárdal bjó lista-
maðurinn Samúel Jónsson (1884-
1969). Þar standa stórmerkilegar 
styttur hans enn, sem og kirkja 
sem hann smíðaði að eigin frum-
kvæði. Verk Samúels vekja gjarnan 
mikla athygli enda húsagerðin sem 
og listaverkin afar óvenjuleg og 
sérstök. Hrörlegt umhverfið og 
auðnin gera upplifunina enn sér-
stakari en verkin eru engin smá-
smíði og gefur þar meðal annars að 
líta eftirlíkingu af ljónagosbrunn-
inum í Alhambra á Spáni og styttu 
sem sýnir Leif heppna skyggnast 
eftir Vínlandi. 

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

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

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

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

Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm

Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Captiva

Chevrolet Captiva
7 manna sportjeppinn sem tekið er eftir

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

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



Bragi Kristjónsson skrifar fallega 
minningargrein um Elías Mar í 
Mbl. 6. júní, og kemst skemmtilega 
að orði sem oftar – með haglegri 
myndhverfingu: „Eitt af falleg-
ustu ævintýrum lífsins eru kynn-
in og vináttan við Elías Mar skáld. 
Hann var furðufuglinn, sem undi 
alla tíð einn í bjargi sínu og stund-
aði þaðan rannsóknir sínar á sjón-
arspili mannlífsins. Hann lifði allt-
af dularfullu lífi – þannig vildi hann 
hafa það. Skáldverk hans áttu gengi 
að fagna, en margan bezta skáld-
skap sinn skrifaði hann bara í hugi 
vina sinna.“

Í Fréttablaðinu 19. maí var sagt að 
Þórunn Sigurðardóttir væri kvænt
Stefáni Baldurssyni. Karlar eru 
kvæntir (dregið af kván: kona) og 
konur giftar, dregið af gefa, enda 
voru þær gefnar áður fyrr. Nú er 
að vísu algengt að tala um gifta 
karlmenn, enda má segja að karl 
og kona gefist hvort öðru. En kona 
getur tæpast verið kvænt, nema 
þá í samkynhneigðum hjúskap, 
kannski. Ekki veit ég hvernig Stef-
áni líkar að vera kván konu sinnar.

Í kvöldfréttum Sjónvarpsins 10. 
júní var svo sagt frá hannyrðakonu 
sem „kvæntist aldrei“.

„Þarna er verið að velja úr verulegu 
magni af sýningum...“ sagði við-
mælandi í morgunútvarpi 1. júní. 
Ekki vil ég tengja orðið magn við 
sýningar, heldur fjölda. Megum við 
kannski búast við að heyra talað um 
verulegt magn af fólki á sýningu? 
Hljómar það ekki fremur aulalega?

Þannig hljóðar fyrirsögn á for-

síðu Mbl. 6. júní og er hressileg 
tilbreyting í annars litlitlu málfari 
íslenskra dagblaða. Orðið bitsljór
en haft um hníf sem bítur illa, en 
fellur vel að þeirri ásökun að stýri-
vextir Seðlabankans komi ekki að 
miklu gagni. Svona tilþrif í orð-
færi sjást því miður sjaldan.

eru tvö orð ólíkrar merkingar, 
en stundum ruglað saman, ef til 
vill vegna vankunnáttu í stafsetn-
ingu. Þannig mátti sjá í Mbl. 7. 
júní „á næsta leyti“, sem er auð-
vitað rangt. Leiti merkir hæð sem 
ber við sjónarhring, og ekki verð-
ur séð lengra. Á næsta leiti merkir 
því nálægt, á næstu grösum. Leyti
er aftur á móti haft um hluti, tillit, 
sbr. að mestu leyti: að hinu leytinu, 
eða um tíma, sbr. um sama leyti; 
um jólaleytið.

Ég hélt að allir væru hættir þeirri 
vitleysu að „forða slysum“, en það 
sást í texta með frétt í Sjónvarp-
inu 6. maí og í fyrirsögn í Mbl. 8. 
júní: „Ekki banna hreyfingu til að 
forða slysi“. Hvert á að forða slys-
um? Frá hverju á að forða slys-
um? Sjá ekki allir hvað þetta er 
vitlaust? Hins vegar er bæði gott 
og nauðsynlegt að forðast slys.

Pétur Stefánsson sendir þessa frá-
rímuðu vorbraghendu:

Íslenskt vor er ylríkt, bjart 
 og undur snoturt.

Ekkert veit ég yndislegra
eða hér í veröld fegra.

Vilji menn senda mér braghendu 
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is

Maríubréf Einars Más Jónsson-
ar kom út skömmu eftir páska og 
hefur síðan verið lesið víða. Deili-
rit uppá þrjúhundruð og fimm-
tíu síður eru fátíð hér í fámenn-
inu. Þau komu reyndar nokkur út 
í vor. Kippurinn er merkilegur og 
bendir til að höfundar vilji reyna 
á mátt bókarinnar til að sveigja 
samtímaumræðu. Fyrstur var 
til eftir langt skeið Andri Snær. 
Hans bréf snerist um hugmynda-
fræðina íslensku, ófrjósemi henn-
ar og heimsku. Einar Már er mun 
eldri en Andri og hefur ákaflega 
víðan sjóndeildarhring: mennt-
un hans í miðaldafræðum, eðlis-
læg forvitni um ólíklegustu hluti, 
nærvera hans í íslenskri menn-
ingu og sjálfskipuð fjarvera, en 
Einar hefur um margra áratuga 
skeið búið í París, sem gerir það 
að verkum að hann horfir yfir 
sviðið af stærri hól en flestir 
aðrir. Svo bætir ekki úr skák að 
höfundur bréfsins er fjörlegur 
penni, hugmyndaríkur og frjór í 
samsvörunum, andstæðum, hug-
renningameistari mikill. Bókin 
er því afburðaskemmtileg og höf-
undur færist mikið í fang. Raun-
ar virðist mér hér faldar fáeinar 
bækur í einni.
Hvað liggur honum á hjarta? 
Hann grípur til þess ráðs að svið-
setja sjálfan sig að hluta í verk-
inu: miðja heimins er París og 
hann er þar staddur í enn þrengri 
brennipunkti: andlegt líferni lat-
ínuhverfisins er að sönnu fyrir-
ferðarmest efni í bréfinu og hin 
áleitna spurning hvernig andleg-
ar skammvinnar tískubólur í hug-
myndasamkeppni franskra fræði-
manna gátu dreifst yfir allan hinn 
menntaða heim, Ekki er ráðist á 
garðinn þar sem hann er lægstur: 
Sartre, Levi-Strauss, Althusser, 
Barthes, Foucoult, Derrida og 
Lacan eru dæmdir úr leik. Flestir 

áhangenda þeirra eru að mati Ein-
ars sporgöngumenn öfgasinna úr 
stúdentapólitík maóista og trotta.
Þetta er nokkuð snöfurmann-
leg afgreiðsla en víða sannfær-
andi þó ekki sé hún studd nægi-
legum tilvitnunum til að hún hafi 
víðtækt gildi. Flesta þessa áhrifa-
miklu fræðimenn mannvísinda 
lærðu menn hér á landi að þekkja 
af þýðingum og nota jafnvel texta 

þeirra í verðlaunuðum ritum í 
þýðingum.
Einar sýnir fram á hvað það allt 
var varasamt. Ein þessi langa 
afgreiðsla er aðeins inngangur 
að úttekt hans á nýlegri bólum, 
frjálshyggjunni og röksemdum 
hnattvæðingar í hugsunarhætti. 
Gott ef það er ekki eitthvað þing 
hér á landi nú um helgina þar sem 
spekingar tala fyrir þessu tvennu 
og mætti Einar vera þar að deila 
við þá sem telja þjóðríkið liðið 
lík.

Hvað gerir gömlum ofvita úr 
Austurbæjarskóla, MR og Svarta-
skóla gerlegt að henda stórmenn-
um andlegrar hugsunar á haug-
ana sisona: jú, Einar er klassískt 
menntaður og les sjálfur frum-
texta á mörgum tungum. Raunar 
er einn lokahnykkurinn í ádeilu 
hans vörn fyrir sígildri mennta-
stefnu þar sem hann hirtir ný-
mæli í skólun barna og því við-
horfi að íslenska sé annars flokks 
mál. En maðurinn er með ein-
dæmum vel lesinn, greindur 
og rökfastur á sitt mál. Mestu 
skiptir þau að hann les samtíma 
okkar í sögulegu ljósi, er skyggn 
á hversu sjálfhverfur hugsunar-
háttur okkar tíma er á miklu 
lengra tímaskeiði en við miðum 
við.

Í huga manns brýst fram sökn-
uður að Einar skuli ekki hafa 
tekið þátt í opinberri umræðu 
meira og oftar en í einni bók og 
fáeinum ritdómum. Rit hans er 
hrópandi körp lýsing um sveita-
mennsku og fáfræði okkar sem 
heima sitja. Líklega verður margt 
í beittri gagnrýni hans þaggað af 
þeirri kynslóð sem ólmust hljóp á 
eftir tískubólunum uppúr 1970 og 
lengi vel á eftir: falla nú margir 
tittlingar til jarðar og spörfuglar 
kveina.

Maríubréf úr Svartaskóla

Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. -99 kr. smsið

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ
á númerið 1900!

Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.

LEYSTU KROSSGÁTUNA!

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ

THE LAST KING

OF SCOTLAND

Á DVD!

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





Þegar ég var lítill beið 
ég allan veturinn eftir 
sumrinu. Þegar það 
loks kom fór ég út og 
kom helst ekki inn 
aftur fyrr en hausta 
tók. Á vorin var hlaupið 

úti í stuttbuxum í fimm 
gráðu hita því samkvæmt dagatal-
inu var sumardagurinn fyrsti fyrir 
heilli viku.

Á sumrin tóku endalaus ævin-
týri við kringum hesthús Mosfell-
inga og þó svo ég skemmti mér kon-
unglega voru hestamennirnir ekki 
ánægðir að sjá mig reyna að hitta 
tippin á hestunum með hrossaskít. 
Hestarnir voru heldur ekki ánægðir, 
sérstaklega þessi sem ég smellhitti 
í kónginn þannig að hann stökk yfir 

girðinguna og elti mig um allt hest-
húsahverfið.

Á haustin var svo spilaður fót-
bolti þangað til of dimmt var til að 
sjá boltann. Þá tók endursköpun 
stórorrusta síðari heimsstyrjaldar-
innar við með tindátum í sandkass-
anum. Greyin grófust ýmist undir 
í sprengjuregni eða enduðu úti í 
runna. Allir nema einn sem varð 
konungur heimsins. Mamma er enn 
að finna tindáta í blómabeðunum.

Sumarið var sá tími sem ég lék 
mér sem mest ég mátti. Lífið hætti 
að vera alvarlegt og allt sem ekki 
var gaman beið betri tíma og styttri 
daga. 

Svona upplifa flest börn sumarið. 
Hversu margir fullorðnir skyldu 
gera það?

Það er eins og einhvers staðar á 
leiðinni glatist hæfileikinn að leika 
sér. Að stoppa í örskotsstund, virða 
hlutina fyrir sér, búa til sögu bak 
við þá og hlæja að þeim. Vissulega 
þarf að borga af lánunum, finna 
leikskólapláss fyrir börnin, setja 
köttinn í ormahreinsun og skipta 
um eldhúsinnréttingu en til hvers 
að standa í því ef maður gleymir að 
hafa gaman af lífinu?

Á morgun er 17. júní og ég legg 
til að allir sem fullorðnir eru fari í 
skrúðgöngu og geri þá hluti sem öll 
börn langar að gera en mega ekki. 
Fáið ykkur þrjá risasnuddusleikjóa, 
kaupið helíumblöðru og andið að 
ykkur helíum og talið asnalega, 
gangið á móti skrúðgöngunni og 
fyrir alla muni leikið ykkur.

