
Um 25 metra langur 
fáni var hengdur utan á Þjóðleik-
húsið í gær. Fáninn líktist þeim 
íslenska og framan á hann hafði 
verið gert skjaldarmerki sem 
líktist því íslenska. Á skjaldar-
merkið voru letruð nöfn álfyrir-
tækjanna þriggja, Alcoa, Alcan 
og Norðuráls.

Mótmælendur sögðu að með 

þessu vildu þeir minna á að Íslend-
ingar væru langt frá því að vera 
sjálfstæð þjóð af því að Ísland hefði 
verið yfirtekið af álfyrirtækjum. 

Fimm mótmælendur voru hand-
teknir og fáninn gerður upptækur. 
Lögregla segir fánalög hafa verið 
brotin auk þess sem fólkið hafi ekki 
haft leyfi til að klifra upp á Þjóð-
leikhúsið.

Mótmælendur voru í um hálf-
tíma uppi á þaki Þjóðleikhússins og 
á þeim tíma sungu þeir til að mynda 
„Ó fagra Ísland, þú farsæla Frón, 
vér drekkjum þér í nafni alþjóð-
legra stórfyrirtækja og almennrar 
græðgi.“ Auk þess spiluðu þeir sír-
enuhljóð fyrir þjóðhátíðargesti og 
kröfðust þess að stóriðjufram-
kvæmdir yrðu stöðvaðar.

Mánudagur

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Endurvekur 
Laser Tag

Steinlá í fyrsta leik Hinn íslenski Moe

Nýr Laser Tag-salur verður opnaður um næstu 
mánaðamót.

„Þetta er skotleikur sem fer fram inni í völundarhúsi
og gengur út á að hæfa andstæðinginn með ljósgeisla-
byssu. Honum svipar til leikja eins og litabolta og M-
16, fyrir utan að vera innan dyra. Auk þess sem maður
fær ekkert í sig, nema ljósgeisla og þá í sérstakt vesti,“
segir knattspyrnuþjálfarinn Elísabet Gunnarsdóttir,
sem hefur ásamt eiginmanni sínum Gylfa Sigurðssyni,
endurvakið Laser Tag á Íslandi eftir fjögurra ára hlé.

Að sögn Elísabetar verður tekið á móti einstakling-
um jafnt sem hópum, sem hægt verður að sækja með
rútum í eigu fyrirtækisins. Gildir þá einu hvo t
óvissuferðir, hópefli gæsSíð

upp afmælisveislum, þar sem þar til gerð herbergi
verða í boði,“ segir Elísbet hress í bragði.

Leikurinn fer fram í 400 fermetra rými, sem er þar
með hið stærsta fyrir Laser Tag á Norðurlöndunum og
eitt hið stærsta í Evrópu, þar sem Laser Tag nýtur 

mikilla vinsælda. „Til marks um það eru starfsræktir
sérstakir Laser Tag-klúbbar um víða veröld og sérstök 

mót haldin, þar sem bestu leikmenn frá hverju landi
etja kappi,“ segir Elísabet og útilokar ekki að efnt
verði til slíkrar keppni hérlendis í náinni framtíð.

Auk Laser Tag-salarins verður húsnæðið, sem er
800 fermetra stórt, útbúið billjarðst f þ
geta spilað o h

 Stórlax mun hverfa á næstu 
fimmtán til tuttugu árum verði hlutfallsleg 
fækkun hans sú sama og áður. Þetta kemur 
fram í ársskýrslu Veiðimálastofnunar. Stanga-
veiðifélag Reykjavíkur hefur brugðist við og 
sett reglur um að sleppa verði stórlaxi.

Þar á bæ er þó óánægja með það hvað aðrir 
sem eiga hagsmuna að gæta virðast bregðast 
seint við. Haraldur Eiríksson hjá Stangaveiði-
félagi Reykjavíkur segir veiðimenn taka ýmis-
legt á sig til að reyna að vernda stórlaxinn. 
„Við höfum fært opnanir aftur til að minnka 
álag á stórlaxinn. Áður fyrr opnuðum við árnar 
1. júní en nú opnum við þær tveimur vikum 
seinna með tilheyrandi tapi. Við höfum einnig 
fækkað stöngum og þær eru færri en þörf er á 
samkvæmt reglum Veiðimálastofnunar.“

Skylda er að sleppa stórlaxi á ákveðnum 
svæðum sem Stangaveiðifélagið hefur umsjón 
með. „Í fyrra vorum við með tilmæli til veiði-
manna um að sleppa laxinum en það virkaði 
ekki nógu vel. Maðkur var leyfilegur og sjaldn-
ast er hægt að sleppa laxi ef hann er veiddur á 
maðk. Nú er því bara leyfilegt að veiða á flugu 
þar sem tilefni var til aðgerða. Mér finnst einn-
ig spurning hvort þessar reglur eigi að koma 
frá okkur og hvort hið opinbera eigi ekki frek-
ar að setja þær. Með því verður meiri sam-
ræming,“ segir Haraldur. 

„Laxveiði er iðnaður sem veltir sjö til níu 
milljörðum á ári. Yfirvöld hafa lokað augunum 
og líta á það sem gefið að fiskurinn skili sér ár 
eftir ár. Veiðimálastofnun hefur verið fjársvelt 
af ríkinu í mörg ár. Til dæmis koma fimmtíu 

prósent atvinnutekna í landbúnaði á Vestur-
landi af laxveiði án þess að nokkru sé varið til 
rannsókna sem heitið getur.“ 

Haraldur óskar einnig eftir þátttöku frá 
Landssambandi veiðifélaga. „Ég vil fá meiri 
innkomu sambandsins og að það sé sterkara.“

Óðinn Sigþórsson, formaður Landssambands 
veiðifélaga, segir að fækkun stórlaxins sé 
alvarlegt vandamál. „Við höfum unnið að því 
með Veiðimálastofnun að hvetja veiðimenn til 
að sleppa stórlaxinum. Það hefur vissulega 
haft áhrif og menn hafa sleppt laxi í vaxandi 
mæli. Samt eru 60 prósent af laxi drepin sem 
er óásættanlegt.“ Landssambandið hefur ekki 
vald til að setja veiðifélögunum reglur. „En 
þau hafa tekið tilmælum okkar vel og mörg 
hver bannað að stórlaxi sé haldið.“ -

Stórlaxar að verða útdauðir
Stórlax verður útdauður árið 2020 ef svo fer sem horfir. Ríkið sinnir þessari auðlind illa segja veiðimenn og 
Veiðimálastofnun er í fjársvelti. Veiðimenn þurfa sjálfir að setja reglur til að vernda laxastofninn. 

UMP-flokkur Nicolas 
Sarkozy Frakklandsforseta sigraði 
í seinni umferð frönsku þingkosn-
inganna sem fram fór í gær með 47 
prósent atkvæða samkvæmt 
útgönguspám.

Sigurinn var þó minni en spár 
höfðu bent til og sýndu útgöngu-
spár höfuðandstæðinginn, Sósíal-
istaflokkinn, með meira fylgi en 
búist hafði verið við eða 41 
prósent.

Sarkozy mun samt sem áður hafa 
nægilega stóran þingmeirihluta til 
að hrinda í framkvæmd umbóta-
áætlun sinni sem snýr að því að 
aflétta hömlum á vinnumarkaði og 
lækka tekjuskatt meðal annars.

Kosningaþátttakan var aðeins 
um 60 prósent. 

Sarkozy sigrar í 
þingkosningumFánalög brotin á þjóðhátíðardegi 



 Grænlensk stjórn-
völd óttast afleiðingar fríverslun-
arsamnings við Ísland og Færeyj-
ar og vilja því ekki taka þátt í 
Hoyvikur-samningnum í bili. 
Samningurinn auðveldar meðal 
annars fyrirtækjum að fjárfesta í 
aðildarlöndunum.

Rætt var um fríverslunarsamn-
inginn á fundi Vestnorræna ráðs-
ins á Húsavík á laugardag, og 
hvöttu bæði íslenskir og færeysk-
ir fulltrúar Grænlendinga til að 
taka þátt í samningunum. 

Aleqa Hammond, utanríkisráð-
herra Grænlands, segir græn-
lensk stjórnvöld hafa miklar efa-
semdir um að Grænlendingar séu 
tilbúnir til að verða aðilar að frí-
verslunarsamningnum.

„Ríkisstjórnin hefur rætt við 
aðila í grænlenska atvinnulífinu, 
ekki aðeins fulltrúa fyrirtækja og 
frumkvöðla, heldur einnig verka-
lýðsfélögin. Hingað til höfum við 
fengið skýr skilaboð um að Græn-
lendingum finnist þeir ekki tilbún-
ir til að verða aðilar að Hoyvikur-

samningnum,“ segir Hammond.
„Meginrökin fyrir þessu er sá 

ótti að grænlenskt viðskiptalíf sé 
ekki eins þróað og viðskiptalífið á 
Íslandi og í Færeyjum,“ segir 
Hammond. Því sé ákveðin hætta á 

uppkaupum fjársterkra íslenskra 
eða færeyskra aðila á Grænlandi. 
Að auki sé Grænland ekki tilbúið 
fyrir frjálst flæði vinnuafls milli 
landanna.

„Þetta þýðir ekki að Grænland 
sé andsnúið Hoyvikur-samningn-
um, heldur einungis að nú sé ekki 
rétti tíminn til að gerast aðili að 
samningnum,“ segir Hammond. 

Hún segir að grænlensk stjórn-
völd muni fylgjast vel með áhrif-
um samningsins á Færeyjar og 
Íslands áður en tekin verði ákvörð-
un um framhaldið. 

„Hingað til hefur mér sýnst 
Íslendingar nýta sér samninginn 
afar vel, en samningurinn virðist 
ekki eins hagstæður fyrir Færey-
inga eins og þeir gætu hafa haldið. 
Þess vegna er mikilvægt að við 
bíðum og sjáum hver áhrif samn-
ingsins verða.“

Óttast uppkaup ís-
lenskra kaupahéðna
Grænlensk stjórnvöld eru hikandi við að taka þátt í fríverslunarsamningi Ís-
lendinga og Færeyinga. Fyrirtæki og verkalýðsfélög á móti samningum. Óttast 
fjársterk íslensk fyrirtæki og innflutning erlends vinnuafls til Grænlands.

Benóný, kemur „fjallkarlinn“ 
af fjöllum?

 Íslendingar eru betur í 
stakk búnir til að takast á við áföll 
í sjávarútvegi í dag en oftast áður, 
sagði Geir H. Haarde forsætisráð-
herra í hátíðarræðu á Austurvelli í 
gær. 