Ást við 
fyrstu sýn



LEIKJATRÖLLIÐ

6366IS
MEDION RAZOR V
Intel® Core 2 Duo E6400
nVidia GeForce 7900GS - 256 MB
- DVI-I/D-SUB/HD TV-out/incl. HDTV/HDMI
500 GB 7200 rpm SATA 8MB Cache
2048 MB DDR2 vinnsluminni
LightScribe DVD Skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort
LAN 10/100 Mbit
IEEE1394/Firewire - DV Ready
MCE Sjónvarpskort og Fjarstýring
Medion Media Bay
Lyklaborð og Mús
-- Hugbúnaður ---
Microsoft Windows Vista Premium
Microsoft Works 8.5

19.788 10.801 7.805* ** ***
Windows Vista Premium
Nýja stýrikerfið frá Microsoft. Öruggara,
einfaldara og flottara. Mikið af nýjum
möguleikum með Vista.

2GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

967684-0106
LOGITECH ALTO
Lyftir fartölvunni í rétta hæð. Útbúið
USB tengjum. Passar í fartölvutöskur.

9.999

HARÐUR DISKUR LYKLABORÐ

ur!Hannað fyrir

Það hefur aldrei verið auðveldara að næla sér í lán fyrir tölvunni, heimabíóinu,
Playstation 3,  veggsjónvarpinu eða bara hverju sem er í BT! Þú þarft ekki að
eiga kreditkort til að fá  greiðslum dreift niður í þægilega mánaðargreiðslu.
Við lánum þér í allt að 48 mánuði.

Þarft ekki

sek!Fáðu lánið

og
EKKERT ÚT

Þetta er jafn auðvelt og að telja uppí 3!

1. Þú kemur í BT og segir okkur hvað þig langar í.

2. Við sækjum um lánið fyrir þig og það tekur aðeins           
              60 sekúndur að fá það samþykkt.

3. Þú ferð út með bros a vör.
Hámarksupphæð á hvert lán er 300.000 krónur.

300968E
320GB LACIE F.A. PORSCHE USB2

22”

KAUPAUKI!FRÁBÆR

MA477
APPLE IPOD NANO 2GB SILFUR

21. 999

Intel Core 2 Duo
Nýjustu borðtölvuörgjörvarnir frá Intel.
40% hraðvirkari. Tölvan getur nú gert
marga hluti í einu með nýju tækninni.

500GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum, 
ljósmyndum og tónlist á 500GB hörðum
disk.

nVidia GeForce 7900GS 256MB
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta.

BAT:NOM1-NSUM7-LA1
FSC AMILO LA1703 AMD
AMD Sempron 3500+
15,4” CrystalView skjár
- 1280 x 768 upplausn
UniChrome Pro skjástýring
512MB DDR2 vinnsluminni (533)
80GB SATA Harður Diskur
Innbyggt þráðlaust net
DVD Skrifari - Dual Layer

Windows Vista Basic
MS Works
WinDVD
Nero 7
Norman Antivirus (3mán)

7.056 3.896 2.843* ** ***

Windows Vista Basic
Nýja stýrikerfið frá Microsoft. Öruggara,
einfaldara og flottara. Mikið af nýjum
möguleikum með Vista.

15,4” CrystalView skjár
Skarpur og bjartur skjár með sérstakri
glampavörn. Skjárinn er einn mikilvægasti
hluti tölvunnar.

69.999

KORTALAUS LÁN

AMD Sempron
Aflmikill örgjörvi frá AMD. Útbúinn
PowerNow! Technology.

BT LÁN KYNNIR

HARÐUR DISKUR

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

9.999
ST3320620A
Seagate Barracuda
500GB SATA2 16MB
7200rpm 16MB cache flýtiminni

14.999 14.999

FLAKKARI

17. 999

SPA AÐU

3.000 KR

199.999



Kl. 21.00
Elvar Már Kjartansson opnar sýn-
ingu sína „Streets of Bakersfield“ 
á Vesturveggnum í Skaftfelli Menn-
ingarmiðstöð á Seyðisfirði. Elvar er 
annar í röðinni í sýningarröð Vestur-
veggsins í sumar en í ár koma þar við 
sögu listamenn sem vinna á mörkum 
hljóðs/tónlistar og myndlistar. Í kjöl-
far opnunar mun hljóðlistamaður-
inn Auxpan halda tónleika í Bistró-
inu. Sérstakur gestur verður tónlista-
maðurinn Buck Owens sem dó langt 
fyrir aldur fram í fyrra.Sýningin mun 
standa til 4. júlí.

Leikið og sungið á Gljúfrasteini

Tónlistarhátíðin Við Djúpið 
verður haldin vestur á Ísa-
firði dagana 18. til 24. júní. 
Tinna Þorsteinsdóttir veitir 
henni nú forstöðu. Hefur 
hátíðin ekki verið stærri í 
sniðum en á þessu sumri.

Gestir koma víða að úr heimin-
um: frá Frakklandi, Danmörku og 
Bandaríkjunum. Glæsilegir lista-
menn koma fram á tónleikum og 
kenna jafnframt á námskeiðum á 
tímabilinu fyrir lærða og leika. 

Þar fer fremstur í flokki hinn 
heims- og landskunni sellóleik-
ari Erling Blöndal Bengtsson, 
sem fagnaði fyrr á þessu ári 
70 ára starfsafmæli. Mun hann 
standa fyrir námskeiði fyrir unga 
tónlistarmenn og er þegar fullbók-
að á það. 

Sérstakur gestur hátíðarinnar 
er Evan Ziporyn, klarínettuleikari, 
tónskáld og meðlimur hinar heims-
þekktu samtímasveitar Bang on a 
Can, en hann heldur námskeið þar 
sem kynnt verður tónlist frá þeirri 
sælu eyju Balí. Hann er stofnandi 
sveitarinnar Gamelan Galak Tika, 
þar sem leikið er á hátt á þriðja tug 
Gamelan-hljóðfæra. Af þessu til-
efni verða sérstaklega flutt inn til 
landsins Gamelan-hljóðfæri fyrir 
þátttakendur á námskeiði hans 
að spreyta sig á og hlustendur að 
njóta, en það verður að teljast fá-
títt ef ekki einstakt tækifæri á Ís-
landi fyrir áhugamenn um tónlist 
fjarlægra staða. Námskeið er opið 
öllum áhugasömum: tónskáldum, 
hljóðfæraleikurum og tónmennta-
kennurum.

Aðrir sem koma fram eru hinn 
þjóðþekkti píanóleikari Vovka 
Stefán Ashkenazy, Davíð Þór Jóns-
son, spuna-/djass píanóleikari með 
meiru úr FLÍS-tríóinu, en tríó-
ið kom fram á hátíðinni í fyrra og 
vakti þá mikla lukku. Einnig mun 
Tinna Þorsteinsdóttir kenna á nám-
skeiði í samtímatónlist fyrir unga 
píanónemendur. Skipar því píanó-
ið veigamikinn sess á hátíðinni í 
sínum fjölbreytileika. 

Tónleikarnir eru annar megin-
þáttur hátíðarinnar: opnunartón-
leikar verða á þriðjudegi 19. júní 
kl. 20 í Hamrinum. Þar leikur Er-
ling Blöndal Bengtsson verk eftir 

Bach, Sibelius, Piatti og Kodaly. 
Á fimmtudagskvöldinu 21. júní 
verða lokatónleikar spunapíanó-
námskeiðs með Davíð Þór Jónssyni 
og nemendum hans í Edinborgar-
húsinu og hefjast kl. 20. Á föstu-
deginum verða þar tónleikar kl. 20 
með þeim Evan Ziporyn, Christ-
ine Southworth og Aton. Á laugar-
deginum kl. 21 gefst landsmönn-
um nær og fjær kostur á að njóta 
beinnar útsendingar á Rás 1 með 
Erling Blöndal Bengtssyni, Vovka 
Ashkenazy, Evan Ziporyn, Christ-
ine Southworth, Tinnu Þorsteins-
dóttur og Aton í Hamri. Þar spilar 
svo Vovka Ashkenazy á hátíðartón-
leikum á sunnudeginum kl. 16. Auk 
þessa verða tvennir nemendatón-

leikar og tvennir hádegistónleika-
gjörningar með Davíð Þór annars 
vegar og Aton hins vegar.

Í ár er sú nýjung höfð á, að boðið 
er upp á tónsmíðanámskeið undir 
handleiðslu hins unga og efnilega 
Dana, tónskáldsins Simon Steen-
Andersens og tónlistarhópsins 
Aton, sem mun frumflytja verk 
eftir hann á sérstökum tónleik-
um og nemendur á námskeiðinu. 
Simon Steen-Andersen hefur vakið 
mikla athygli í heimalandi sínu 
fyrir frumlega nálgun með hljóð-
heimi sínum og hefur hlotið fjölda 
viðurkenninga. 

Hátíðin er haldin í samvinnu við 
tónlistardeild Listaháskóla Íslands, 
Háskólasetur Vestfjarða, Tónlist-
arskóla Ísafjarðar og Listaskóla 
Rögnvaldar Ólafssonar, Edinborg-
arhúsi. Nýverið hafa tveir splunku-
nýir flyglar verið teknir í notk-
un á Ísafirði, í sal Tónlistarskóla 
Ísafjarðar, Hömrum og nú síðast í 
nýuppgerðu Edinborgarhúsi sem 
hátíðin mun njóta góðs af. Ísafjörð-
ur verður því iðandi af mannlífi og 
tónlistarlífi um Jónsmessu, sem 
að heimamenn og ferðamenn geti 
notið.

Skráning á hátíðina, sem er nú 
haldin í fimmta árið í röð, fer vel 
fram. Enn er hægt að skrá sig á 
nokkur námskeið, sem eru opin 
fyrir allt tónlistarfólk á mismun-
andi stigum náms og atvinnu-
mennsku. Nánari upplýsingar um 
dagskrána og skráningu er að finna 
á heimasíðu hátíðarinnar: www.
viddjupid.is.

„Ég vil sýna raunveruleik-
ann eins og hann er og vil 
að fólk upplifi tilfinningu 
og áhrif verka minna,“ 
segir Tinna Lúðvíksdótt-
ir, listljósmyndari, sem 
hefur verið boðið að taka 
þátt í samsýningu fjög-
urra listakvenna í Lund-
únum. Sýningin hefst 29. 
júní og stendur til 29. júlí, 
en auk Tinnu sýna lista-
konur frá Brasilíu, Þýska-
landi og Englandi. Sýning-
in verður í Danielle Arnaud lista-
galleríinu, sem leggur áherslu á 
samtímaverk.

Tinna hefur verið búsett í Nor-
egi í fimmtán ár. Hún útskrifaðist 
frá Listaháskólanum í Bergen árið 
2001 og hefur sýnt verk sín víða í 
Noregi. Hún hefur meðal annars 
starfað sem ljósmyndari í Noregi 
og við kvikmyndaframleiðslu. 

Yfirskrift sýningarinnar í Lund-
únum er „A Private Paradise“. 

Galleríeigandinn, Danielle 
Arnaud, sem er virt á sínu 
sviði, vildi fá verk á sýning-
una sem sýndu túlkun lista-
kvennanna á „einkaparad-
ís”. Tinna setti saman fjór-
ar ljósmyndaseríur fyrir 
sýninguna, alls tólf mynd-
ir, og hefur unnið að verk-
unum frá áramótum.

„Ég tók myndir á Íslandi, 
en ég sýni einnig mynd-
ir sem ég hef tekið í Nor-
egi. Myndirnar túlka mína 

einkaparadís og eru meðal ann-
ars teknar á Snæfellsnesi,” segir 
Tinna. 

Tinna heldur til Kaíró í Egypta-
landi í október þar sem henni 
hefur einnig verið boðið að taka 
þátt í sýningu. „Það verður mikið 
ævintýri að koma þangað,” segir 
hún.

Upplýsingar um verk Tinnu má 
finna heimasíðunni: www.tinna.no 

Paradís Tinnu

Express Fer›ir, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 900 100 Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

SÉRFERÐIR

Verð á mann í tvíbýli

84.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum, allur akstur,

gisting í tvær nætur í Andernach ásamt 

morgun- og kvöldverði, þriggja daga 

sigling með fullu fæði og einum 

gala-kvöldverði. Íslensk leiðsögn.