„Það er skylda ríkisvaldsins að 
koma þeim byggðarlögum til 
hjálpar þar sem grundvöllur 
atvinnustarfsemi og samfélags 
brestur, hvort sem það er í sjávar-
útvegi eða öðrum greinum,“ sagði 
Geir. Hann sagðist hafa búist við 
að flestum hafi brugðið við að lesa 
skýrslu Hafrannsóknarstofnunar 
um ástand nytjastofna við landið.

„Hverjum manni er það ljóst að 
þjóðin er nú betur í stakk búin til 

að takast á við áföll á þessu sviði 
en oftast áður.  Nú er meiri við-
spyrna og við höfum betri efni á 
að líta til lengri tíma og taka á 
okkur byrðar sem létt gætu róður-
inn síðar. Það eru hyggindi sem í 
hag koma,“ sagði Geir.

Hann sagðist ekki vilja gera 
lítið úr gagnrýni á kvótakerfið, 
engin mannana verk séu fullkom-
in og eflaust megi bæta kerfið. En 
engar líkur séu á því að annað 
kerfi hefði takmarkað veiðarnar 
meira. Ríkisstjórnin standi að baki 
sjávarútvegsráðherra í því að 
ákvörðun um kvóta komandi fisk-
veiðiárs verði tekin að vandlega 
athuguðu máli.

 Áform um uppbygg-
ingu fiskistofna með kvótakerfið 
sem stjórnkerfi fiskveiða virðast 
hafa mistekist. Þetta sagði Sturla 
Böðvarsson, forseti Alþingis og 
fyrrverandi samgönguráðherra í 
hátíðarræðu á Ísafirði í gær. 

„Sú staða kallar 
á allsherjar 
uppstokkun á 
fiskveiðistjórnun-
arkerfinu ef 
marka má 
niðurstöðu 
Hafrannsóknar-
stofnunar,“ sagði 
Sturla. „Staðan í 
sjávarútvegsmál-
um er því mjög 

alvarleg og kallar á breytingar ef 
sjávarbyggðirnar eiga ekki að 
hrynja.“

Hann sagði sveiflur í þorskveið-
um og framsal aflaheimilda ógna 
atvinnulífinu og byggðum 
landsins, og við það verði ekki 
búið. Byggðakvóti sé þó ekki lausn 
á vanda Vestfjarða, um það verði 
ekki sátt til frambúðar.

Þarf uppstokk-
un á kvótakerfi

 Skólanefnd hefur falið 
skólameistara Menntaskólans á 
Akureyri að kanna hvort það bæti 
rekstrarstöðu skólans að gera 
hann að einkaskóla með rekstrar-
samningi við menntamálaráðu-
neytið og frelsi til að afla frekari 
tekna með öðrum leiðum. 

Við skólaslit menntaskólans í 
gær gagnrýndi Jón Már Héðins-
son skólameistari miðstýringu í 
fjárveitingum til skólanna. Taldi 
hann þær í andstöðu við yfirlýsta 
stefnu stjórnvalda í menntamál-
um. Þær væru ómarkvissar og 
rekstrarlegu öryggi skólans og 
fjárhagslegu sjálfstæði væri 
ógnað með sífelldum breytingum 
á forsendum fjárveitinganna og 
niðurskurði. Hvar sem unnið væri 
að nýjungum og breytingum í 
kennslu- og námsháttum væri við 
ramman reip að draga.

„Það er hins vegar farið að há 
okkur við þessa þróunarvinnu að 
fjárveiting til kennslu miðast við 
að það séu að lágmarki 25 nem-
endur í hópi og einn kennari, tafla 
og krít. Í fjárveitingunni er ekki 
gert ráð fyrir tölvum eða neinum 
öðrum nútíma í kennsluháttum,“ 

sagði Jón Már og bætti við að í 
menntun ætti að keppa við aðrar 
þjóðir í gæðum en ekki magni. Í 
lok ræðu sinnar minnti hann 
nýstúdentana 135 svo á að ham-
ingjan kæmi ekki af sjálfu sér 
heldur af vel unnu verki hvers 
einstaklings.

Kannar kosti einkaskóla

Karlmaður á 
þrítugsaldri réðst í fyrrinótt á tvo 
lögreglumenn frá Blönduósi með 
barsmíðum og morðhótunum. 

Kallað var eftir aðstoð lögreglu 
eftir að maðurinn hafði verið til 
vandræða á Skagaströnd. 
Lögreglan sá ekki ástæðu til að 
handaka manninn en bauðst til að 
aka honum á Blönduós. Á leiðinni 
þangað missti maðurinn stjórn á 
sér. Árásin náðist á myndband í 
lögreglubílnum. 

Málið er litið alvarlegum 
augum og er nú til rannsóknar. 
Talið er að árásarmaðurinn hafi 
verið undir áhrifum eiturlyfja.

Réðst á löggur 
og hótaði lífláti

Að minnsta kosti 
35 létust og 52 særðust þegar rúta 
með lögreglukennurum var 
sprengd í loft upp í Kabúl, 
höfuðborg Afganistan, í gær í 
mannskæðustu árásinni frá 
innrás Bandaríkjahers og 
bandamanna í Afganistan árið 
2001. Talibanar lýstu ábyrgð á 
árásinni á hendur sér.

Forseti Afganistan, Hamidd 
Karzai, fordæmdi árásina sem 
hann sagði tilraun „óvina 
Afganistan“ til að stöðva þróun 
öryggissveita landsins. Sveitirnar 
spila lykilhlutverk í áætlun 
Bandaríkjanna og Atlantshafs-
bandalagsins um að stjórnvöld í 
Afganistan taki yfir stjórn 
öryggismála í landinu. 

Mannskæðasta 
árásin frá 2001

 Að minnsta kosti 
tveimur eldflaugum var skotið 
frá Líbanon á Ísrael í gærdag í 
fyrstu eldflaugaárásinni síðan í 
stríði Ísraels og Hisbollah-
samtakanna í Líbanon í fyrrasum-
ar þegar tæplega 4.000 eldflaug-
um var skotið á Ísrael. 

Hisbollah sendu síðar um 
daginn frá sér yfirlýsingu um að 
þau stæðu ekki á bak við árásina.

Háttsettur ísraelskur embætt-
ismaður sagði að Ísrael myndi 
ekki svara með árás en að grannt 
yrði fylgst með ástandinu.

Eldflaugum 
skotið á Ísrael
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Fjölskylduskemmtun
árið um kring í boði Skoda
FÁÐU ÁRSMIÐA FYRIR FJÖLSKYLDUNA Í FJÖLSKYLDU- OG HÚSDÝRAGARÐINN

Skoda Octavia er þekktur fyrir að vera áreiðanlegur og eyðslugrannur. 
Nú bjóðum við með í kaupum á Skoda Octavia kort fyrir alla 
fjölskylduna í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn í heilt ár.

Skoda Octavia með 1,9 lítra TDI® dísilvél sannar að afl og 
hagkvæmni geta farið saman. Vélin skilar 105 hestöflum en eyðslan 
er einungis 4,9 lítrar í blönduðum akstri á hverja 100 km.

Skoda Octavia – skemmtilegur fjölskyldumeðlimur
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7,1 milljón pixla
3" skjár
Linsa 5.8 - 17.4mm
Myndskeið (video)
Sjálfvirk myndataka
2 eða 10 sek

Sumarstemning

Myndavél fyrir

ljósmyndafyrirsætur

 Fyrsta opinbera 
pókermótið sem haldið var á land-
inu var stöðvað af lögreglu í fyrra-
kvöld. Lögregla lagði hald á verð-
launafé og spilavarning og 
yfirheyrði forsvarsmann mótsins.
„Lögreglan hafði afskipti af þessu, 
stoppaði mótið og lokaði staðnum,“ 
segir Jón H. Snorrason, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn hjá lögreglu höf-
uðborgarsvæðisins. Á milli 20 og 
30 þátttakendur voru eftir af þeim 
150 sem tóku þátt þegar lögreglan 
stöðvaði spilamennskuna.

Vefverslunin Gismo.is stóð fyrir 
mótinu. Sindri Lúðvíksson, for-
svarsmaður mótsins, var færður 
til skýrslutöku hjá lögreglu og 
sleppt að henni lokinni. Að auki 
lagði lögregla hald á verðlaunafé á 
mótinu, um 600 þúsund krónur, auk 
spila og spilapeninga.

Lögreglumenn litu inn á mótið 
fyrr um dagin og höfðu tal af 
Sindra, en fóru án þess að aðhafast. 
Þegar mótið var langt komið kom 
lögreglan aftur og stöðvaði mótið. 

„Þetta er talið varða við ákvæði 
hegningarlaga, sem banna fjár-
hættuspil, að standa að því eða 
stofna til fjárhættuspils,“ segir Jón 
H. Allt að eins árs fangelsisvist 
liggur við því að standa að fjár-
hættuspili, og segir Jón H. að þó 
nokkrir hafi verið sakfelldir fyrir 
að standa að fjárhættuspili á und-
anförnum árum.

Þáttur þeirra sem tóku þátt í 
mótinu er í skoðun. „Það er rök-
studdur grunur um að þarna hafi 
átt sér stað refsivert athæfi.“

Sindri Lúðvíksson segir að 
afskipti lögreglu hafi komið sér á 
óvart, enda hafi forsvarsmenn 

mótsins álitið það löglegt þar sem 
þeir hafi ekki hagnast á því. 

„Þetta er ekkert öðruvísi en 
briddsmót sem haldin eru þar sem 
fólk fær sín spil á hendi og spilar 
úr þeim. Þar er borgað þátttöku-
gjald og félagið tekur hluta af því, 
sem við gerðum ekki,“ segir 

Sindri. Hann segist vonast til þess 
að fá til baka fé og búnað sem lagt 
var hald á. Skrifað hafi verið niður 
hver staðan hafi verið á mótinu, 
og því mögulegt að halda áfram 
spilamennsku verði niðurstaða 
lögreglumálsins skipuleggjendum 
mótsins í hag.

Lögreglan stöðvaði 
fyrsta pókermótið
Lögreglumenn stöðvuðu pókermót á föstudagskvöld og lögðu hald á verðlauna-
fé og spilavarning. Rökstuddur grunur var um refsivert athæfi segir aðstoðaryf-
irlögregluþjónn. Ekkert öðruvísi en briddsmót segir skipuleggjandi mótsins.

Söngvarinn Raggi Bjarna var 
útnefndur Borgarlistamaður Reykjavíkur 2007 
við hátíðlega athöfn í Höfða í gær. 