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

25.–30. ágúst
Yndisleg ferð þar sem dvalið er á góðu hóteli í Andernach við Rín í 
undurfögru umhverfi. Farið í skoðunarferð um hina stórmerku Köln 
sem stendur við Rín, m.a. í dómkirkjuna sem var 600 ár í byggingu. 
Síðan verður farið um borð í skipið mps Statendam sem er glæsilegt 
hollenskt skip og siglt hina fallegu leið til Königswinter. Þar verður í 
boði að fara í skoðunarferð upp á Drachenfelsen. Talið er að þar hafi 
Sigurður Fáfnisbani vegið orminn. Haldið til Boppart sem er mjög 
skemmtilegur bær og 
dvalið þar í einn dag. Síðan 
er borgin Koblenz heimsótt 
og að því loknu farið aftur
til Kölnar. Sama dag er 
ferðalöngum ekið til 
Frankfurt Hahn í flug.

Lágmarksþátttaka er 
20 manns

Haustsigling á Rín



Portúgalski leikstjórinn Manoel 
de Oliveira lætur ekki aldurinn 
há sér og er síður en svo sestur 
í helgan stein þó hann eigi tvö ár 
í tugina tíu. Í síðustu viku frum-
sýndi þessi spræki listamaður 
nýjustu mynd sína í Bandaríkj-
unum auk þess sem tvö nýleg 
verk hans voru sýnd hjá stofn-
uninni Anthology Film Archives, 
sem sérhæfir sig í varðveislu og 
rannsóknum á framúrstefnukvik-
myndum.

De Oliveira hefur verið elsti 
leikstjórinn sem skráður er í 
gagnabanka upplýsingaveitnnar 
Internet Movie Database síðustu 
sex árin. Hann er fæddur 1908 og 
með þeim virkari í bransanum – í 
gagnabankanum er hann skrifað-
ur fyrir leikstjórn 46 mynda en þá 
elstu gerði de Oliveira árið 1931. 
Hann hefur aukinheldur leikið í 
nokkrum myndum, skrifað hand-
rit, klippt og framleitt ófáar.

De Oliveira á að baki langan 
og merkan feril en myndir hans 
hafa afar sjaldan sést hér á landi. 
Framleiðni hans er með eindæm-
um en nýjasta myndin ku vera 
afar metnaðarfull framhalds-
mynd Belle de jour sem leikstjór-
inn Luis Buñuel gerði árið 1967 
og skartaði leikurunum Cath-

erine Deneuve og Michel Picc-
oli. Sá síðarnefndi leikur einn-
ig í þeirri nýjusem er samnefnd 
þeirri fyrstu. 

Haft er eftir de Oliveira að hann 
leikstýri kvikmyndum ánægj-
unnar vegna og óháð viðbrögð-
um gagnrýnenda. Hann lifir ein-
földu lífi fjarri sviðsljósinu en 
verk hans hafa hlotið fjölda við-
urkenninga.

Ern og dálítið ofvirkur
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Nú um helgina standa Háskóla-
setur Vestfjarða og Safn Jóns 
Sigurðssonar á Hrafnseyri fyrir 
þjóðhátíðarþingi á Hrafnseyri. 
Þingið er skipulagt í samvinnu við 
Evrópufræðastofnun Háskólans á 
Bifröst, Alþjóðamálastofnun Há-
skóla Íslands og Hugvísindadeild 
Háskóla Íslands. Hátíðarþingið 
ber yfirskriftina „Þjóð og hnatt-
væðing“ og eru nokkrir af virt-
ustu fræðimönnum heims á þessu 
sviði væntanlegir til Hrafnseyrar 
til að fjalla um þetta áhugaverða 
málefni.

Íslensku fyrirlesararnir verða 
þeir Auðunn Arnórsson blaða-
maður, Birgir Hermannsson, 
stjórnmálafræðingur, Eirík-
ur Bergmann Einarsson, stjórn-
málafræðingur og forstöðumað-
ur Evrópufræðaseturs Háskólans 
á Bifröst, Guðmundur Hálfdánar-
son, prófessor í sagnfræði við 
Háskóla Íslands, og síðast en 
ekki síst Valdimar Halldórsson, 
staðarhaldari á Hrafnseyri.

Erlendu fyrirlesararnir eru 
heldur engir aukvisar á þessu 
sviði en þau eru Lene Hansen, 
Liah Greenfeld og Ole Wæver. 

Lene Hansen er dósent í alþjóða-
samskiptum við stjórnmálafræði-
deild Háskólans í Kaupmanna-
höfn. Liah Greenfeld er prófess-
or í stjórnmálafræði við Boston 
University en hún hefur stund-
að fræðistörf og kennt við marga 
virtustu háskóla heims, m.a. Har-
vard-háskóla. Ole Wæver er próf-
essor við stjórnmálafræðideild 
Háskólans í Kaupmannahöfn. 
Málþingið fer fram á ensku.

Þingið hefst í dag en það fer 
fram á afar viðeigandi stað, á 
fæðingarbæ Jóns Sigurðssonar 
við Arnarfjörð en þar er að finna 
safn og kapellu til minningar um 
þann mikla stjórnmálaleiðtoga, 
vísinda- og fræðimann.

Dagskráin hefst síðan aftur 
kl. 10 á morgun og stendur til 
hádegis. Eftir hádegi tekur svo 
við hátíðardagskrá í tilefni af 
þjóðhátíðardegi Íslendinga þar 
sem Þorsteinn Pálsson, ritstjóri 
Fréttablaðsins, flytur hátíðar-
ræðu dagsins.

Nánari upplýsingar um dag-
skrá, fyrirlesara og efni fyrir-
lestra er að finna á vef Háskóla-
seturs Vestfjarða, www.hsvest.is 

Hnattvæðing á 
Hrafnseyri

Svipmyndir nefnist ný útgáfa á 
tveimur safndiskum, sem komnir 
eru út frá forlaginu LP-útgáfa og 
12 tónar dreifa, sem geyma úrval 
úr stórum bálki hljóðritana úr safni 
Ríkisútvarpsins af túlkunum Lár-
usar Pálssonar leikara. Þar gefur 
að heyra flutning þessa ástsæla og 
dáða leikara á ljóðum og sögum, og 
heyra má brot úr nokkrum leikrit-
um sem hann átti hlut að. Upptök-
urnar spanna nærri tvo áratugi á 
ferli Lárusar, þær elstu frá því á 
fimmta áratug síðustu aldar en þær 
síðustu voru gerðar skömmu fyrir 
dauða listamannsins. Saman gefur 
þetta val fjölbreytta hugmynd 
um list Lárusar á ýmsum tímum. 
Magnús Hjálmarsson, tæknimað-
ur Ríkisútvarpsins hefur yfirfar-
ið upptökurnar og unnið eftir þeim 
stafræn afrit svo að list leikarans 
fengi notið sín sem best.

Lárus Pálsson fæddist í Reykja-
vík árið 1914. Hann fór að leika 
í Menntaskólaleikritum og sótti 
síðan í slóð Haraldar Björnsson-
ar og Önnu Borg og fór til náms í 
Kaupmannahöfn við Konunglega 
leikhúsið á árunum 1934–1937 og 
lék síðan þar í borg um þriggja 
ára skeið í nafntoguðum leikflokki. 
Hann kom þar einnig fram í kvik-
mynd. Hann sneri heim haustið 

1940 og gekk til liðs við Leikfélag 
Reykjavíkur sem leikari og leik-
stjóri og breytti verkefnavali fé-
lagsins verulega. Starfaði hann 
þar við mikla aðdáun og vinsældir 
uns Þjóðleikhúsið tók til starfa 
vorið 1950 þar sem hann starf-
aði síðan sem leikari og leikstjóri 
til dánardags árið 1968 og varð á 
skammri ævi einn helsti áhrifa-
maður í íslensku leikhúslífi. Árið 
1941 stofnaði Lárus leiklistarskóla 
sem starfaði um árabil og mennt-
aði marga þá leikara sem síðar létu 
að sér kveða á íslensku leiksviði frá 
1946 langt fram eftir öldinni. Var 
skóli hans raunar fyrirrennari leik-
listarskóla Þjóðleikhússins þar sem 
Lárus kenndi síðar. 

Lárus var ekki aðeins mikilvirk-
ur stjórnandi og metnaðarfullur 
leikhúsmaður. Hann var afbragðs-
leikari bæði á sviði og í útvarpi. 
Hann vann leikgerð að Íslands-
klukkunni eftir Halldór Laxness 
sem var opnunarsýning Þjóðleik-

hússins og leikin þar með nokk-
urra ára bili á sjötta áratugnum 
og er kunn af hljóðritun. Hann var 
afar virkur upplesari, fór um land-
ið og flutti þá meðal annars stóran 
hluta Péturs Gauts einn sem aðrir 
hafa leikið eftir honum. Sem upp-
lesari hafði hann gríðarleg áhrif á 
opinberan flutning lauss og bund-
ins máls. Einn nemendi hans sem 
var undir sterkum áhrifum frá les-
stíl Lárusar var Óskar Halldórs-
son sem sagði um Lárus Pálsson að 
hann hefði verið jafnvígur „á gleði-
leik og harmleik, en hæst reis list 
hans í ljóðrænni túlkun og náði þar 
sérstöðu. Ljóðskynjun hans virt-
ist dýpri og ríkari en annarra, og 
framsögn hans, mjúk eða sterk, 
auðug eða einföld, nálgaðist einatt 
þá fullkomnun að öll önnur umfjöll-
un textans virtist út í hött.“

Ævisaga Lárusar hefur um langt 
skeið verið í vinnslu og er Þorvald-
ur Kristinsson höfundur hennar.

Sýning Þuríðar Sigurðardóttur 
„Stóð“ í gallerí Suðsuðvestur lýkur 
nú um helgina. Viðfangsefni Þuríð-
ar á sýningunni er íslenski hestur-
inn og býður hún áhorfandanum að 
taka þátt í rannsókn sinni á tengsl-
um manns og dýrs í gegnum upp-
lifun lita og áferðar feldsins.

Með því að höfða til löngunar-
innar til að klappa mjúkum dýrum 
verða málverkin nánast ómót-
stæðileg og um leið koma fram 
spurningar um málverkið sem 
miðil. Þaulunnin og tímafrek kall-
ast þau á við listasöguna og vega 
salt milli hins fígúratífa og ab-
strakt.

Síðustu forvöð

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Stofudramað með endalausum 
skotum, illindum, pirringi og göml-
um leyndarmálum var á sínum 
tíma svæði fyrir uppreisnarmenn. 
Inní stofudrama natúralismans 
var dreginn heimur sem naut ekki 
hins þaulskipulega byggingarlags 
sem meistari Ibsen hafði á end-
anum fullnumið sig í; þangað var 
dreginn hinn ofsafengni heimur 
alkóhólisma, barnamorða og sjúk-
legra sambanda. Hér á landi var 
það sögulegt hlutverk Jökuls Jak-
obssonar að ganga að stofudram-
anu dauðu þótt nokkrir yngri höf-
undar tækju það upp á sína arma: 
Vésteinn, Steinunn og Birgir Sig-
urðsson.

Á heimili sitt boðar Sigtryggur 
Magnason nú leikhúsgesti og 
raðar í þröngum stofum Þingholt-
anna stólum fyrir stofudrama um 
millistéttarfólk íslenskt – það gæti 
raunar verið hvar sem úr hinum 
vestræna heimi og ástleysi þess 
og harmur verður honum yrkisefni 
í snotran smáþátt um kunnugleg 
efni. Við höfum komið hér áður.

Sigtryggur prjónar snoturlega 
með þrílitt band og dregur mann 
inní sögu þessa fólks sem býr enn 
við afturgöngu á heimilinu. Þetta 
er í bland minnisvarði um Albee og 
Virginíu Woolf nema það er ekkert 
drukkið nema gos.
Hann er með dúndurleikara í 
vinnu: Bergur Þór Ingólfsson 
setur upp, Ingvar Sigurðs-
son og Edda Arnljóts leika 
hjónin og Jörundur Ragn-
arsson fer snoturlega með 
sögumannshlutverk sitt, 
er þriðji maðurinn í þess-
um þríhyrningi.

Tiltækið að sýna í heima-
húsi er óvenjulegt á reyk-
víska vísu en þekkt 
víða um lönd. Það er 
skemmtileg nýjung en 
leikarastéttin þráir það 
mest að komast í önnur 

rými en leikhúsin sjálf, rétt eins og 
innréttingar og hið ytra rými skipti 
mestu máli meðan það er innrétt-
ing leiksins sjálfs, innrætið sem er 
sýnt sem er höfuðatriði dramans 
eins og sagan sýnir.

Þetta er hófstillt og snotur sýn-
ing, ekki magnmikil eða þrungin, 
heldur full af leiða og blindgötu-
óþreyju. Uns allt springur og 
áhorfandinn fær hopp í hjartað og 
hugsar með sér: sjitt að menn skuli 
ekki hafa fattað hvað Edda Arn-
ljótsdóttir er flínk leikkona orðin 
eftir langa stöðu í vörn í sóknarliði. 
En það er ég víst búinn að segja 
nokkrum sinnum áður.

Sýningin er sjónvarpsdrama, 
yfirvegað, rétt um klukkutími um 
margnýtt efni sem leikhúsgestir, 
bíógestir og sjónvarpsglápar-
ar hafa séð mörgum sinnum. En 
það er fallega byggt upp með al-

úðarfullri vinnu og bendir 
ótvírætt til að Sigtrygg-

ur eigi að halda áfram 
skrifa texta fyrir 
svið.

Leikhópurinn
rekur heimasíðu: 
www.naiv.blog.is. 
Þar er tilkynnt um 
frekari sýningarhald.

Gömul ógn  vofir enn



Ég er ein af þeim sem hrífast meira af tísku hausts og vetrar en 
sumarsins, þegar mér finnst tískuverslanir fyllast af ósamstæðum 
og glannalegum litum og efnum sem maður getur ekki beðið eftir 
að fari á útsölu á haustin. Það er einhvern veginn erfiðara að vera 
smart á sumrin, en margar konur halda að árstíðin hlýja þýði það 
að maður eigi að dressa sig frá toppi til táar í túrkisblátt, appels-
ínugult eða pastelliti. Ég á erfitt með að losna úr viðjum klassískra 
lita eins og svörtu, hvítu, gráu og beige og held mig við þá sama 
hvað hitamælirinn segir. Nú fara margir að huga að sumarleyfum er-

lendis, hvort sem það er í borgarferð (og þá oftast 
í 30 stiga mollu!) eða við strönd. Ég er einmitt að 
reyna að endurhugsa fataskápinn fyrir sumarfrí-
ið og er að sirka út hina fullkomnu „garderóbu“ 
sem ætti að henta bæði í stórborg eða á svöl-
um í evrópskum strandbæ. Sumarið í ár er fyrst 
og fremst algjört kjólasumar, og þá erum við 
að tala um þægilega, lausa kjóla með einskon-
ar sixtís-sniði sem ættu að ganga við bókstaf-
lega allt. (Ég var sérstaklega hrifin af útfærsl-
um Chloé á litla sixtískjólnum eins og á með-
fylgjandi mynd). Það er hægt að vera í kjólum 

á daginn við ballerínuskó, eða já, Converse-strigaskóm ef maður er 
rokkgella, eða yfir bikiníið á ströndinni við sandala. Talandi um skó 
þá ættu allar konur að fjárfesta í þægilegum flötum ballerínuskóm og 
einu stykki „ thong“ sandölum sem fást í skemmtilegum glimmerútgáf-
um eða jafnvel með semelíusteinum í anda MiuMiu. Stuttbuxur og hné-
buxur eru áfram vinsælar í sumar en þær eru fullkomnar í borgarferð-
ina með ermalausum bol og sólgleraugum. Stjörnurnar fara svo ætíð 
með gríðarstór Pashmina-sjöl í flugvélarnar en það er einkar þægilegt 
að kúra undir þeim í kaldri loftræstingu. Fyrir ströndina eða exótískari 
staði þá eru svokallaðir „kaftan“-kjólar (lausir með indversku sniði og 
síðum ermum) fullkomnir í hitann. Svo er bara að muna að setja SPF 40 
á nefið og jafnvel hatt eða slæðu á höfuðið svo að maður komi ekki eins 
og sveskja heim úr sumarfríinu. 

Svalt sumarfrí? 

Hönnunarparið Thea Bregazzi og 
Justin Thornton skapaði merkið 
Preen á síðasta áratugi. Í sumar 
náði Preen nýjum hæðum með lit-
ríkri og þröngri „nineties“-línu og 
kjólarnir þeirra eru á óskalista
allra helstu tískudrósa heims. 
Bregazzi og Thornton búa í Nott-
ing Hill í London og hafa hingað til 
verið þekkt fyrir jarðarliti og svart 
og hvítt. Daður þeirra við neonliti 
kom þeim rækilega á tískukortið í 
ár og þau eru frumkvöðlar hinn-
ar nýju „ Body-con“ tísku en það 
þýðir „líkamsmeðvitund“ – sumsé 
níðþröng föt! Bregazzi fékk inn-
blástur frá hönnuðum eins og Azz-
edine Alaia og Hervé Léger. „Ég 

var að hugsa um fyrirsætuna Yas-
min Le Bon sirka 1989“ segir hún. 
Við kjólana, sem eru ýmist í neon-
bleiku, grænu, gulu eða mjúkum 
kamellit, eru svo rokkuð ökkla-
stígvél í svipuðum litaafbrigðum. 
Nú er Preen selt á yfir 120 stöð-
um um allan heim og haust/vetrar-
línan hefur líka fengið margróma 
lof. Þar gefur að líta kamelfrakka, 
þrönga kjóla í hindberjableiku og 
plómurauðu við þykkar sokkabux-
ur og ökklastígvél. En fyrir þær 
sem ekki hafa efni á níutíu þús-
und króna kjól þá hafa hjónakorn-
in einnig hannað Preen línur fyrir 
TopShop í London undanfarin tvö 
ár. 





Listinn yfir þá söngvara og hljóm-
sveitir sem ætla að koma fram á 
minningartónleikum um Díönu 
prinsessu 1. júlí næstkomandi 
verður sífellt stærri og glæsi-
legri og í gær bættust Anastacia, 
Andrea Bocelli, Josh Groban og 
Fergie úr Black Eyed Peas í hóp-
inn. Hjartnær tíu ár eru liðin frá því 
að Díana lést í umferðarslysi 
í París og af því tilefni hafa 
synir hennar, prinsarnir 
Vilhjálmur og Harry, skipu-
lagt tónleika sem fram fara 
á Wembley-leikvanginum. 
Tónleikarnir verða í raun 
einn allsherjar söngleik-
ur þar sem listamennirn-
ir koma fram hver í sínu 
lagi. Enginn annar en 

Andrew Lloyd Webber sér um stjórn söng-
leiksins.  

Meðal annarra sem hafa boðað komu 
sína á Wembley þetta kvöld eru Take 
That, Duran Duran, Bryan Ferry, Rod 
Stewart, Kanye West og að sjálfsögðu Sir 
Elton John, sem var náinn trúnaðarvinur 
Díönu á meðan hún lifði. 

Allir vilja spila til heiðurs Díönu

Gríman, íslensku leiklistar-
verðlaunin, voru haldin 
í fimmta sinn í íslensku 
óperunni í gærkvöldi. 
Benedikt Erlingsson var 
óumdeildur sigurvegari 
kvöldsins. 

Sýningin Dagur vonar hreppti 
eftirsóttustu verðlaun Grímunnar 
í gærkvöldi og var kjörin besta 
sýning ársins. Leikfélag Reykja-
víkur setti upp sýninguna, sem 
er eftir Birgi Sigurðsson, en 
Hilmir Snær Guðnason leikstýr-
ir. Það var hins vegar áðurnefnd-
ur Benedikt sem stal senunni en 
hann hlaut þrenn verðlaun. 

Benedikt var kjörinn leikstjóri 
ársins fyrir Ófögru veröld, einnig 
í sviðsetningu Leikfélags Reykja-
víkur, og þá hlaut hann tvenn 
verðlaun fyrir frammistöðu sína 
í Mr. Skallagrímssyni, sem leik-
ari ársins og leikskáld ársins. 

Þetta er í annað sinn sem Bene-
dikt reynist sigursæll á Grímunni 

en fyrir tveimur árum var hann 
valinn leikstjóri ársins þegar 
hann stýrði Draumaleik, sem þá 
var einnig valin besta sýning árs-
ins. Þetta er í fyrsta sinn sem 
Hilmir Snær stýrir verðlauna-
leiksýningu en hann hefur tví-
vegis hlotið Grímuna fyrir best-
an leik í aðalhlutverki, árið 2003 
fyrir Veisluna og í fyrra fyrir 
frammistöðu sína í sýningunni 
Ég er mín eigin kona. 

Leikararnir Herdís Þorvalds-
dóttir og Róbert Arnfinnsson 
hlutu heiðursverðlaun Leiklistar-
sambands Íslands í gær fyrir 
ævistarf sitt í þágu leiklistar á 
Íslandi. Voru þau hyllt af við-
stöddum í Óperunni í gær þegar 
forseti Íslands, Herra Ólafur 
Ragnar Grímsson, afhenti þeim 
verðlaunin. 

Úrslitin í gær komu fáum á 
óvart og voru í takt við það sem 
flestir gagnrýnendur höfðu spáð. 
Dr. Jón Viðar Jónsson leiklist-
arfræðingur spáði Degi vonar 
verðlaununum í viðtali við 
Fréttablaðið fyrir skemmstu og 

þá hefur Sveinn 
Einarsson, leik-
húsfræðingur og 
fyrrverandi Þjóð-
leikhússtjóri, látið 
hafa eftir sér að 
Dagur vonar sé í 
hópi bestu leikrita 
sem skrifuð hafa 
verið hér á landi á 
síðustu árum. 

Benedikt hefur 
hlotið einróma lof 
fyrir túlkun sína á 
Agli Skallagríms-
syni í leiksýningu 
sinni sem sýnd er 
á Landnámssetr-
inu í Borgarnesi. 
Benedikt var ein-

mitt upptekinn við leik í sýning-
unni framan af kvöldi í gær en 
var fluttur með þyrlu frá Borgar-
nesi til Reykjavíkur í gærkvöldi. 
Benedikt mætti á hátíðina í tæka 
tíð til að taka á móti verðlaunum 
sínum. 

Fyrr á árinu hlaut Benedikt 
Samfélagsverðlaun Fréttablaðs-
ins sem uppfræðari ársins fyrir 
Mr. Skallagrímsson. Þá sagði 
Benedikt að vinsældir verksins 
kæmu sér mikið á óvart. „Mér 
datt ekki í hug að svona stór hluti 
þjóðarinnar hefði þennan Íslend-
ingasagnanörd í sér,“ sagði Bene-
dikt. 



Íslensku Idol/X-Factorplöturnar 
eru alveg hreint ótrúlegt fyrir-
bæri. Plöturnar hafa selst misvel 
en samt virðist trúin á þær alltaf 
jafn sterk hjá útgefendum þeirra. 
Hins vegar verður að viðurkenn-
ast að plata Jógvans er það lang-
skásta sem kemur hefur út í þess-
ari sérstæðu plötuútgáfu hér á 
landi og býður upp á örlítið árang-
ursríkari metnað en áður.