Raggi segist alls ekki hafa átt von á að hljóta 
þennan heiður. „Ég var alveg gáttaður á þessu. 
Maður tengdi þetta við öðruvísi listamenn 
heldur en í þessari léttu músík en það var mjög 
ánægjulegt að þau skyldu gera þetta,“ segir 
Raggi. Hann telur að verðlaunin hafi mikla 
þýðingu, bæði fyrir sjálfan sig og fólkið í land-
inu. „Við höfum bara svo gaman af svona 
músík. Við syngjum þessi lög í tjaldinu, í bíln-
um og á pallinum og alls staðar. Þegar okkur 
tekst að ná svona  til fólksins þá er það alveg 
magnað.“

Vilhjálmur Vilhjálmsson borgarstjóri afhenti 
Ragga verðlaunin og tók síðan lagið með Ragga 
ásamt Páli Óskari Hjálmtýssyni og Milljóna-

mæringunum. Sungu þeir slagarann Vertu ekki 
að horfa svona alltaf á mig við góðar undirtekt-
ir. „Það eru ófáir Íslendingar sem hafa náð til 
jafnmargra og hann er enn í dag að gera það 
með öllum þessum lögum,“ segir Vilhjálmur. 

Raggi Bjarna, sem verður 73 ára síðar á 
árinu, hefur verið einn vinsælasti dægurlaga-
söngvari þjóðarinnar í rúma hálfa öld. Hann 
söng inn á sína fyrstu plötu árið 1954 en fyrir 
jól er væntanleg með honum ný jólaplata sem 
hann vinnur í samstarfi við Gunnar Þórðar-
son.

Við athöfnina þakkaði Raggi fjölskyldu 
sinni og þeim tónlistarmönnum sem hafa 
spilað með honum um árin. Söng hann síðan 
Vorkvöld í Reykjavík með aðstoð Árna 
Scheving og tóku gestirnir í Höfða vel undir 
í viðlaginu. 

Er alveg gáttaður á upphefðinni

Lögreglan á Akur-
eyri þurfti að kalla út auka 
mannskap vegna óspekta sem 
fylgdu svonefndum Bíladögum 
sem haldnir voru í bænum um 
helgina. Voru lögreglumenn kallað-
ir til starfa úr sumarleyfum og 
fæðingarorlofi til að halda 
mannskapnum í skefjum. 

Aðfaranótt sunnudags var þó 
rólegri en nóttin á undan. Tíu 
manns gistu fangaklefa lögreglu 
báðar næturnar, fyrri nóttina voru 
flestir færðir þangað vegna 
líkamsárása en þá seinni var 
ástæðan frekar að fólk fannst 
ofurölvi á víðavangi. Sjö menn 
voru handteknir vegna líkamsárása 
og auk þess þurfti lögregla að hafa 
afskipti af mörgum slagsmálum. 
Þá voru fjölmargir ökumenn voru 
stöðvaðir fyrir að aka of hratt.

Löggur kallað-
ir úr leyfum 
vegna óláta

  Tveir óbreyttir 
borgarar fórust og að minnsta 
kosti tólf til viðbótar særðust 
þegar sjálfsmorðsárás var gerð á 
sænska bílalest NATO í norður-
hluta Afganistans. 

Árásin átti sér stað í afgönsku 
borginni Mazar-i-Sharif en Svíar 
reka bækistöðvar NATO rétt fyrir 
utan borgina. Maðurinn sem gerði 
árásina hélt lífi og var fluttur á 
sjúkrahús. Að sögn sænska 
hershöfðingjans Mats Danielsson 
særðist enginn hermaður NATO í 
árásinni.

Svíar sluppu 
með skrekkinn

„Ég hef bara verið á Hótel 
Sögu í níu ár og fannst tími til 
kominn að ég myndi finna mér 
annan
starfsvett-
vang og að 
hótelið fengi 
annan karl í 
brúna,“
segir Hrönn 
Greipsdótt-
ir, sem 
nýlega sagði 
upp starfi sínu sem hótelstjóri á 
Hótel Sögu. Mikill styr varð í 
kringum hótelið í febrúar vegna 
fyrirhugaðrar ráðstefnu klám-
myndaframleiðanda. Bændasam-
tökin, eigendur hótelsins, tóku í 
kjölfarið ákvörðun um að meina 
hópnum að koma. Hótelið greiddi 
svo ráðstefnuhópnum samtals 
fimm milljónir í bætur.

Hrönn segir þá uppákomu þó 
ekkert hafa með ákvörðun hennar 
að gera. „Bændur eru bestu vinnu-
veitendurnir en ég hlakka til að 
hefja störf á nýjum vettvangi,“ 
segir Hrönn sem tekur til starfa 
sem framkvæmdastjóri SPRON 
Factoring í ágúst.  

Klámráðstefnan 
ekki ástæðan
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LYKILLINN AÐ
GÓÐU SUMRI

*Með hverjum bíl fylgir bensínkort að andvirði 75.000 kr. á Shellstöðvum hringinn í kringum landið. 

**Með hverjum bíl fylgir gisting í tveggja manna herbergi (f. 2 fullorðna og 2 börn, 
  12 ára og yngri) með morgunverði á einhverju af Edduhótelunum. Gildir sumarið 2007.

www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL

Gisting fyrir 4 í 7 nætur 

á Edduhótelum**

RAV4
Bensín fyrir 75.000 kr.*

Frábært tilboð á 

Betri notuðum RAV4. 

18. - 20. júní.

LYKILLINN AÐ
GÓÐU SUMRI

Þessa daga höfum við opið á Nýbýlaveginum til kl. 19.00 
og aðrir umboðsaðilar hafa opið til kl. 18.00.

Vertu í sólskinsskapi og njóttu alls þess sem 
Ísland hefur upp á að bjóða í sumar.

Dagana 18. – 20. júní eru RAV4 tilboðsdagar hjá BNB. Öllum RAV4 árgerð 2005 
og eldri fylgir gisting fyrir fjóra í sjö nætur á Edduhótelunum og bensínkort að 
andvirði 75 þúsund.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070



Gríptu augnablikið og lifðu núna

Og1 
fyrir tilvonandi
fjölskyldur
Viltu geta hringt heim úr GSM símanum þínum í allt að
60 mínútur á dag án þess að greiða mínútugjald? Vertu
með Heimasíma, GSM og Internet fjölskyldunnar í Og1 
– og sparaðu bæði tíma og peninga.

Farðu á www.vodafone.is, komdu við í verslun okkar 
eða hringdu í 1414 og skráðu þína fjölskyldu í Og1.

Heimasími, GSM, og Internet 
– allt á einum stað
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 Hátíðahöldin á 17. júní 
gengu víðast hvar vel fyrir sig. Í 
gær voru sextíu og þrjú ár frá því 
að íslenska þjóðin öðlaðist form-
lega sjálfstæði frá Dönum. Veður 
var með skaplegasta móti um allt 
land, ólíkt fyrsta þjóðhátíðardeg-
inum árið 1944 en þess dags er 
ekki aðeins minnst vegna sjálf-
stæðisbaráttunnar heldur einnig 
fyrir að vera einn eftirminnileg-
asti rigningardagur þjóðarinnar. 

Samkvæmt venju hófust hátíða-
höldin í Reykjavík með því að 
blómsveigur var lagður á leiði 
Jóns Sigurðssonar, sjálfstæðis-
hetju Íslendinga, en ákveðið var 
að þjóðhátíðardagur Íslendinga 
yrði haldinn á fæðingardegi 
hans.

Þjóðhátíð fagnað í 
blíðskapaveðri 
Fjölmenni var í miðborg Reykjavíkur og hélt upp á þjóðhátíðardag Íslendinga.

Er rétt að gera ökutæki þeirra 
sem aka langt yfir hámarks-
hraða upptæk?

Tókst þú þátt í hátíðahöldum 
vegna 17. júní?

Tíu Íslendingar voru 
sæmdir riddarakrossi hinnar 
íslensku fálkaorðu við hátíðlega 
athöfn á Bessastöðum í gær. Á meðal 
þeirra sem verðlaunaðir voru var 
Guðjón Sigurðsson, formaður MND 
samtakanna, fyrir störf að málefn-
um sjúklinga. „Þetta er mikill heiður 
fyrir mig að taka á móti þessari við-
urkenningu en ég vil þó meina að þó 
að ég geymi krossinn eigi margir 
aðrir í honum,“ sagði Guðjón. 

Fálkaorðan er að jafnaði veitt 
tvisvar á ári, 1. janúar og 17. júní. 
Svokölluð orðunefnd fer yfir 
umsóknir og metur hverjum 
sæmir að verða heiðursins aðnjót-
andi





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

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

ASKJA er eini viðurkenndi umboðsaðili Mercedes-Benz á Íslandi.

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

  Íranar hafa gagnrýnt 
bresk stjórnvöld harðlega fyrir að 
veita rithöfundinum Salman 
Rushdie riddaraorðu. Mohammad 
Ali Hosseini, talsmaður íranska 
utanríkisráðuneytisins, telur að 
orðuveitingin sýni hræðslu Breta 
við islömsk trúarbrögð. „Að gefa 
einhverjum orðu sem er á meðal 
hötuðustu persóna í islömsku 
samfélagi sýnir hversu breskir 
yfirmenn eru andvígir islam,“ 
sagði Hosseini. Bætti hann því við 
að með því að sýna Rushdie 
þennan heiður hefðu Bretar fallið 
mjög í áliti hjá islamstrúarmönn-
um. Utanríkisráðuneyti Bretlands 

vísar gagnrýninni á bug og segir 
Rushdie eiga heiðurinn fyllilega 
skilinn.

Skáldsaga Rushdie, Söngvar satans, 
olli miklu fjaðrafoki hjá múslimum 
víða um heim þegar hún kom út árið 
1988. Árið eftir lýsti Ayatollah Khom-
eini, leiðtogi Írans, Rushdie réttdræp-
an fyrir „guðlast“ sitt gagnvart spá-
manninum Múhammeð. Var sú 
yfirlýsing dregin til baka tíu árum 
síðar af írönskum stjórnvöldum. Sneri 
Rushdie þá til baka úr tíu ára útlegð. 

Rushdie, sem er 59 ára, hefur gefið 
út þrettán skáldsögur sem hafa flest-
ar fengið mjög góða dóma og fjölda 
verðlauna.  -fb

Rúmlega tvítugur 
maður hefur í Héraðsdómi 
Suðurlands verið dæmdur í 
fjögurra mánaða fangelsi fyrir 
margvísleg þjófnaðarbrot.

Í fyrra stal maðurinn opinber-
um stimpli úr afgreiðslu Útlend-
ingastofnunar og veggföstum 
seðlaskipti með 103 þúsund 
krónum. Þá reyndi hann að nota 
stolið greiðslukort til að kaupa 
gullúr á rúma milljón króna, en 
hvarf frá eftir synjun á kortinu. 
Þess í stað keypti hann 70 þúsund 
króna úr í annarri verslun og þrjá 
radarvara, samtals fyrir hundrað 
þúsund krónur. Maðurinn er 
margdæmdur. 

Stal opinberum 
stofnanastimpli

 Hver var kjörinn borgarlista-
maður Reykjavíkur?