Það helsta sem gerir plötu Jóg-
vans betri en forvera hans er að 
heildarmynd plötunnar er meira 
spennandi. Útsetningarnar eru 
vandaðri, jafnvel frjóar, og söng-
ur Jógvans sjálfs, en um hann 
snýst auðvitað allt heila klabbið, 
afar lipur. Ég stóð reyndar ekki 
upp í sætinu mínu og klappaði, 
né finnst söngurinn vera algjör-
lega framúrskarandi og á heims-
vísu, og mig langar ekkert að fara 
á stefnumót með þessum ágæta 
Færeyingi enda hélst sætið mitt 
alveg skraufþurrt meðan ég hlust-
aði á plötuna. Jógvan sýnir samt 
sem áður ágætis takta, hefur fína 
breidd og fer vel með lögin, þó 
hann klikki á nokkrum tónum.

Lagavalið heldur samt áfram að 
vera jafn ófrumlegt. Einfaldlega 
þekktar ballöður settar í annan 
ballöðubúning. Mætti alveg hugsa 
út fyrir rammann í þeim efnum. 
Frumsömdu lögin koma bæri-
lega inn í pakkann og er ákveðna 
línu að finna á plötunni, frá upp-
hafi til enda, sem gerir þennan 
fyrrnefnda heildarsvip plötunnar 
ágætlega sterkan.

Plata þessi áreitir mann á 
engan hátt, inniheldur engan lík-
legan ofursmell, hróflar ekki við 
tónlistarlegum vitum manns eða 

krefst nokkurs af hlustendanum. 
Hún er hins vegar besta plata sem 
Idol/X-Factorstjarna hefur sent frá 
sér, er fagmannlega unnin, notaleg 
og líkleg til söluafreka. Veit reynd-
ar ekki alveg hvers ég á að krefjast 
frá plötum af þessum toga, helst 
myndi ég vilja að útgáfu þeirra 
yrði hætt. Eitt annað: Sena verð-
ur að fara að leggja meiri metn-
að í hönnun á plötuumslögum. Þau 
halda áfram að vera jafn ferlega 
hugmyndasnauð og ófrumleg að 
það nær einfaldlega engri átt. Það 
hlýtur að vera hægt að hafa öðru-
vísi framhlið á plötu en með ein-
faldri mynd af söngvaranum, smá 
photoshop-breytingum og stöfum 
sem maður finnur í Word.

Aðeins meiri gæði

TILBOÐ SLOGGI TAI

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

B&L



FANTASTIC FOUR 2 kl. 2, 4, 6, 8 og 10-POWER L
HOSTEL 2 kl. 6, 8 og 10 18
THE LAST MIMZY kl. 2, 4 og 6 L
DELTA FARCE kl. 8 og 10 10
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 2 og 4 -450 kr.- L

www.laugarasbio.is                

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

AKUREYRI
CODE NAME CLEANER kl. 4 - 8 - 10 10

OCEAN´S 13 kl. 9 7

PIRATES 3 kl. 6 10

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 6 L

ROBINSON ÍSL TAL kl. 4 L

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

DIGITAL
DIGITAL-3D

DIGITAL
CODE NAME CLEANER kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 10

OCEAN´S 13 kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

PIRATES 3 kl. 2 - 7:20 - 10:30 10

ROBINSON ÍSL TAL kl. 4 L

KEFLAVÍK
FANTASTIC FOUR kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

OCEAN’S 13 kl. 8 - 10:20 12

ZODIAC kl. 10 16

GOAL 2 kl. 2 L

PIRATES 3 kl. 4 7

ÁLFABAKKA
OCEAN´S 13         kl. 3:50 - 5:30 - 6:30 - 8 - 9 - 10:40 7

OCEAN´S 13 VIP kl. 5:30 - 8 - 10:40 
PIRATES 3 kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10  10

PIRATES 3 VIP kl. 2

ZODIAC kl. 6 - 9 16

BLADES OF GLORY kl. 1:50 - 3:50 12

ROBINSON  ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

Þegar óhreinindin er orðin of mikil 
þarf einhvern til að taka til hendinni!

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

www.SAMbio.is 575 8900

FANTASTIC FOUR 2 kl.1.30- 3.40-5.50 -8- 10.10
FANTASTIC FOUR 2 LÚXUS kl.1.30- 3.40-5.50 -8- 10.10
HOSTEL 2 kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE LAST MIMZY kl. 1.30 - 3.40
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3 kl. 1.30 - 5 - 9 
SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5 - 8

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

NÝTT Í BÍÓ!

HEIMSFRUMSÝNING!

EIN SVALASTA 
STÓRMYND

ÁRSINS!

SÍMI 530 1919

FANTASTIC FOUR 2 kl. 3 - 6 - 8.20 -10.30
THE HOAX  kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
28 WEEKS LATER kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
FRACTURE kl. 8 - 10.30
THE PAINTED VEIL kl. 3 - 5.30

18

10
10

12
16
16

18
16
16
14

FANTASTIC FOUR 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10
HOSTEL 2  kl. 8 - 10
SPIDERMAN 3 kl. 4

18
10

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

QUENTIN
TARANTINO
KYNNIR

FANTASTIC FOUR 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10
HOSTEL 2 kl. 8 - 10
THE INVISIBLE kl. 4 - 6 - 10.30
28 WEEKS LATER kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE LIVES OF OTHERS kl. 5.30 - 8

Gítarleikarinn Frosti 
Logason og bassaleikarinn 
Þröstur Jónsson eru hættir 
í rokksveitinni Mínus. Í stað 
Þrastar hefur verið ráðinn 
Sigurður Oddsson, söngvari 
Future Future, en enginn 
gítarleikari verður ráðinn í 
stað Frosta.

„Samstarfið hjá okkur er orðið 
dautt einhvern veginn og það 
er langt síðan það varð þannig,“ 
segir Frosti Logason, sem er einn 
af stofnendum Mínuss. „Ég var 
sjálfur með þær hugmyndir að 
sigla þessu fleyi í höfn og segja 
þetta gott. Þröstur var sammála 
því en hinir ekki. Ég ber virð-
ingu fyrir því ef þeir vilja halda 
áfram en ég vil ekki hjakkast í 
þessu lengur. Það er mjög jákvætt 
að það sé gerð breyting fyrir alla 
sem að málinu komu en að halda 
áfram með ástandið óbreytt hefði 
bara verið áframhaldandi moð.“

Aðeins eru nokkrar vikur liðn-
ar síðan fjórða hljóðversplata 
Mínuss, The Great Northern 
Whalekill, kom út og því koma tíð-
indin mjög á óvart. „Það var búið 
að taka langan tíma að gera plöt-
una og koma henni í framkvæmd 
og það hefði verið leiðinlegt að 
hætta án þess að klára hana með 
allt þetta ókláraða efni sem við 
áttum. Meiningin var að fylgja 
þessu eftir en við erum búnir að 
ræða þetta mál og eftir þær sam-
ræður langaði þá að halda áfram. 
Við skiljum í mesta bróðerni 
en við höfum ekki verið vinir í 
mörg, mörg ár. Við höngum ekk-
ert saman og erum búnir að láta 
þetta ganga mikið lengur en eðli-
legt er.“

Aðspurður segist Frosti ekki 
sakna Mínuss eftir öll þessi ár. 
„Við áttum mjög góðan tíma fyrir 

nokkrum árum en þetta er bara 
svo löngu búið. Maður er fyrir 
löngu kominn yfir þann söknuð.“ 

Söngvarinn Krummi segir að það 
sé bæði erfitt og skrítið að kveðja 
þá Frosta og Þröst en telur að 
spennandi hlutir séu framundan. 
„Það hefði verið hálfgerð synd að 
leggja niður bandið. Við erum ný-
búnir að gefa út plötu og allt það 
og okkur fannst eðlilegast að halda 
áfram. Það var mjög mikill metn-
aður fyrir því,“ segir Krummi, 

sem býst við breytingum á stefnu 
sveitarinnar. „Þetta er eins og ein 
góð og feit vítamínsprauta í rass-
gatið að fá nýjan meðlim og leyfa 
bandinu að þróast í nýja átt.“ 

Næst á dagskrá hjá Mínus er upp-
hitun fyrir bandarísku dauðar-
okksveitina Cannibal Corpse á 
Nasa hinn 30. júní. Í haust er síðan 
stefnan sett á að gefa nýju plöt-
una út erlendis og fylgja henni 
þar eftir.

Reykjavík býður upp á allt of 
dýra veitingastaði að mati banda-
rísks blaðamanns sem ferðaðist 
nýlega um landið. Jonathan Finer 
skrifaði um reynslu sína á vefsíðu 
Miami Herald og sagði Reykja-
vík bjóða upp á þá dýrustu veit-
ingastaði sem hann hefði nokk-
urn tíma séð. Viðmiðin voru borg-
ir sem hann hafði nýlega heimsótt 
eins og Hong Kong, Tokyo, Dubai, 
New York og London. 

„Það var sama hvert við fórum, 
alls staðar endurtók sagan sig. 
Rákumst til dæmis á fiskihlað-
borð með ógirnilegum humri á 
sama verði og olíutunna!“ segir 
Finer hneykslaður í greininni. 

Hann var þó alls ekki óánægð-
ur með allt enda sagðist hann 
hafa fundið tvo góða veitinga-

staði í Reykjavík þar sem verð-
skráin var ekki svo sjokkerandi. 
Fyrst lá leið hans á Sægreifann 
þar sem hann snæddi hrefnu-
kjöt og humarsúpu sæll og glað-
ur. Daginn eftir var honum bent 
á að bestu borgarana í bænum 
fengi hann á Hamborgarabúll-
unni. Honum þóttu báðir staðirn-
ir þrælfínir og sagði hann Búlluna 
hafa staðið vel undir væntingum. 
Í lok greinarinnar sagði hann: „Ís-
land er að sjálfsögðu miklu meira 
en matur. En þegar allt kemur til 
alls er fátt sem toppar góðan mat 
á sanngjörnu verði. Með því að 
leggja okkur svolítið fram fund-
um við tvo slíka staði.“

Íslenskir veitingastaðir of dýrir

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR SparBíó* 450kr

PIRATES 3 KL. 2 Í ÁLFABAKKA
OG 4 Í KEFL. BLADES OF GLORY KL. 1:50 Í ÁLFABAKKA

www.SAMbio.is

GOAL 2 KL.4 Í KEFL.
MEET ROBINS. KL. 2 Í ÁLFABAKKA
OG KL 4 Á AKUREYRI



Rúmlega ein milljón eintaka af 
Playstation 3-leikjatölvunni hefur 
selst í Evr-
ópu og Ástr-
alíu. Millj-
ónasta ein-
takið seldist 
eftir níu og 
hálfa viku, 
sem er betri 
árangur en 
Sony náði 
með fyrstu 
tveimur
Playstation-
tölvunun.

Þrátt fyrir 
að Playstat-
ion 3 hafi 
komið út í Japan í nóvember á síð-
asta ári hefur leikjatölvan næstum 
því selst í milljónum eintaka á því 
svæði. Í Norður-Ameríku hefur 
tölvan selst í yfir 1,3 milljónum 
eintaka. Leikurinn Resistance: 
Fall of Man hefur selst í 600 þús-
und eintökum í Evrópu og Motor-
storm í yfir hálfri milljón.

Helga Dýrfinna Magnúsdóttir, 23 
ára gömul Kópavogsmær, tekur 
þátt í Miss Tourism í ár. Keppnin 
fer fram í Kína og leggur Helga 
uppí langferðina í byrjun júlí. „Ég 
tók þátt í Hawaiian Tropic-keppn-
inni og lenti þar í öðru sæti. Upp-
haflega stóð síðan til að ég færi til 
Las Vegas en þegar það datt upp-
fyrir stakk Ásdís Rán Gunnars-
dóttir uppá því að ég tæki þátt í 
þessari keppni,“ útskýrir Helga 
sem var að vonum spennt fyrir 
ferðinni. „Mér líst alveg rosalega 
vel á þetta enda hef ég aldrei áður 
komið til Kína,“ bætir hún við.

Helga ætti að vera sjóuð í keppn-
um því hún hefur verið nokkuð 
iðin við kolann við að koma sér 
á framfæri. Hún hefur tvívegis 
tekið þátt í Ungfrú Reykjavík og 

svo prófaði hún að syngja fyrir 
hina harðskeyttu dómnefnd í Idol-
leit Stöðvar 2. Keyrði alla leið til 
Akureyrar eftir að hafa misst af 
inntökuprófunum í höfuðborg-
inni. „Ég hef verið að læra söng 
en tókst ekki að yfirbuga stress-
ið sem fylgir því að syngja fyrir 
framan myndavélarnar,“ útskýr-
ir Helga sem hefur þó ekki lagt 
sönginn á hilluna því hún hyggst 
þenja raddböndin fyrir dómefnd-
ina í Kína en þátttakendur reyna 
með sér í hæfileikakeppni. „Ég 
hef verið að bræða það með mér 
að syngja Somewhere Over the 
Rainbow,“ segir Helga.

Syngur fyrir Kínverja
Hljómsveitirnar Benni Hemm 
Hemm og Stórsveit Nix Noltes 
fá fjórar stjörnur af fimm mögu-
legum á heimasíðunni music-
omh.com fyrir frammistöðu sína 
á tónleikum á staðnum Catch í 
London.

„Það er svona tónlist sem vex 
inni í þér eins og sú hlýja tilfinn-
ing sem þú færð þegar einhver 
sem þú hefur áhuga á brosir til 
þín í lestinni á leiðinni heim,“ 
segir í umsögninni um Benna 
Hemm Hemm.  Tónlist Stórsveit-
ar Nix Noltes er lýst sem blöndu 
af sígaunapönki með íslenskum 
þjóðlagaáhrifum sem ná aftur 
fyrir þann tíma sem Emilíana 
Torrini kom fram á sjónarsviðið. 

„London þarf á fleiri hljóm-
sveitum eins og Benna Hemm 

Hemm og Stórsveit Nix Noltes á 
að halda til að matreiða fyrir sig 
svona fína rétti og kenna okkur 
Bretum hvernig á að njóta oftar 
svona góðrar tónlistar.“

Fá fjórar stjörnur

Kínversk yfirvöld hafa klippt í 
burtu helming atriðanna með kín-
verska leikaranum Chow Yun-Fat 
úr framhaldsmyndinni Pirates of 
the Caribbean. Ástæðan er sú að 
þau eru talin móðga kínverskan 
almenning.

Chow Yun-Fat kemur aðeins 
fram í tíu mínútur í kínversku út-
gáfunni í stað þeirra tuttugu mín-
útna sem eru í upprunalegu útgáf-
unni. Yfirvöldin vildu ekki gefa 
frekari ástæður fyrir aðgerðum 
sínum en kínverska tímaritið Pop-
ular Cinema hefur skýringuna á 
reiðum höndum: „Sjóræninginn 
sem Chow leikur er sköllóttur, ör-
óttur með langt skegg og langar 
neglur. Þessi ímynd er í takt við 
hugmyndir Hollywood um að gera 
Kínverja að illmennum.“

Klipptur út 
út í Kína

Ein milljón 
eintaka seld



Getur eitthvert lið stöðvað meistarana?

 Guðmundur Sævarsson, 
bakvörðurinn knái í FH, skoraði 
í fyrrakvöld annað mark sinna 
manna gegn KR í Vesturbænum. 
Það var hans ellefta mark í efstu 
deild á ferlinum en þar af hefur 
hann skorað sex þeirra á móti KR. 
Guðmundur skoraði þrennu í 7-0 
sigrinum fræga á Kaplakrikavelli 
í lokaleik umferðarinnar 2002 og 
þar að auki hefur hann skorað þrí-
vegis í Vesturbænum.

„Ég held nú að liðinu öllu líði 
yfirleitt vel í Vesturbænum,“ 
sagði hann aðspurður um hverju 
þetta sætti. „Ég legg svo sem enga 
sérstaka áherslu á að skora gegn 
KR,“ bætti hann við.

Markið í fyrrakvöld skoraði 
hann þar að auki með skalla sem 
þykir heldur óvenjulegt. „Ég man 
nú ekki hvenær ég skoraði síðast 
með skalla. Ég held samt að það 
hafi einhvern tímann gerst áður í 

meistaraflokki,“ sagði hann.
Hann er þó alls ekki óvanur því 

að skora mörk því hann lék sem 
framherji í gegnum alla yngri 
flokkana hjá FH. Þótti hann mark-
heppinn með eindæmum. 

Guðmundur spilaði sitt fyrsta 
tímabil í efstu deild árið 2001. „Ég 
spilaði sem bakvörður í 2-3 leikjum 
þegar Hilmar Björnsson meiddist 
en annars lék ég fyrst og fremst 
á hægri kantinum þessi fyrstu ár í 
deildinni. Það var svo árið 2004 sem 
ég fór í bakvörðinn. Mér líkar vel 
þar og þar að auki gefur þjálfarinn 
mér leyfi til að sækja aðeins fram 
á völlinn,“ sagði hann.

Hann er vitanlega sáttur við ár-
angur FH-liðsins til þessa á mót-
inu og segir að það stefni að sínum 
fjórða Íslandsmeistaratitli í röð. 
„Ég held að við hefðum vel sætt 
okkur við þessa góðu byrjun fyrir 
mót.“

Meira en helmingur 
markanna gegn KR

 San Antonio tryggði sér 
fjórða NBA-titil sinn á níu árum 
í fyrrinótt eftir 83-82 sigur á 
Cleveland. Spurs sópaði einvíg-
inu 4-0 og leikmenn Cavs, með 
LeBron James í broddi fylkingar, 
sáu aldrei til sólar.

Frakkinn Tony Parker var val-
inn verðmætasti leikmaður úr-
slitanna og þegar fáni þjóðar hans 
var kominn yfir axlirnar sagði 
hann að þetta væri „draumi lík-
ast. Ég vil ekki vakna.“

„Ég þreytist aldrei á að vinna 
titla, þetta er líklega sá sætasti 
hingað til,“ sagði Duncan.

Spurs sópaði 
Cleveland

 Ásgeir Gunnar Ásgeirs-
son starfar sem sölumaður hjá 
Góu-Lindu í sumar en stundar þar 
að auki tannlæknanám. „Það er 
kannski smá kaldhæðni í því að 
vera að selja nammi og vera svo 
í tannlækningum,“ sagði Ásgeir í 
léttum tón en hann skoraði fyrra 
mark FH í 2-0 sigrinum á KR.

„Mér fannst þetta verðskuldaður 
sigur. Við vissum að þeir ætluðu 
að selja sig dýrt en væru líka brot-
hættir. Við urðum svolítið væru-
kærir eftir að við komumst yfir og 
seinni hálfleikur var frekar bragð-
daufur. Hann var frekar þægilegur, 
mér fannst þeir ekki vera að gera 
neitt,“ sagði Ásgeir.

Margir einblína á KR og stöðu 
þess þegar deildin er skoðuð og 
þá gleymist oft að hampa Íslands-
meisturunum, sem hafa spilað frá-
bærlega. „Það tekur bara pressuna 
af okkur, ég held að það sé bara fínt. 
Það eru allir sem vilja vinna okkur. 
Menn koma ákveðnari til leiks gegn 
okkur eins og hefur verið með KR í 
gegnum árin,“ sagði Ásgeir.

Hlutverk þessa frábæra miðju-
manns vill oft gleymast. Ásgeir er 

máttarstólpi í FH-liðinu en hefur 
ekki alltaf verið í sviðsljósinu. Ás-
geir er vitanlega ánægður með 
tímabilið hjá meisturunum fram 
að þessu. „Mórallinn er frábær og 
sjálfstraustið er líka gott eins og 
sést í leikjunum,“ sagði Ásgeir.

Hann meiddist á hné í janúar og 

missti af öllu undirbúningstíma-
bilinu. „Þetta eru álagsmeiðsli í 
hnénu. Ég finn alltaf fyrir þessu 
en læt þetta ekki hafa nein áhrif á 
minn leik. Þetta jafnar sig líklega 
ekki alveg meðan maður þjösnast 
á þessu,“ sagði Ásgeir Gunnar Ás-
geirsson.

Ásgeir Gunnar Ásgeirsson er leikmaður 6. umferðar Landsbankadeildar karla 
hjá Fréttablaðinu. Ásgeir átti frábæran leik á miðju FH sem vann KR 2-0.

Körfuknattleiksdeild
KR hefur fengið góðan liðsstyrk 
en Joshua Helm hefur samið við 
félagið. Hann var valinn besti er-
lendi leikmaður úrvalsdeildarinn-
ar þegar hann lék með KFÍ fyrir 
tveimur árum þar sem hann skor-
aði 37,2 stig að meðaltali í leik.

Tyson Pattersson verður ekki 
áfram hjá KR en auk Joshua 
hefur Jovan Zdravevski samið við 
KR.

Kominn í KR

 Síðari leikur Íslands 
og Serbíu um laust sæti á EM í 
Noregi í janúar fer fram í Laug-
ardalshöll á sunnudag og er 
þegar orðið uppselt. Serbarnir 
unnu fyrri leikinn ytra með einu 
marki og því erfitt verkefni sem 
bíður landsliðsins.

Arnór Atlason hefur verið að 
æfa með liðinu síðustu daga en 
hann var ekki með úti í Serbíu og 
eru nú einhverjar líkur á því að 
hann verði í hópnum. Alexander 

Petersson fékk högg á hnéð á æf-
ingu í fyrradag en ætti að verða 
klár á morgun. Aðrir eru heilir.

„Það er mikil stemning í mann-
skapnum og undirbúningur hefur 
gengið vel. Það er hugur í mann-
skapnum og við ætlum okkur að 
klára verkefnið og við treystum 
á stuðning áhorfenda í Höllinni,“ 
sagði Alfreð Gíslason landsliðs-
þjálfari, sem er hugsanlega að 
stýra landsliðinu í síðasta skipti 
á morgun.

Arnór kannski í hópnum

MasterCard korthafar fá miðann á þessa skemmtilegu fjölskyldumynd
á aðeins 600 kr. meðan myndin er sýnd, greiði þeir með kortinu.
Myndin er sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói. 

Meira á www.kreditkort.is/klubbar

600 kall
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 Franska landsliðið hefur 
unnið báða leiki sína í riðlinum 6-
0 og situr í sæti númer 7 á styrk-
leikalista FIFA. Ísland er í 21. 
sæti. Landsliðsþjálfarinn Sigurður 
Ragnar Eyjólfsson er þó hvergi 
banginn fyrir leikinn.

„Það er raunhæft að stefna á 
sigur, en þetta verður mjög erfiður 
leikur. Frakkar eru sterk þjóð en 
það má ekki gleyma því að við erum 
líka með marga leikmenn sem eru 
framúrskarandi á alþjóðlegan 
mælikvarða,“ sagði Sigurður.

„Frakkar spila mjög góða knatt-
spyrnu, þær halda boltanum vel 
og spila skemmtilega. Þær eru 
með nokkra mjög fljóta leikmenn, 
meðal annars eina allra fljótustu 
stelpu sem ég hef séð. Við þurf-
um að hafa góðar gætur á þeim því 
þær eru sterkar sóknarlega. Ef við 
spilum þéttan varnarleik og beitum 
öguðum skyndisóknum eigum við 
eftir að fá okkar færi. Þau þurfum 
við að nýta og þá eigum við fulla 
möguleika á að vinna, ég fer ekkert 
ofan af því,“ sagði Sigurður.

Landsliðsþjálfarinn hefur skoðað 
lið Frakka vel og meðal annars sá 
hann leik þeirra gegn Grikkjum. 
„Ég mun gera leikmönnum mínum 
ljóst fyrir leikinn hvernig Frakk-
ar spila. Maður sér ákveðna rútínu 
hjá þeim, við þurfum að vera vak-
andi fyrir því. Ég hef séð nokkra 
leiki með þeim á spólum og svo fór 
ég á leikinn gegn Grikkjum.“

Gegn jafn sterku liði er eðli-
legt að landsliðsþjálfarinn leggi 
áherslu á varnarleikinn. „Við 

munum leggja áherslu á þéttan 
varnarleik. Við erum með sterkt 
lið sóknarlega, liðið hefur skorað 
í öllum leikjum undir minni stjórn 
nema einum og við erum að skora 
meira en tvö mörk að meðaltali í 
leik. Við erum líka sterk í föstum 
leikatriðum, það þurfum við að 
nýta okkur,“ sagði Sigurður.