 Hvaða rithöfundur hlaut 
bresku riddaraorðuna?

 Hver var fjallkonan í Reykja-
vík?

 Forseti Palest-
ínu, Mahmoud Abbas, skipaði í 
gær nýja palestínska ríkisstjórn 
sem Hamas-samtökin eiga ekki 
aðild að. Abbas beitti tilskipun til 
að ógilda lög sem kveða á um að 
þing þurfi að staðfesta skipun rík-
isstjórnar en Hamas-samtökin 
hafa meirihluta á þingi.

Þrír dagar eru síðan hann rak 
Hamas-leiðtogann Ismail Haniyeh 
úr embætti forsætisráðherra eftir 
að Hamas lögðu undir sig Gaza-
ströndina. Jafnframt leysti hann 
upp þjóðstjórn Hamas og Fatah 
sem mynduð var fyrir þremur 
mánuðum.

Haniyeh, sem hefur hafnað  
þessum tilskipunum forsetans, 
lýsti yfir að hin nýja ríkisstjórn 
væri ólögleg og að hann væri enn 
við völd.

Nýja stjórnin er að mestu skip-
uð óháðum og er leidd af Salam 
Fayyad sem nýtur mikillar virð-
ingar. Fayyad lagði í ræðu sinni í 
gær áherslu á að nýja stjórnin 
væri fulltrúi Palestínumanna á 
Vesturbakkanum jafnt og á Gaza. 
Palestínumenn gera tilkall til þess 
að bæði svæðin tilheyri palest-

ínsku ríki en innbyrðis átök hafa 
sett það markmið í hættu.

Bandaríkin, Evrópusambandið 
og hófsöm arabaríki hafa lýst yfir 
stuðningi sínum við Abbas eftir 
atburði síðustu daga. Talið er lík-
legt að stuðningsyfirlýsingunum 
muni fylgja efnahagsastoð 
erlendra ríkja en hún hefur legið 
niðri í fimmtán mánuði, allt frá 
því að Hamas-menn komust til 
valda í þingkosningunum.

Ísrael og Bandaríkin hafa bæði 
lýst yfir að þau hyggist styðja við 
Abbas og um leið einangra Hamas 
sem þau skilgreina sem hryðju-
verkasamtök. Ísrael og Egypta-
land hafa lokað landamærum 
sínum að Gaza og Ísraelar hafa 
hætt flutningi á eldsneyti til Gaza 
nema til orkuvera. Skortur á 
vörum er þegar farinn að gera 
vart við sig með hækkun vöru-
verðs.

Tvær stjórnir segjast 
við völd í Palestínu
Mahmoud Abbas, forseti Palestínu, skipaði nýja ríkisstjórn í gær. Hamas-leið-
toginn Ismail Haniyeh segir nýju stjórnina ólöglega og að hann sé enn við völd.



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

PRÓFAÐU NIKÓTÍNTYGGIGÚMMÍIÐ.
FÆST MEÐ ÁVAXTA-, MINTU-, LAKKRÍS- OG NIKÓTÍNBRAGÐI.

NICOTINELL



550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 „Af þeim upplýsing-
um sem við sjáum frá lögreglunni 
eru fleiri dæmi um alvarlegt 
ofbeldi gagnvart hommum og 
trans-gender fólki en við höfum 
séð í langan tíma,“ segir Hrafnkell 
Tjörvi Stefánsson, framkvæmda-
stjóri Samtakanna ´78. 

Um er að 
ræða alvar-
legt ofbeldi 
en Hrafn-
kell bendir 
á að enn sé 
of snemmt 
að dæma 
um hvort 

aukningin sé marktæk þar sem 
ofbeldi hafi almennt aukist í sam-
félaginu. Um alvarlegar árásir sé 
að ræða á skömmum tíma og því 
sé nauðsynlegt að vera á verði.

Eitt alvarlegasta afbrotið átti 
sér stað í fyrrasumar. „Þá reyndi 
16 ára piltur að myrða 25 ára karl-
mann sem hann hafði kynnst á 
spjallrás fyrir homma. Að sögn 
piltsins „langaði hann að prófa að 
drepa mann“ og hafði hann farið 
gagngert inn á spjallrás til að 
„veiða homma“ þar sem hann taldi 
að þeir væru „auðveld bráð“ segir 
Hrafnkell og vitnar til piltsins. 

Í nóvember sl. var svo ráðist á 
mann við Öskjuhlíð. Hann var á 
ferð í bíl sínum þegar fjórir menn 
stöðvuðu hann, spurðu hvort hann 

væri hommi og réðust svo á hann 
og veittu honum alvarlega áverka 
í andliti og missti hann fjórar 
tennur. Samkvæmt heimildum 
Samtakanna ´78 hafa fréttir af 
tveimur svipuðum árásum við 
Öskjuhlíð borist til félagsins þó 
ekki sé vitað hvort þær árásir hafi 
verið kærðar til lögreglu. 

Á nýársnótt var ráðist á tvo 
menn sem voru á leið á dansleik 
Samtakanna ´78. Segir Hrafnkell 
að svívirðingar hafi verið kallaðar 
til þeirra og þeim svo misþyrmt.   

„Nýjasta dæmið er frá því í 
febrúar en þá reyndi karlmaður 
að myrða unga trans-gender 
konu,“ segir Hrafnkell. Hann 
furðar sig á fjölmiðlaumfjöllun 
um málið og þykir sem látið hafi 
verið sem um spaugilegt atvik 
hefði verið að ræða og þolandi 
árásarinnar hafi sumpart verið 
gerður ábyrgur fyrir ofbeldinu. 
„Slík umfjöllun viðgekkst um 
ofbeldi gagnvart hommum hér á 
landi fyrir nokkrum áratugum. 
Það líðst ekki í dag,“ segir Hrafn-
kell.

„Það er varasamt að draga of 
stórar ályktanir en þessi atvik eru 
virkilegt áhyggjuefni. Við höfum 
orðið vitni að bakslagi í réttinda-
baráttu samkynhneigðra í öðrum 
löndum og verðum að vinna að því 
að það gerist ekki hér,“ segir 
hann.  

Ofbeldi gegn 
hommum nú
alvarlegra
Alvarlegar árásir á samkynhneigða eru fleiri en 
verið hefur í langan tíma. Framkvæmdastjóri Sam-
takanna ´78 segir málið áhyggjuefni. 

    Vonir 
standa til að eftirlits-
menn Alþjóðlegu 
kjarnorkustofnunar-
innar heimsæki Norð-
ur-Kóreu fljótlega. 
Viðræður á milli 
Bandaríkjanna og 
Norður-Kóreu hafa 
gengið vel að undan-
förnu og hafa Norð-
ur-Kóreumenn nú 
boðið eftirlitsmönn-
unum til landsins. 

Að sögn Christopher Hill, 
fulltrúa Bandaríkjanna í kjarn-
orkumálum, er þó enn mikið verk 
fyrir höndum, sérstaklega eftir 

að viðræður 
strönduðu í 
nokkra mánuði 
vegna deilna um 
frysta peninga-
sjóði Norður-
Kóreu. „Þetta er 
skref í rétta átt. 
Vonandi verður 
þessu fylgt vel 
eftir með enn 
fleiri skrefum,“ 
sagði Hill.

Fimm ár eru liðin síðan Norður-
Kórea rak eftirlitsmenn Alþjóð-
legu kjarnorkustofnunarinnar, 
sem starfar á vegum Sameinuðu 
þjóðanna, úr landinu.

Eftirlit til N-Kóreu

Imperial 31 cl hvítvínsglös

12 stk.

1.757 kr.

Smart og létt á fæti
heilsteypt glös á tilboðsverði

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

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Imperial 42 cl rauðvínsglös

12 stk.

1.925 kr.

Maldive 36 cl bjórglös

6 stk.

854 kr.

Imperial 19 cl hvítvínsglös

12 stk.

1.341 kr.

Imperial 23 cl hvítvínsglös

12 stk.

1.579 kr.

Á tilboði íjúní 2007 heilsteypt rauðvínsglös,hvítvínsglös, bjórglös,kampavínsglös ogsérríglös



 Kvennasvið Landspítalans 
hefur fengið að gjöf fæðingarsí-
rita og hjólaborð undir hann frá 
Thorvaldsensfélaginu.

Fæðingarsíritinn gerir konum 
kleift að vera töluvert á ferð í 
fæðingu en á sama tíma er unnt 
að fylgjast með hjartslætti 
barnsins og hríðum konunnar. 
Þetta eykur möguleika kvenna 
sem þurfa á sérstöku eftirliti að 
halda í fæðingu.

Tækið gefur einnig tækifæri til 
þess að konan sé í vatni meðan á 
hríðum stendur því nemarnir eru 
vatnsheldir.

Kvennasvið fékk 
fæðingarsírita

Hálfþrítugur maður 
hefur í Héraðsdómi Suðurlands 
verið dæmdur í fjögurra mánaða 
skilorðsbundið fangelsi fyrir árás 
á tvo lögregluþjóna.

Maðurinn hrinti lögreglukonu 
um koll þar sem hún var við 
skyldustörf í heimahúsi, þannig að 
hún tognaði og marðist. Síðan 
hrækti hann framan í hana. Þá sló 
hann lögreglumann hnefahöggi í 
andlitið, beit hann í höndina og 
reyndi ítrekað að skalla hann.

Maðurinn játaði sök. Honum 
hefur verið refsað sex sinnum 
áður, einu sinni fyrir fíkniefnabrot. 
Hann þarf jafnframt að greiða 84 
þúsund krónur í sakarkostnað.

Hrækti framan 
í lögreglukonu

 Mikil þörf er á því að veita 
erlendum konum upplýsingar og 
stuðning þegar þær ganga í gegn-
um skilnað og sambúðarslit. Þetta 
eru niðurstöður lokaverkefnis 
Paolu C. Kjærnested sem nýlega 
útskrifaðist sem sálfræðingur frá 
Háskóla Íslands. 

Verkefnið heitir „Erlendar 
konur á Íslandi og reynsla þeirra 
af skilnaði eða sambúðarslitum 
frá sálfélagslegu sjónarmiði“. 
Verkefnið byggist á viðtölum við 
sextíu konur frá ýmsum löndum 
en hún segir það hafa komið sér 
mest á óvart hversu margar 
nefndu andlegt og líkamlegt 
ofbeldi sem ástæðu skilnaðar. 

„Þrettán konur skildu vegna lík-
amlegs ofbeldis og fjórtán skildu 
vegna andlegs ofbeldis. Fyrir alla 
er áfall að skilja en þegar þú ert 
útlendingur og þekkir ekki rétt 
þinn og skilur ekki íslensku er 
álagið enn meira.“

Paola segir að konur í þessari 
stöðu upplifi sig oft einangraðar 
eftir skilnað og sögðu fjörutíu og 
þrjár konur af sextíu ekki hafa 
fengið neinn andlegan stuðning 
við skilnaðinn. „Afleiðingin af 
slíku álagi er oft kvíði og þung-
lyndi,“ segir Paola og leggur til að 
tengslanet fyrir konur í þessari 
stöðu verði stóraukið.

Lögreglan í Moskvu, 
höfuðborg Rússlands, rannsakar 
árás sem gerð var á rannsóknar-
blaðamanninn Andrei Kalitin í 
síðustu viku.

Kalitin greindi lögreglu frá því 
að árásin kynni að tengjast 
rannsóknarvinnu hans vegna 
bókar um átök í rússneska 
áliðnaðinum sem kemur út í 
ágúst. Lögregla telur að árásar-
maðurinn hafi notað gúmmíkúlur.

Nefnd um vernd blaðamanna, 
fordæmdi árásina og skoraði á 
rússnesk yfirvöld að upplýsa 
málið. Þrettán rússneskir 
blaðamenn hafa verið myrtir frá 
árinu 2000. 

Árás á rússnesk-
an blaðamann



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Kristján Jón Guðnason, 64 
ára gamall starfsmaður hjá 
Íslandspósti, hefur mikinn 
áhuga á teiknimyndasög-
um. Hann teiknar sjálfur 
og á dögunum gaf hann út 
teiknimyndasöguna Edens-
garðurinn. 

„Þessi saga hafði blundað í mér í 
nokkur ár,“ segir Kristján Jón um 
Edensgarðinn. Sagan fjallar um 
unga konu sem hefur farið villur 
vegar í lífinu og lent á upptöku-
heimili fyrir unglinga. Þegar hún 
losnar þaðan hvetur sálfræðingur 
hana til að snúa við blaðinu og fer 
með kínverskt spakmæli sem 
segir að vilji menn verða ham-
ingjusamir út ævina skulu þeir 
rækta garð. Stúlkan ákveður að 
gera svo, finnur sér reit í einu af 
hrörlegri hverfum borgarinnar. 
Fljótlega berst henni óvæntur 
liðsauki þegar nágrannar hennar, 
flestir af erlendu bergi brotnir 
bjóðast til að leggja hönd á plóg.

Kristján segir hugmyndina að 
sögunni hafa kviknað þegar hann 
vann hjá Steinsmiðju S. Helga-
sonar í Kópavogi. „Ég vann þar í 
33 ár. Dag einn sagði vinnufélagi 
minn þetta spakmæli: „Ef þú vilt 
vera hamingjusamur í einn dag 
skaltu kaupa vínflösku. Ef þú vilt 
vera hamingjusamur í eitt ár 
skaltu kvænast. En ef þú vilt vera 
hamingjusamur alla ævi, þá 
skaltu rækta aldingarð.“ Í fyrra-
vor réðst ég svo í að teikna þessa 
sögu og lauk við hana á um tveim-
ur mánuðum.“ Garðræktin er 
tákn samvinnu segir Kristján og 
um það fjallar sagan. „Grunnhug-
myndin er að vinna saman og 
sætta ólíkar þjóðir. Persónurnar 
koma frá ólíkum löndum og 
öðrum þræði fjallar bókin um 
fjölmenningarsamfélagið sem er 
að verða til á Íslandi.“ 

Edensgarðurinn er önnur teikni-
myndasagan sem Kristján gefur 
út. Sú fyrri hét Óhugnaleg plá-
neta og kom út árið 1993. Hann 
var í Handíðaskólanum frá 1961 
til 1964 og lærði líka í Listiðnað-

arskólanum í Ósló. Þótt hann hafi 
lengst af unnið í steinsmiðjunni 
og nú í seinni tíð hjá Íslandspósti 
hefur Kristján ávallt gefið sér 
tíma fyrir list sína. „Ég á nokkrar 
sögur í sarpinum og er að vinna 
að einni núna, sem ég gef kannski 
út seinna.“ 

Kristján gefur bókina út sjálf-
ur. „Það er langbest. Þetta er ekki 
það mikið fyrirtæki, kostar á bil-
inu sjötíu til áttatíu þúsund.“ 

Aðeins voru gefin út sextíu eintök 
Edensgarðinum og má nálgast 
þau í verslunum Pennans og 
Nexus. Sjálfur kveðst Kristján 
lesa mikið af teiknimyndasögum. 
„Mér finnst þó skemmtilegra að 
fletta listaverkabókum en sögum 
af ofurhetjum. Mér finnast sög-
urnar um Spiderman til dæmis 
ekki góðar en hafði þó gaman af 
kvikmyndunum.“ 

Garður er granna sættir

Málar bæinn bleikan 19. júni

Þriggja vikna hraðlestrarnám-
skeið hófst í Hraðlestrarskólan-
um í síðustu viku og er námskeið-
ið sérstakt fyrir þær sakir að öll 
námskeiðsgjöld renna óskipt til 
ABC-barnahjálpar. Markmið 
söfnunarinnar er að byggja 
heimavist fyrir 200 stúlkur í 
Úganda.

„ABC-barnahjálp hefur unnið 
frábært og gífurlega óeigin-
gjarnt starf undanfarin ár víðs-
vegar um heiminn og erum við 
bara þakklát fyrir að fá að taka 
þátt í því“, segir Jón Vigfús 
Bjarnason skólastjóri Hraðlestr-
arskólans.

Til þess að ná að reisa heima-
vistina í Úganda þurfti að safna einni milljón íslenskra króna og 
tókst það með sölu gjafabréfa á námskeiðið. 
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Verð á mann í tvíbýli

61.500 kr.
Innifalið:
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20.–24. júní
Express Ferðir bjóða upp á frábæra ferð til Stokkhólms, vatnaborg-
arinnar fögru, við sólstöður sem er fallegasta tímabil sumarsins.
Ferðalýsing
Dagur 1: Komið til Stokkhólms, rúta á hótelið. Frjáls dagur, góður 
tími til að kynnast umhverfinu og kíkja í búðir.
Dagur 2: Taka daginn snemma, bóka sig í siglingu um eyjarnar, 
jafnvel út í Drottningarhólm eða kíkja á VASA-safnið, Skansen-
safnið/dýragarðinn, Gamla Stan og upplagt að enda daginn í Grona 
Lunds Tivoli.
Dagur 3: Boðið upp á val milli þriggja skoðunarferða, Nóbelsferð-
arinnar, Konungaslóða eða Víkingaslóða. Allar frábærar ferðir. 
Dagur 4: Afslöppun, verslunarleiðangrar, e.t.v. heimsókn á 
flóamarkaðinn við
Östermalm Saluhall og út 
að borða, Stokkhólmur er 
frægur fyrir góð veitinga-
hús.
Dagur 5: Veglegur
morgunverður, rúta og 
flug heim.

Stokkhólmur
Sólstöðuferð til Feneyja Norðurlanda

Ástir samlyndra hjóna

Drulluprammar á 
veiðum 





greinar@frettabladid.is

Eitt af málunum sem var til umfjöllunar 
á hinu stutta vorþingi var hið undarlega 

frumvarp ríkisstjórnarinnar um breyting-
ar á lögum um Stjórnarráð Íslands. Útkom-
an úr stjórnarmynduninni er sú neyðar-
lega niðurstaða að fjöldi ráðherrastóla helst 
óbreyttur. Afraksturinn, hvað fækkun ráðu-
neyta snertir, er sá einn að slá Hagstofuna af 
sem sjálfstætt ráðuneyti. 

Þetta skýrist að sjálfsögðu af þeirri praktísku þörf 
við stjórnarmyndunina að búa til sjötta ráðuneytið 
handa Samfylkingunni eftir að Sjálfstæðisflokkurinn 
hirti til sín bæði heilbrigðis- og landbúnaðarráðu-
neytin en lét aðeins samgönguráðuneytið til baka. 
Var þá valin sú stórbrotna leið að saga ráðherrastól-
inn í iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu í tvennt. Á 
öðrum helmingnum situr Össur Skarphéðinsson en 
á hinum Björgvin G. Sigurðsson. Þetta er þeim mun 
neyðarlegra þegar haft er í huga, að iðnaðar- og við-
skiptaráðuneytið var fyrir eitt minnsta ráðuneyti 
stjórnarráðsins. En nú róa þeir sem sagt upp á hálf-
an hlut, með u.þ.b. 15 menn undir sér hvor, Össur og 
Björgvin.

Miklu alvarlegi voru þó ákvæði frum-
varpsins, sem við stjórnarandstæðingar 
kölluðum „laumufarþegann“ í málinu, þ.e-
.a.s. 3. gr. um að afnema skyldu til að aug-
lýsa störf innan Stjórnarráðsins. Með því 
er verið að auka svigrúm ráðherra til að 
hrókera fólki að eigin geðþótta. Stærstu 
heildarsamtök opinberra starfsmanna, 
BSRB og BHM, lögðust eindregið gegn 
þessu ákvæði og sendu harðorðar umsagn-
ir um málið til Alþingis. Ríkisstjórnin kaus 
að hafa þær að engu. Þannig hefjast sam-
skipti ríkisstjórnar, með aðild Samfylk-

ingarinnar, við stéttarfélögin. Hörð mótmæli þeirra 
við þessari grundvallarbreytingu eru virt að vettugi. 
Voru þó rökin m.a. að þetta yki svigrúm til ómálefna-
legra ráðninga og gæti reynst sérstaklega skeinu-
hætt konum. Frumvarpið fæli m.ö.o. í sér afturför í 
jafnréttisbaráttunni sem torveldað gæti möguleika 
kvenna til eðlilegs framgangs í starfi innan Stjórnar-
ráðsins og er þó sú staða nógu slæm fyrir. 

Þetta upphaf samskipta ríkisstjórnarinnar og 
stéttarfélaga er einkar athyglisvert, séð í ljósi þess 
að Samfylkingin er annar af tveimur ríkisstjórnar-
flokkum.

Höfundur er formaður Vinstri grænna. 

Laumufarþegi á vorþingi

ÍVG er hvergi jafn næm tilfinn-
ing fyrir æðaslætti samfélags-

ins og í fingurgómum félaga Ög-
mundar. VG hefði ekki tapað 
helmingi af fylginu, sem flokkur-
inn hafði náð upp úr áramótum, ef 
forystan hefði ekki ýtt honum til 
hliðar í kosningabaráttunni. Hann 
hefði örugglega komið í veg fyrir 
feigðarflan hins „femíníska“ for-
manns sem gat ekki hugsað sér að 
konan Ingibjörg Sólrún yrði for-
sætisráðherra. VG væri þá að 
öllum líkindum í ríkisstjórn í dag 
en ekki áttavillt á pólitísku hjarni 
eilífrar stjórnarandstöðu.