Í næstu viku mæta Íslending-
ar Serbum, sem munu auk Frakka 
keppa við Ísland um laust sæti á 
EM. „Þessir tveir leikir núna eru 
gríðarlega mikilvægir fyrir okkur, 
líklega mikilvægustu leikirnir. Við 
þurfum á góðum úrslitum á heima-
velli að halda,“ sagði þjálfarinn.

Íslenska kvennalandsliðið mætir því franska í undankeppni EM á Laugardals-
velli í dag. Frakkar hafa á að skipa einu besta liði heims en landsliðsþjálfarinn 
er bjartsýnn fyrir leikinn. Hann segir að varnarleikurinn verði í fyrirrúmi.

 Stephen Frail, aðstoðar-
þjálfari Hearts, fer fögrum 
orðum um unglingalandsliðs-
manninn Eggert Gunnþór Jóns-
son sem er á mála hjá félaginu. 
Frail vonast til að Eggert fái fleiri 
tækifæri til að sýna sig á næsta 
tímabili en hann kom við sögu í 
fimm leikjum liðsins í vetur.

„Maður sér hversu góður leik-
maður hann er þegar orðinn 
þegar hann spilar með aðalliðinu, 
jafnvel í æfingaleikjum. Hann er 
góður íþróttamaður og hefur gott 
viðhorf. Hann er ávallt tilbúinn 
til að læra meira og leggja meira 
á sig. Hann bætir sig í hverjum 
leik með aðalliðinu og ég hef séð 
hann standa sig gríðarlega vel 
með varaliðinu. Stundum hefur 
hann meiri áhyggjur af því sem 
aðrir eru að gera í liðinu en að 
einbeita sér að eigin frammi-
stöðu. Ég vona að hann komi sér 
almennilega fram á sjónarsviðið
á næsta tímabili,“ sagði Frail í 
samtali við The Scotsman.

Fyrr í sumar var það ljóst að 
Frakkinn Julien Brellier færi frá 
liðinu og segir greinarhöfundur
að Eggert gæti vel fyllt skarð 
hans á miðjunni. 

Frail líkir honum einnig við 
Theodór Bjarnason hjá Celtic. 
„Þeir eru báðir gríðarlega hungr-
aðir í árangur.“

Í byrjunarliðinu í haust?

Klausturhvammur 1
220 Hafnarfjörður
Tvær íbúðir

Stærð: 306 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 38.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000
Glæsilegt  endaraðhús  sem  skiptist  í  tvær  íbúðir. Á  jarðhæð  er  4ra  herbergja  íbúð  sem  er  mjög  góð  til
útleigu. Aðalíbúðin er einnig 4ra herbergja sem skiptist í tvennar stofur, stórt unglingaherbergi og rúmgott
hjónaherbergi ásamt 29fm innbyggðum bílskúr. Húsið að utan er í mjög góðu ástandi. Glæsileg eign sem
mikið hefur verði lagt í. Lítið mál er að sameina íbúðirnar tvær aftur saman. Sjón er sögu ríkari.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

Í DAG kl. 15-16. Verið velkomin!

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is
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Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000

„Hvað er með Ásum?“
Ævintýraferð í goðheima fyrir alla fjölskylduna.
Goðastyttur Hallsteins Sigurðssonar við texta 
Árna Björnssonar, þjóðháttafræðings.
Laxárstöðvar í Aðaldal

Orka í iðrum jarðar!
Heimsækið gestastofuna í Kröflu, sjáið myndir 
frá Kröflueldum. Kynnist jarðvarma og 
orkuvinnslu.
Kröflustöð í Mývatnssveit

Kraftverk
Listaverk sem sjaldan hafa komið fyrir almenn-
ingssjónir – mörg hver með áhugaverða sögu 
sem tengist Landsvirkjun og orkumálum.
Kjarval, Ásgrímur, Gunnlaugur Blöndal og fleiri.
Ljósafossstöð við Sog

Kynnist Kárahnjúkavirkjun!
Upplýsingar um Kárahnjúkaframkvæmdirnar 
ásamt ferðamennsku og útivist norðan 
Vatnajökuls. Góður viðkomustaður áður en 
haldið er upp á Fljótsdalsheiði.
Végarður í Fljótsdal

Líf í Þjórsárdal
Ómissandi viðkomustaður á leiðinni inn á 
Sprengisand og í Veiðivötn.
Sultartangastöð ofan Þjórsárdals

Heimsókn í Húnaþing
Kynnið ykkur orkumál og starfsemi 
Blöndustöðvar í starfsmannahúsi stöðvarinnar.
Blöndustöð, Húnaþingi

Kynnist okkur af eigin raun
Heimsækið Landsvirkjun í sumar.

Stöðvarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.

Komdu í heimsókn í sumar!

Landsvirkjun býður landsmönnum að heimsækja sex stöðvar í sumar þar sem bæði er hægt að kynna sér staðreyndir

um umhverfisvæna íslenska orku og skoða fjölbreyttar sýningar um menningu, list og sögu.

Íslensk orkumál og virkjanir – alþjóðleg fyrirmynd í umhverfismálum
 Þjálfari kvennalands-

liðsins beitir skemmtilegri að-
ferð til að peppa stelpurnar upp. 
„Við gerum þetta fyrir alla leiki,“ 
sagði Sigurður um myndband 
sem hann sýnir daginn fyrir leik 
og rétt fyrir upphafsspyrnuna.

„Þetta er orðið hluti af undir-
búningi liðsins. Ég er með mynd-
brot úr íslenskum fótbolta, nú síð-
ast reyndar bara frá kvennalands-
liðinu. Það er ætlunin með þessu 
að kveikja á þjóðarstoltinu, sem 
reyndar er mikið fyrir. Þetta hefur 
gefist vel,“ sagði Sigurður en há-
dramatísk tónlist er undir mynd-
unum sem kveikja neistann í leik-
mönnum.

Þjóðarstoltið 
rifið upp

 Kvennalandsliðið í knatt-
spyrnu leikur klukkan 14 í dag 
mjög mikilvægan leik gegn 
Frökkum í undankeppni EM í 
knattspyrnu. KSÍ setur markið 
hátt, stefnan er að bæta aðstókn-
armetið á Laugardalsvelli á 
kvennalandsleik. Aðsóknarmetið 
er 2.974 manns sem sáu leik Ís-
lands og Englands árið 2005.

„Við vonumst til að sem flestir 
mæti og styðji okkur, ég hvet 
alla til að mæta og sjá tvö góð lið 
mætast,“ sagði Sigurður Ragnar 
Eyjólfsson landsliðsþjálfari og 
það er ekki annað hægt en að 
taka  undir þau orð. Aðeins 1.000 
krónur kostar á leikinn en frítt er 
fyrir sextán ára og yngri.

Allir á völlinn

 Rappstjarnan og sprelligos-
inn 50 Cent þarf ekki að bera 
vitni vegna ákæru á hendur Allen 
Iverson síðar í mánuðinum. Dóm-
ari kvað þennan úrskurð í gær en 
Iverson er gefið að sök að hafa 
lamið mann í andlitið með flösku. 

50 Cent, eða Curtis Jackson III 
eins og hann heitir réttu nafni, 
var ekki viðriðinn slagsmálin en 
hann er náinn vinur öryggisvarða 
Iverson sem áttu þátt í slagsmál-
unum. Vegna þessa hefði hann 
þurft að mæta í réttarsalinn en til 
þess kom þó ekki.

Ber ekki vitni 
gegn Iverson

 Arnór Guðjohnsen, faðir 
og umboðsmaður Eiðs Smára, 
sagði við enska fjölmiðla í gær að 
Eiður yrði líklega áfram í herbúð-
um Barcelona á næsta tímabili. 
Orðalagið var ekki það sterkt að 
hann útilokaði sölu frá Barcelona 
en sagði drenginn vera ánægðan 
hjá Katalóníufélaginu.

Fjölmiðlar á Spáni og Englandi 
hafa verið duglegir við að orða Eið 
við félög á borð við Fenerbahce, 
Newcastle og nú síðast enn og 
aftur Manchester United. Eiður 
hefur aldrei farið leynt með dýrk-
un sína á Spáni og Barcelona, sem 
á þó lokaorðið í framtíð hans.

„Í sannleika sagt hef ég ekki 
heyrt neitt frá Manchester United. 

Þetta eru bara vangaveltur. Ég 
held að Barcelona vilji bíða með 
sín mál þar til eftir helgina. Þá er 
kannski hægt að fá skýrari mynd 
á það sem mun gerast. En á þessu 
stigi er ekkert að frétta,“ sagði 
Arnór við Sky-fréttastofuna í gær.

Aðspurður hvort Eiður yrði 
áfram hjá Barcelona svaraði 
Arnór: „Líklega. Hann er mjög 
ánægður hérna. Hann hefur ekki 
spilað mikið eftir áramót en á 
meðan Samuel Eto´o var meiddur 
gerði hann nokkuð vel. Hann vill 
því fá annað tækifæri á næsta 
tímabili til að sanna sig enn frek-
ar,“ sagði Arnór Guðjohnsen um 
málefni landsliðsfyrirliðans.

Eiður Smári vill annað tímabil til að sanna sig



Endalok eðlilegra sjónvarpsþátta





1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

„Þetta kom nú þannig til að hann 
var áberandi í Bandaríkjunum og 
sölusvæði okkar þar efndi til smá 
samstarfs við hann,“ segir Guð-
jón Arngrímsson, upplýsinga-
fulltrúi Icelandair en á vefsvæði 
tónleikaferðar Pete Best kemur 
fram að flugfélagið styrkir ferðir 
hans til Bandaríkjanna. 

„Hann lék á tónleikum fyrir 
okkur í Minneapolis og við styrkj-
um flugið hans á móti,“ bætir 
Guðjón við. „Því má eiginlega 
segja að við notfærum okkur 
nafnið hans og hljómsveitina til 
að kynna okkur þar vestra,“ segir 
hann.

Á heimasíðu Dr. Gunna kemur 
fram að einn lesandi síðunnar 
taldi sig hafa barið Best augum 

í Skífunni uppi á Keflavíkurflug-
velli. Guðjón taldi það alls ekki 
ólíklegt enda millilentu flugvélar 
Icelandair í Keflavík á leið sinni 
vestur um haf.

Pete Best er sennilega eitt-
hvert þekktasta „no-name“ tón-
listarsögunnar. Hann var fyrsti 
trommari Bítlanna en var rekinn 
eftir að upptökustjórinn George 
Martin lýsti því yfir við þá Paul 
McCartney og John Lennon að 
hann kynni ekki við trommuslátt 
Best. Og var Ringo Star fenginn 
í staðinn. 

Eftirleikinn þekkja síðan flest-
ir því skömmu eftir að Best 
hafði gengið út úr hljóðverinu 
með trommukjuðana sína slógu 
Bítlarnir öll met og urðu undir 

eins að einhverju mesta æði sem 
heimurinn hefur augum litið. 
„Mér skilst reyndar að hann 
hafi haft ágætt upp úr því að 
vera trommarinn sem var rek-
inn úr Bítlunum,“ segir Guðjón 
en viðurkenndi að hann hefði lítið 
heyrt af afrekum Best á tónlistar-
sviðinu þrátt fyrir að hafa drukk-
ið tónlist Bítlana nánast með móð-
urmjólkinni.

Tónleikaferð Pete Best styrkt af IcelandairTeitur Þórðarson

Tugir vistkvenna á hjúkrunar-
heimilinu Sóltúni tóku síðastlið-
inn miðvikudag þátt í hinu árlega 
Kvennahlaupi sem verður haldið 
um allt land í dag.

Tóku þær forskot á sæluna og 
fóru hringinn í kringum hjúkr-
unarheimilið, margar hverjar í 
hjólastólum. Árangur hlaupsins 
má sjá á heimasíðunni vinsælu 
Youtube.com. 

Ættingjar og starfsmenn voru 
konunum til halds og trausts. 
Var yngsti keppandinn fimm ára 
en sá elsti 97 ára og voru þær 
báðar að taka þátt í fyrsta skiptið. 
Karlarnir áttu einnig hlut að máli 
með því að afhenda konunum 
verðlaunapeninga er þær komu í 
mark, kyssa þær á kinnarnar og 
gefa þeim djús. Inni í húsi beið 
þeirra síðan djasskvartettinn Te-
pokar sem hélt uppi góðu stuði.

Þetta var annað árið í röð sem 
Sóltún tekur þátt í hlaupinu og 
að sögn Önnu Birnu Jensdóttur 
framkvæmdastjóra hefur verið 
mikil ánægja með þátttökuna. 
Lifa konurnar lengi á þessum at-
burði. „Dæmi um það hvað þetta 
er ánægjulegt og gefandi er að 
einn íbúinn svaf með verðlauna-
peninginn og er örugglega ekki 
búinn að taka hann af sér,“ segir 
Anna Birna. „Við köllum þetta 
að „fara Kvennahlaupið“ því 
hérna eru 54 prósent af íbúunum 
í hjólastólum og ekki margir af 
hinum íbúunum geta sjálfir geng-
ið hringinn einir og óstuddir. En 
við tökum virkan þátt, allir með 
sínu nefi og sumir sem eru með 
rafknúinn hjólastól settu bara í 
hraðgír.“ 

Kvennahlaupið hefst sem fyrr 
segir í dag.

Svaf með verð-
launapeninginn

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is

Sigurður V. Steinþórsson, eig-
andi vefsíðunnar klam.is, hyggst 
framleiða íslenskt netklám og 
hefur auglýst eftir áhugasöm-
um „leikurum“ til að taka þátt. 
Þetta kemur fram á Panama.is Að 
sögn Sigurðar hefur fjöldi fólks 
sýnt verkefninu áhuga og hann er 
þegar kominn með sex fyrirsæt-
ur; tvær stelpur og fjóra stráka.

Þegar Fréttablaðið hafði sam-
band við Sigurð kvaðst hann 
hvergi banginn við löggjafar-
valdið og benti á að þrátt fyrir 
að bannað væri að sýna og dreifa 
klámi fengi Bleikt & Blátt að koma 
óhindrað út. „Ég ætla bara að láta 
reyna á þetta,“ segir Sigurður, 
sem er pizzusendill hjá Domino‘s 
um þessar mundir. Sigurður taldi 
líklegt að efnið myndi birtast á 
vefsíðunni og að í fyrstu myndu 
þetta vera ljósmyndir. Leikið efni 
væri hins vegar ekki út úr mynd-
inni. Hann var þó ekki kominn 
með dagsetningu á því hvenær 
þetta verkefni færi af stað.

 Að sögn Sigurðar stendur hann 
einn í þessari framleiðslu en 
býður engu að síður upp á launa-
greiðslur fyrir þátttöku. „Fólk 
getur fengið allt upp í 150 þúsund 
krónur í laun,“ segir Sigurður og 
bætti því við að þekktur aðili úr 
þjóðlífinu hefði sýnt þessu mikinn 
áhuga en vildi ekki gefa upp hver 
það væri.

Samkvæmt 210. grein al-
mennra hegningarlaga segir að 
„ef klám birtist á prenti, skal sá, 
sem ábyrgð ber á birtingu þess 
eftir prentlögum, sæta sektum 
eða fangelsi allt að 6 mánuðum. 
Sömu refsingu varðar það að búa 
til eða flytja inn í útbreiðsluskyni, 
selja, útbýta eða dreifa á annan 

hátt út klámritum, klámmynd-
um eða öðrum slíkum hlutum, eða 
hafa þá opinberlega til sýnis, svo 

og að efna til opinbers fyrirlestr-
ar, eða leiks, sem er ósiðlegur á 
sama hátt.“
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Frábær sófatilboð - takmarkað magnFrábær sófatilboð - takmarkað magnFrábær sófatilboð - takmarkað magn

-20%

-20%

Dorset stóll
m/stillanlegu baki

Verð: 11.500,-

Dorset stóll
m/stillanlegu baki

Verð: 11.500,-

Garðhúsgögn - Gegnheilt tekkGarðhúsgögn - Gegnheilt tekkGarðhúsgögn - Gegnheilt tekk

Stórt stækkanlegt borð
og 6 staflanlegir stólar
Stærð: 180cm(60cm)X120cm

Verð: 88.800,-
Borð einnig fáanlegt í 
stærð:120cm(60cm)X120cm

Stórt stækkanlegt borð
og 6 staflanlegir stólar
Stærð: 180cm(60cm)X120cm

Verð: 88.800,-
Borð einnig fáanlegt í 
stærð:120cm(60cm)X120cm

Átthyrnt borð og 4 klappstólar m/örmum
Borð 120cm. í þvermál 

Tilboðsverð nú: 39.360,-
(ATH! verð án sessana)

Átthyrnt borð og 4 klappstólar m/örmum
Borð 120cm. í þvermál 

Tilboðsverð nú: 39.360,-
(ATH! verð án sessana)

Ibiza legubekkur
Verð: 27.000,-
Ibiza legubekkur
Verð: 27.000,-

Ný sending 
af fallegri gjafavöru
Ný sending 
af fallegri gjafavöru

Fatcat tungusófi
Færanleg tunga, fáanlegur
í microfiber og tweed áklæði
Hægt að taka áklæði af og hreinsa
Stærð: 320cm x 162cm x tungubr: 120cm

Verð áður: 187.000,-
Tilboðsverð nú: 149.600,-

Fatcat tungusófi
Færanleg tunga, fáanlegur
í microfiber og tweed áklæði
Hægt að taka áklæði af og hreinsa
Stærð: 320cm x 162cm x tungubr: 120cm

Verð áður: 187.000,-
Tilboðsverð nú: 149.600,-

Bushan tungusófi
Færanleg tunga, fáanlegur í microfiber og tweed áklæði
Hægt að taka áklæði af og hreinsa
Stærð: 262cmx165cmx tungubr:105cm

Verð áður: 158.000,- Tilboðsverð nú: 126.400,-

Bushan tungusófi
Færanleg tunga, fáanlegur í microfiber og tweed áklæði
Hægt að taka áklæði af og hreinsa
Stærð: 262cmx165cmx tungubr:105cm

Verð áður: 158.000,- Tilboðsverð nú: 126.400,-



Þau undur og stórmerki hafa 
orðið á Íslandi að háskólar í 

landinu eru farnir að keppast um 
nemendur og auglýsa nú grimmt 
á hverju ári eftir umsóknum þar 
sem því er haldið fram að við-
komandi skóli sé bestur út frá ein-
hverjum sjónarmiðum og að þar 
sé gott að læra í góðu akademísku 
umhverfi og svo framvegis. 

hefur séð svona aug-
lýsingar erlendis en ekki hérna 
heima fyrr en nú. Hér stígur því 
þjóðin enn eitt stóra skrefið í átt 
til heimsborgaralegs hátternis. 
Áferðarfallegar tilkynningar með 
myndum af lífsglöðum stúdent-
um á göngum bjartra og opinna 
menntastofnanna birtast nú al-
menningi á hverju skráningar-
tímabili með skilaboðum hljóm-
þýðrar raddar um gildi aukinnar 
menntunar, hvort sem er á Bif-
röst, Reykjavík, Akureyri eða 
jafnvel á Miðnesheiði – þeim bera 
hvassviðrisrassi –, fyrir bæði ein-
stakling og þjóðarbú. 

háskólaauglýsing-
ar eru auðvitað rökrétt afleiðing 
þess að háskólarnir eru nú orðn-
ir fleiri en einn og á milli þeirra 
ríkir samkeppni. Um það er ekk-
ert nema gott að segja. Hingað til 
hafa einungis bankarnir auglýst í 
miðlunum um nokkuð sem námi 
viðkemur, og þá í því skyni að tæla 
stúdenta með bröndurum og háði 
til þess að opna hjá sér yfirdráttar-
reikning.

est lífstílus. Nám er lífs-
stíll. Sjálfur lærði ég heimspeki 
og íslensku í Háskóla Íslands hér 
í eina tíð og hafði gaman af. Þá 
var sá háttur hafður á að haustið 
eftir útskrift í menntaskóla hélt 
fólk upp í aðalbyggingu Háskól-
ans og stóð þar í anddyrinu dágóða 
stund og reyndi að ákveða hvað 
það ætti að læra í þessum eina há-
skóla landsins. Sumir fóru illa út 
úr þessi ferli, gátu ekki ákveðið 
sig, og prufuðu kannski ein fimm 
fög áður en þeir loksins útskrifuð-
ust tíu árum síðar með gráðu í því 
sjötta. Aðrir fóru hina leiðina og 
tóku einfaldlega sjö gráður. 

hefur það hins vegar gerst 
að háskólarnir eru sem sagt orðnir 
fleiri, þannig að ekki er lengur um 
það að ræða að stúdentar bara 
brokki niður í aðalbyggingu og 
skrái sig í eitthvað, þó ekki væri 
nema bara til að prófa. Þetta er 
breytt. Núna eru aðalbygging-
arnar orðnar margar og ekki 
ljóst hvert skal brokka til þess að 
standa tvístígandi. En á sama tíma 
hefur hið athyglisverða gerst að 
mun auðveldara virðist vera orðið 
fyrir fólk að velja hvert fagið á að 
vera. Það virðist liggja beint við: 
Viðskiptafræði eða lögfræði.

er boðið upp á margt 
annað í öllum þessum skólum, en 
það breytir ekki því að fjölgun 
skólanna hefur einkum leitt til þess 
að fleiri námsleiðir hafa boðist á 
þessu mjög svo takmarkaða sviði 
fræðanna. Enda er það kannski 
ekkert skrýtið. Þarna eru pen-
ingarnir. Af þeim sökum stendur 
straumurinn ekki í umönnunar-
stéttir, iðngreinar eða húmanísk 
fræði. Í öllu falli blasir við að Ís-
lendingar eru varla lengur bóka-
þjóð. Við erum bókaraþjóð. 

Bókaraþjóð

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

Grilluð
pylsa
og gos
um helgina

150,-195,-

Sumarið
er tíminn...

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,- 290,-

95,-
SOLKATT ísskeið 
L17 cm 95,-/stk.

SOMMAR strandpoki
45x45 cm marglitur

SOMMAR kökuhjálmur 
Ø35 cm ýmsir litir 395,-

SOMMAR flugnaspaði 2 stk.
L47 cm ýmsir litir 65,-

SOMMAR servíettur
50 stk. L33xB33 cm
ýmsar tegundir 195,-

SOMMAR djúpir pappadiskar
50 stk. ýmsir litir 395,-

PLATTA gólfklæðning
L45xB45 cm gegnheill akasíuviður

TRÄNNÖ kollur
H38 cm ýmsir litir 395,-

VINÖ borð
L170xB90xH73 cm 17.990,-
gegnheill robiniaviður/stál

VINÖ stóll m/örmum
L59xB58xH85 cm 6.990,-
gegnheill robiniaviður/stálLAVARÖmotta

L76xB220 cm marglit 3.590,-

SOMMAR gerviblóm
3 stk. prestabrá
H60 cm 295,-

SOMMAR bakki
L33xB33 cm

495,-
SOMMAR diskamotta 4 stk. 
37x37 cm ýmsir litir

SKINA ljósakrans Ø45 cm
ýmsar tegundir 2.995,-

250,-

450,-450,-

PRALIN glas
40 cl  H12 cm 295,-

SOMMAR drykkjarhræra
4 stk. L24 cm 195,-

Gleðilega hátíð
Íslendingar!

LOKAÐ
17. júní

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