Ögmundur er snjallasti áróðurs-
maður VG. Þess vegna er það nú 
hlutverk hans að reyna að líma 
saman brotin, og leiða athyglina 
frá þeirri kreppu sem forysta VG 
bjó flokknum með því að koma í 
veg fyrir græna velferðarstjórn. Í 
þeim tilgangi hefur þingmaðurinn 
birt hér í blaðinu greinaflokk þar 
sem ný ríkisstjórn er sökuð um að 
hafa ekki þegar spyrnt lagaleg-
um fæti við virkjunum í Þjórsá, 
og áformum um álver í Helguvík. 
Það blæs sem sagt öðruvísi í ból 
Ögmundar en á þeim dögum sem 
hann greiddi, tiltölulega nýr þing-
maður, atkvæði með stækkun í 
Straumsvík. Það eru þó skiljanleg 
veðrabrigði sem hann þarf ekki að 
skýra. 

Hins vegar ætti Ögmundur að 
íhuga að taka upp í greinaflokk 
sinn skýringar á því, hvernig af-
staða VG til einstakra virkjana og 
stóriðjuvera hefur sveiflast til og 
frá síðustu árin – allt fram á síð-
ustu vikur – þannig að ekki er 
nokkur leið að átta sig á hver af-
staða flokksins er í raun. Mig rak 
þannig í rogastans að heyra nýjan 
þingmann VG, Árna Þór Sigurðs-
son, lýsa yfir á sumarþinginu, 
að hann hefði á sínum tíma stutt 
orkuöflun á óröskuðum svæðum af 
því orkuna átti að nota á Grundar-

tanga. Afstaða hans til álvera virð-
ist m.a. fara eftir því hvar þau eru 
staðsett. Annar þingmaður VG, 
Kolbrún Halldórsdóttir, er hins 
vegar á móti öllum álverum. Þriðji 
þingmaðurinn, sjálfur formað-
urinn, mælti í upphafi kosninga-
baráttunnar fyrir algeru stoppi, 
breytti því svo í fimm ára stopp, 
og loks niður í þriggja ára stopp. 
Hver þessara þriggja mismunandi 
skoðana gæti hugsanlega verið 
stefna VG? Hér hefur félagi Ög-
mundur framtíðarverkefni fyrir 
höndum.

Flækjustig VG nálgast svo hið 
óleysanlega þegar rýnt er í af-
stöðu formanns VG. Í dag er hann, 
eins og margir góðir Samfylking-
armenn, andstæðingur virkjana í 
neðri Þjórsá. Þó eru ekki liðin tvö 
ár síðan Steingrímur lýsti þeim 
sem mjög eðlilegum og hagkvæm-

um virkjanakostum. Orðrétt sagði 
formaður VG: „Neðri virkjanirn-
ar í Þjórsá eru mjög hagkvæmar 
vegna þess að þær nýta alla miðl-
unina sem fyrir er ofar í Þjórs-
ársvæðinu. Núpavirkjun og síðan 
Urriðafossvirkjun eru að vísu 
ekki án umhverfisfórna. Það þarf 
vissulega að fara vel yfir það, 
en að breyttu breytanda eru þær 
mjög eðlilegur virkjunarkost-
ur áður en menn ráðast í ný og 
óröskuð svæði.“

Hámarki náði vingulsháttur-
inn þegar Steingrímur J. Sigfús-
son biðlaði til Sjálfstæðisflokks-
ins um myndun ríkisstjórnar í 
hádegisviðtali við Stöð 2 nokkr-
um dögum eftir kosningar – og 
bauð Helguvík í heimanmund. 
Fréttamaður spyr Steingrím 
hvort VG muni hvika frá kröfum 
sínum um stopp á stóriðju. Áður 
en haninn nær að gala einu sinni 
er formaður VG búinn að kasta 
stefnunni út í hafsauga og svarar, 
orðrétt: „...við förum alltaf í allar 
viðræður með það að markmiði að 
reyna að ná sem allra mestu fram 
en það þýðir ekkert að fara fyr-
irfram með ultimatum, með úr-
slitakosti inn í slíkar viðræður, þá 
geta menn alveg eins sleppt því.“

Fréttamaðurinn skynjar á 
augabragði hvað felst í yfirlýs-
ingu formanns VG, og spyr að 
bragði hvort Helguvíkurálver 
gæti sloppið í gegn? Það stend-
ur ekki á svari hjá hinum stefnu-
fasta formanni VG: „Ef að þannig 
er að það er ekki tæknilega og 
lagalega hægt að stoppa hana, 
nú þá standa menn frammi fyrir 
slíku.“ Þetta getur enginn maður 
skilið öðru vísi en svo, að for-
maður VG var reiðubúinn að 
mynda ríkisstjórn með Sjálf-
stæðisflokknum án þess að gera 
kröfu um að álver í Helguvík yrði 
stöðvað með sérstökum lögum. 

Er þetta ekki efni í nýjan 
greinaflokk fyrir félaga 
Ögmund?

Helguvík í heimanmundS
lit Eignarhaldsfélagsins Samvinnutrygginga og af-
hending eignarhluta til tugþúsunda tryggingataka sem 
tryggðu hjá félaginu á árum áður er afar jákvætt skref 
og til sóma þeim sem að því stóðu.

Þær breytingar sem orðið hafa á hagkerfinu undan-
farin ár hafa leyst úr læðingi mikinn sköpunarmátt og fjármuni. 
Ekki verður annað sagt en að þar hafi í tilviki Samvinnutrygg-
inga tekist afar vel að ávaxta annarra manna fé. Rökin gegn því 
rekstrarformi sem þarna verður lagt niður eru að slíkur rekst-
ur fari smám saman að snúast um lykilstjórnendur og klíku í 
kringum þá. Algengt er að laun í slíkum félögum verði hærri en 
í einkareknum félögum, enda þrýstingur um hagnað frá hluthöf-
um ekki fyrir hendi. Slík var raunin, en með kaupréttarsamn-
ingum og ótrúlegum árangri margra íslenskra hlutafélaga hafa 
lykilstjórnendur notið kjara sem voru utan skynsviðs fyrir ör-
fáum árum.

Almennt hafa viðhorf í rekstri þróast frá samvinnurekstrar-
formi og öðrum félagslegum rekstrarformum yfir í einkarekst-
ur. Ástæðan er einföld. Vandræðin byrja þegar miklir fjármunir 
verða til og eignarhald er óskýrt. Frá því að fyrsta kaupfélagið 
var stofnað í Laxárdal í Þingeyjarsýslu hefur mikið vatn runn-
ið til sjávar. Kaupfélögin lyftu í upphafi grettistaki í að færa 
samfélög frá fátækt til bjargálna. Tíminn er hins vegar misk-
unnarlaus og flest kaupfélögin horfin nú. Sömu sögu má segja 
um sparisjóðina sem nú leita leiða til að finna sér raunverulega 
eigendur. Takist ekki að breyta rekstrarformi þeirra munu þeir 
verða undir í samkeppni við stærri banka og hverfa með tíð og 
tíma.

Við slit Eignarhaldsfélagsins Samvinnutryggingar verður til 
sterkur sjálfseignarsjóður með tíu milljarða í eigið fé. Þeim 
sjóði verður ætlað að úthluta til samfélagsverkefna arði af fjár-
festingum sínum. Þessum sjóði munu fylgja talsverð völd í við-
skiptalífinu og eðlilegast að markmið hans til lengri tíma verði 
skynsamleg eignadreifing í samræmi við skilgreinda fjárfest-
ingarstefnu.

Alþingi kom á sínum tíma í veg fyrir að slíkur sjóður, sem 
í dag væri líklega talsvert stærri en Samvinnutryggingasjóð-
urinn, yrði til með kaupum Kaupþings á SPRON. Þar stjórnuð-
ust þingmenn af tvennu. Annars vegar öfund í garð þeirra sem 
myndu græða á viðskiptunum og hins vegar valdapólitík heima-
haganna sem snerist um sparisjóðina á hverjum stað. Reykvík-
ingar misstu af þessum sökum af sjóði sem gæti úthlutað millj-
arði árlega til menningar og líknarmála um ókomin ár. Sorgleg 
skammsýni það.

Það er vonandi að þeir sem nú sýna þann þroska að leysa upp 
úrelt eignarhald, haldi áfram á sömu braut og færi sjóðinn frá 
aktívum fjárfestingum. Eðlilegast er að í hinu nýja hlutafélagi 
myndist á endanum kjölfesta sem ráði för í krafti eigin fjárfest-
ingar, en ekki í gegnum völd í sjálfseignarstofnun. Eðlilegt er að 
gefa mönnum tíma til að ná fram þeirri breytingu í áföngum.

Völdin eiga að 
fylgja eigin eign

Flækjustig VG nálgast svo hið 
óleysanlega þegar rýnt er í 
afstöðu formanns VG. Í dag 
er hann, eins og margir góðir 
Samfylkingarmenn, andstæð-
ingur virkjana í neðri Þjórsá. 
Þó eru ekki liðin tvö ár síðan 
Steingrímur lýsti þeim sem 
mjög eðlilegum og hagkvæmum 
virkjanakostum. 





Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 550 5000.

Heimstónlistarhljómsveit-
in Andromeda4 frá Boston 
verður á Þjóðlagahátíðinni 
sem haldin er á Siglufirði 
4. til 8. júlí. Sveitin held-
ur tónleika og kennir auk 
þess tveggja daga námskeið 
í klezmertónlist eða gyð-
ingatónlist en jiddíska orðið 
klezmer er notað yfir dans-
tónlist gyðinga.

Áhersla verður lögð á að 
fólk geti spilað tónlistina 
eftir eyranu. Læri hvern-
ig laglínur eru stíliseraðar 

með skreytingum, litbrigð-
um í nótum, og „krekths“ 
sem þýðir kjökur eða grát-
ur.

Öll hljóðfæri koma til 
greina á þessu námskeiði 
þó aðallaglínuhljóðfærin í 
klezmertónlist séu klarinett 
og fiðla.

Námskeiðinu lýkur með 
stuttum tónleikum á hátíð-
inni. Nánari upplýsingar um 
Þjóðlagahátíðina á Siglu-
firði og námskeiðin á henni 
má finna á siglo.is/festival.

Klezmernám-
skeið á Siglufirði

Sumarsólstöður eru fimmtu-
daginn næstkomandi 21. 
júní. Þá mega allir sem vilja 
og geta taka þátt í rólegri 
sólstöðugöngu um Öskjuhlíð 
í Reykjavík en gangan er 
orðin árlegur viðburður. 

Á sumarsólstöðum er 
lengsti dagur ársins og 
stysta nóttin. Um hádegis-
bil verður sól hæst á lofti 
árið 2007. Síðan tekur dag að 
stytta á ný og hádegissól að 
lækka smám saman.

Árleg sólstöðuhátíð seinni 
tíma hér á landi hófst með 
sólstöðugöngu frá Þingvöll-
um til Reykjavíkur 21. júní 
1985. Síðan voru gengnar ár 
hvert ýmsar leiðir í nágrenni 
höfuðstaðarins á sumar-
sólstöðum og einnig hefur 
vetrarsólstöðum verið fagn-

að með ýmsum hætti. Und-
anfarin ár hefur verið látið 
nægja að ganga stóran hring 
um Öskjuhlíð.

Þeir sem ætla sér í göng-
una skulu mæta klukkan átta 
um kvöldið norðan við Perl-
una en gangan tekur rúm-
lega tvo tíma og endar sunn-
an við Perluna.

Sólstöðuganga 
um Öskjuhlíð

Fyrr í þessum mánuði útskrifuðust 
52 nemendur með MBA-viðskipta-
fræðipróf, frá Háskólanum í Reykja-
vík. Þetta er í sjötta sinn sem MBA-
nemar eru brautskráðir frá Háskólan-
um í Reykjavík og voru rúmlega 300 
aðstandendur útskriftarnemanna við-
staddir hátíðlega athöfn.

Hátíðarræðumaður var Hannes 
Smárason, forstjóri FL Group. 

Í erindi sínu lagði Hannes áherslu 
á að atvinnulíf hérlendis og fyrirtæki 
eins og FL Group, ættu mikið undir því 
að íslenskir háskólar efldu tengsl við 
erlenda háskóla og atvinnulíf. Þannig 
yrði best tryggt að sú þekking sem 
nemendur afla sér í námi yrði atvinnu-
lífi til hagsbóta. Sem dæmi um slíkt 
samstarf nefndi hann nýlegan sam-
starfssamning Háskólans í Reykja-
vík við Massachusetts Institute of 
Technology og á sviði orkurannsókna 
og verkfræðimenntunar og þá áherslu 
í MBA-náminu við skólann að fá til lið-
sinnis erlenda prófessora frá fremstu 
háskólum utan Íslands.

Háskólinn í Reykjavík hefur lýst 
því yfir að þar leggi fólk metnað sinn 
í að bjóða upp á alþjóðlegt MBA-nám 
sem jafnast á við það sem best gerist 
í heiminum. Námið er markvisst borið 
saman við fremstu háskóla í Evrópu 
og Norður-Ameríku og áhersla lögð á 
nútímalegar og skilvirkar kennsluað-
ferðir sem skila nemendum hagnýtri 
þekkingu og færni. Þar fer öll kennsla 
fram á ensku og rúmlega 2/3 kennara 

koma frá erlendum skólum á borð við 
IESE Viðskiptaháskólann í Barcelona, 
London Business School, Insead og 
Boston University.  

Nemendurnir sem útskrifuðust 
núna með MBA-viðskiptafræðipróf, 
eru þar með orðnir meðlimir í félags-
skap um 250 fyrrverandi MBA-nema 
frá Háskólanum í Reykjavík sem kall-
ast RUMBA. Þessi viðbót við RUMBA 
gerir félagsskapinn enn öflugri, en 

nemar frá Háskólanum láta nú verkin 
tala í öllum geirum atvinnulífsins. 

Næsta haust hefst áttunda starfsár 
MBA-námsins við Háskólann í Reykja-
vík með inntöku nýs hóps nemenda. 
Aðsókn í námið hefur aukist mjög síð-
ustu ár og aldrei verið meiri, en vel á 
annað hundrað umsóknir bárust fyrir 
lok umsóknarfrests sem þýðir að tveir 
til þrír eru um hvert sæti.

„Aðeins mæður hafa vit á 
framtíðinni –vegna þess að 
þær fæða hana af sér með 

börnum sínum.“

Unabomber ákærður 

Móðir okkar, amma og langamma,

Vigdís Bjarnadóttir
Jörfabakka 6 Rvk.

verður jarðsungin frá Langholtskirkju þriðjudaginn
19. júní kl. 13:00

Þorgeir Ingvarsson    Guðrún Þorgeirsdóttir
Margrét Ingvadóttir    Kristinn Guðmundsson
börn og barnabörn

Okkar ástkæra eiginkona, móðir, tengda-
móðir, amma, dóttir, systir og frænka,

Jónfríður Valdís
Bjarnadóttir
Mosabarði 15, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 12. júní sl.
Útför verður frá Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 22.
júní kl. 15.00.

Kristófer Bjarnason
Róbert Örn Kristjánsson
Elsa Esther Kristófersdóttir Bárður Þór Sveinsson

Alexandra Ýr
Bjarni S. Kristófersson Gunnþóra Rut Bragadóttir
og aðstandendur.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Steingrímur Helgi Atlason
fyrrv. yfirlögregluþjónn, Hjallabraut 43
Hf.

sem lést 6.júní sl. verður jarðsunginn frá Víðistaða-
kirkju miðvikudaginn 20 júní kl 13.00. Blóm og krans-
ar afþakkaðir.  Þeim sem vilja minnast hins látna er
bent á Blindrafélag Íslands og Félag krabbameinssjúkra
barna.

Einar Steingrímsson Steinunn Halldórsdóttir
Atli  Steingrímsson Erla Ásdís Kristinnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Kristján Pétursson
húsasmíðameistari og formaður Félags nýrnasjúkra,
Dverghömrum 18, Reykjavík, andaðist þann 30. maí.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík þriðjudag-
inn 19. júní kl. 11:00. Þeim sem vildu minnast hans er
bent á Félag nýrnasjúkra, s. 568-1865 (Salóme).
Auður Thorarensen
Sólrún Lísa Kristjánsdóttir Olaf Möller
Garðar Kristjánsson    Kristín Snore
Magnús Arnar Sveinbjörnsson Jófríður Ósk Hilmarsdóttir
Axel Örn Kristjánsson
Kristján Örn Kristjánsson   Steinunn Ýr Hjaltadóttir
og barnabörn.

Fallegir legsteinar
á góðu verði



Nýr Laser Tag-salur verður opnaður um næstu 
mánaðamót.

„Þetta er skotleikur sem fer fram inni í völundarhúsi 
og gengur út á að hæfa andstæðinginn með ljósgeisla-
byssu. Honum svipar til leikja eins og litabolta og M-
16, fyrir utan að vera innan dyra. Auk þess sem maður 
fær ekkert í sig, nema ljósgeisla og þá í sérstakt vesti,“ 
segir knattspyrnuþjálfarinn Elísabet Gunnarsdóttir, 
sem hefur ásamt eiginmanni sínum Gylfa Sigurðssyni, 
endurvakið Laser Tag á Íslandi eftir fjögurra ára hlé.

Að sögn Elísabetar verður tekið á móti einstakling-
um jafnt sem hópum, sem hægt verður að sækja með 
rútum í eigu fyrirtækisins. Gildir þá einu hvort um 
óvissuferðir, hópefli, gæsun eða steggjun er að ræða. 
„Síðast en ekki síst er vel tekið á móti börnum, enda er 
þetta ekki hættulegur leikur þótt leikfangabyssur 
komi við sögu. Hér verður meira að segja hægt að slá 

upp afmælisveislum, þar sem þar til gerð herbergi 
verða í boði,“ segir Elísbet hress í bragði.

Leikurinn fer fram í 400 fermetra rými, sem er þar 
með hið stærsta fyrir Laser Tag á Norðurlöndunum og 
eitt hið stærsta í Evrópu, þar sem Laser Tag nýtur 
mikilla vinsælda. „Til marks um það eru starfsræktir 
sérstakir Laser Tag-klúbbar um víða veröld og sérstök 
mót haldin, þar sem bestu leikmenn frá hverju landi 
etja kappi,“ segir Elísabet og útilokar ekki að efnt 
verði til slíkrar keppni hérlendis í náinni framtíð.

Auk Laser Tag-salarins verður húsnæðið, sem er 
800 fermetra stórt, útbúið billjarðstofu þar sem menn 
geta spilað og horft á fótboltaútsendingar í beinni. 
„Síðan er ætlunin að koma upp líkamsræktaraðstöðu, 
þar sem stílað verður inn á einkaþjálfun. Að ógleymdu 
draugahúsi, sem verður opnað í haust. Annars vil ég 
sem minnst segja að sinni,“ bætir Elísabet við, leynd-
ardómsfull í bragði. 

Laser Tag endurvakið

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 23.4.2007.

3,4%

Þannig er mál
með vexti ...

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

MYNTKÖRFULÁN *** BLANDAÐ LÁN ** ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ 20.000.000 20.000.000 20.000.000

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

GREIÐSLUBYRÐI**** 66.500 100.800 96.600

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

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



Nýr japanskur tölvuleikur frá 
Nintendo á að laða að nýjan 
hóp notenda.

Nintendo-leikja-
tölvan mun brátt 
þjóna fleirum en 
bólugröfnum ungl-
ingum. Reyndar 
gætu þeir lært eitt 
og annað um húð-
umhirðu af 
nýjum tölvuleik 
sem nefnist 
„Dream Skin-
care.“ Leikur-
inn er ein af 
mörgum tilraunum forsvars-
manna Nintendo Co. til að laða að 
nýja notendur fyrir Nintendo DS-
leikjatölvuna.

Konur eru meðal þeirra sem 

horft er til. Notendur tölvunnar 
geta skráð hitastig líkamans og 
þyngd daglega í tölvuna þannig að 
úr verði graf. Þetta „fegurðarfor-
rit“ spyr spurninga um húðgerð 

og mýkt, svo og 
hve húðin verði 
fyrir miklu áreiti 
af sólinni og hve 
mikinn svefn 
notandinn fái. 

Þá koma upp 
á skjáinn ýmis 
þjóðráð varð-
andi húðum-
hirðu. Til 
dæmis:

„Drekktu
meira vatn“ eða „borðaðu epli og 
engifer“.

Hvort leikurinn verði vinsæll er 
erfitt að spá um en sala á honum 
hefst í Japan í október.

Nintendo fræðir 
um húðina

Nú er komin lausn fyrir þá sem 
eru með lélega blöðru.

Sérfræðingar í San 
Francisco hafa hannað 
vefsíðu, MizPee.com, 
sem geymir upplýsingar 
um helstu almennings-
salerni í borginni. Þannig 
að þegar manni er mál, er 
nóg að fara inn á síðuna í 
gegnum farsímann, slá inn 
götuheiti og finna hvar sal-
erni er í nágrenninu.

MizPee sýnir hversu langt 
er til salernanna og hversu 
snyrtileg þau eru, sem bygg-
ist á stjörnu- eða réttara 
sagt klósettrúllugjöf fyrri 
notenda. Fimm klósettrúll-
ur merkir þá að klósettið sé 
tandurhreint, en ein þýðir 

hins vegar að maður eigi eftir 
fremsta megni að varast það. Þá 

sést hvort aðstaða er fyrir fatl-
aða eða til bleiuskipta á sal-
erninu og hvenær það er haft 

opið.
Sem stendur býðst aðeins 

farsímanotendum í San 
Francisco þessi einstaka 
þjónusta og hefur hún vakið 

lukku, ekki síst hjá þeim sem 
eru með lélega blöðru. Þó er 
reiknað með að hún eigi eftir að 

breiðast út um gervöll Banda-
ríkin og heiminn allan er fram 
líða stundir.

Leiðarvísir að lettinu

Sony hefur sett á 
markaðinn nýja síma. 
Hægt er að fá síma sem 
geymt getur 8.000 lög, 
einn með 5,0 megapixla
myndavél og annan með 
GPS-tæki.

Starfsmenn Sony-fyrir-
tækisins eru varla búnir að 
raða síðustu símagerðun-
um í hillurnar þegar nýjar 
gerðir eru komnar úr fram-
leiðslu. Eins og alltaf lofar 
fyrirtækið betri símum, 
fleiri notkunarmöguleik-
um, meira geymsluplássi 
og betri myndavélum.

Fremstur í flokki nýju 
símanna er Sony Ericsson 
W910i Walkman. Hann 
getur geymt 8.000 lög og 
hægt er að stjórna honum 
með „shake controle“. Það 
þýðir að mögulegt er að 
hrista símann í vissa átt ef 
spóla á áfram, í aðra ef 
spóla á aftur á bak og svo 
framvegis.

Ef 8.000 lög eru ekki nóg 
fyrir tónlistarþyrsta símanotend-
ur er alltaf hægt að fá W960i sem 
geymt getur 9.000 lög.

Fyrir ljósmyndarana hefur Sony 
sett K850i á markað en hann er 
búinn 5,0 megapixla myndavél. 
Annar sími sem fylgir línunni er 
K530i en hann er meðal annars 
búinn GPS-staðsetningarkerfi sem 
ætti að koma sér vel þegar maður 
er gjörsamlega búinn að tapa 
áttum á djamminu. 

Enn koma nýir símar frá SonySTIGAR
Allar mögulegar gerðir
Handrið og handriðaefni
Sjá heimasíðu okkar
www.byggingavorur.com
 Mex -  byggingavörur
 Lynghálsi 3  Sími 567 1300 & 848 3215

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

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

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

ÍSBÚÐ OG SÖLUTURN Til sölu glæsileg ísbúð og söluturn í
góðu hverfi. Besti íssölutíminn framundan. Vilyrði fyrir löngum
leigusamningi. Góð aðstaða til koma upp veisluþjónustu, eða vísir
að hverfisverslun. Einstakt tækifæri. Verð aðeins 5,9 millj. 

HEILVERSLUN með kvenundirfatnað, sokkabuxur, boli og fleira,
þekkt vörumerki, Gott tækifæri, ákveðin sala.

HEMLAVERKSTÆÐI Þekkt fyrirtæki í eigin húsnæði með
mikinn tækjakost, á frábærum stað. Þjónustar jafnt stóra bíla sem litla.
Nægur tækjakostur fyrir tvö verkstæði. Topp Tækifæri 

PÚSTÞJÓNUSTA og BÍLAVERKSTÆÐI Þekkt og gróið
fyrirtæki í topp húsnæði 320 fm. Mikil velta. Besti tíminn framundan.

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

HÁRGREIÐSLUSTOFUR Til sölu í góðar hárgreiðslustofur,
vel staðsettar, með 4-6 vinnustöðvar og 2 vaskstóla, góður annar
búnaður. Frábær verð, -leitið upplýsinga.

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

Endilega leitið nánari upplýsinga.

Fr
um

Gra
ní

tb
or

ðp
lö

tu
rwww.granithusid.is

S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Kjóaland í Sveitarfélaginu Garði

Til sölu er búseturéttur í fjórum parhúsum við Kjóaland í Garði. 

Um er að ræða fjórar 3ja herbergja íbúðir um 90 fm og fjórar 

4ra herbergja íbúðir um 105 fm. Íbúðunum fylgir um 30 fm 

bílskúr. Íbúðirnar eru í byggingu og er stefnt að því að afhenda 

þær í júní 2008. Fyrir eiga Búmenn 36 sambærilega íbúðir við 

Kríu- og Lóuland í Garði. 

Umsóknarfrestur er til 2. júlí n.k.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri

Hægt er að fá nánari upplýsingum 

á skrifstofu félagsins í síma 552 5644 milli kl. 9-15.
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Verð: 26,7
Stærð: 109,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20,200,000
Bílskúr: Bílskýli

Marteinslaug
113 Grafarholt

Falleg og opin 109,1 fm útsýnisíbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðin er með
vönduðum eikarinnréttingum, gólfefnum og stæði í opinni bílageymslu. Stofan
er björt og rúmgóð. Tvö rúmgóð svefnherbergi með góðum eikarfataskápum.
Fataherbergi  er  inn  af  hjónaherberginu.  Fallegt  eldhús  með  rúmgóðri
eikarinnréttingu.  Keramik  helluborð  og  electrolux  ofn  ásamt  viftu  yfir
helluborði. Uppþvottavél í innréttingu. Tvöfaldur general electric ísskápur með
klakavél  fylgir.  Úr  eldhúsi  er  sérlega  fallegt  útsýni  til  Esjunnar,Úlfarsfells  og
víðar. Stórar suðvestur svalir.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Falleg íbúð með frábæru útsýni
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Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500
www.thingholt.is

Traust fasteignasala í 30 ár

GÓÐ EIGN - PANTIÐ SKOÐUN NÚNA
Stóragerði 18 - 108 Reykjavík Góð þriggja
herbergja íbúð með miklu útsýni við Stóragerði í Háa-
leitishverfinu í Reykjavík. Íbúðin er 82,1 fm á 4.hæð
í fjölbýlishúsi með tveimur 13,2 fm geymslu í kjallara.
Sameign er í góðu ásigkomulagi. þar er sameiginlegt
þvottahús ásamt hjóla/vagnageymslu. Eignin skiptist
í hol, eldhús, stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi og
geymslu. Sameign er öll til fyrirmyndar. Sér geymsla
er í kjallara, sameiginleg hjóla- og vagnageymslu við
bakinngang. Staðsetning er afar góð, miðsvæðis og
stutt í skóla og allar verslanir og þjónustu. Verð 20,9
mkr. Brunab.mat 13,3 mkr. Herb. 3.

FLOTT EIGN Í MIÐBÆNUM - PANTIÐ SKOÐUN NÚNA
Vitastígur 12 - 101 Reykjavík 
94,4 fm íbúð á þriðju hæð auk 21,8 fm. geymslu í
sameign, samtals 116,2 fm. Skipting og nánari lýsing
Íbúðar; Komið er inní opið rými sem er hol, eldhús,
stofa / borðstofa, innrétting í eldhúsi er dökk viðarinn-
rétting, gott skápapláss í holi, útgengi á góðar svalir
er frá stofu. Tvö rúmgóð svefnherbergi með góðu ská-
paplássi og baðherbergi með flísum á gólfi, á gólfi í
stofu og herbergjum er parket en á eldhúsgólf eru

korkflísar.  Í sameign í kjallara er mjög rúmgóð sér geymsla. Ástand íbúðar er mjög gott og að sögn eig-
anda engar fyrirhugaðar framkvæmdir við húsið. Verð 36,0 mkr. Brunab.mat 18,5 mkr.Herb. 3.

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

kok@thingholt.is

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

Þórarinn 
Egill

sölufulltrúi
toti@thingholt.is

Þórarinn
Kópsson

lögg. fast.sali
kopsson@thingholt.is

FLOTT EIGN Á GÓÐUM STAÐ. - PANTIÐ SKOÐUN NÚNA
Brekkubær 28 - Reykjavík Fallegt og vandað
221,6 fm raðhús á þremur hæðum, auk 22,9 fm bíl-
skúr. 1.hæð; Forstofa - Gestasnyrting - Þvottaher-
bergi - Eldhús - Borðstofa - Stofa - Arinn í stofu -
Svali með útgengi á sólpall og garð - 2.hæð; Sjón-
varpshol - 4 svefnherbergi - Baðherbergi - Svalir.
Jarðhæð býður uppá möguleika á að gera séríbúð
og er útgengi út í garð, hluti jarðhæðar er ekki inní
fm tölu íbúðar. Í alla staði glæsileg eign á besta stað
í árbænum rétt hjá Fylkisvellinum og Árbæjarlaug-
inni, stutt í skóla, leikskóla og þjónustu. Verð 53,0
mkr. Brunab.mat 33,0 mkr. Herb. 9
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Völuteigur, 270 fm, 365 fm eða 635 fm.
Til sölu, í nýju glæsilegu
stálgrindarhúsi tvö iðnað-
arhúsnæði sem eru hvor
um sig 10,8 x 25 mtr. að
grunnfleti. Hægt er að fá
iðnaðarrýmin stök eða
bæði saman þá samtals
635 fm. Annarsvegar er
um að ræða 270 fm iðnað-
arhúsnæði, stærð 10,8 mtr
x 25 mtr, mikil lofthæð, 4x
innkeyrsluh. -tvær á hvor-

um enda, og hinsvegar 365 fm iðnaðarhúsnæði, endabil með 95
fm milligólfi, innkeyrsluhurðir og gegnumkeyrsla.

Súðarvogur 240 fm á 2 hæðum.
Til sölu sérlega vel stað-
sett og standsett atvinnu-
húsnæði á 2 hæðum.
Neðri hæðin er 120 fm,
með innkeyrsluhurð, rýmið
er einn salur/lager. Efri
hæðin er 120 fm þar sem
nú eru skrifstofur, opið og
bjart rými, mjög fallegt út-
sýni. Góður möguleiki að
hafa íbúð uppi. Húsnæðið
er með góða aðkomu
Dugguvogsmegin. Eignin
er sérlega vel viðhaldið.

Miklabraut - Frábært tækifæri.
Til sölu sérlega vel stað-
settar verslunar- og þjón-
ustueiningar á einu fjöl-
farnasta og mest áberandi
horni höfuðborgarinnar.
Hægt er að kaupa eignirn-
ar stakar eða sem ein
heild. Kærkomin fjárfest-
ing. Eignirnar eru á versl-

unarhæð auk rýmis í kjallara hússins og skiptast þannig: 28,5 fm
og 52,3 fm rými á verslunarhæð auk 73,5 fm rými í kjallara eða
samtals 125,8 fm, jafnframt er 49 fm viðbygging auk 42,3 fm rými
í kjallara, einnig er sjálfstæð bygging 36 fm. Samanlagt eru eign-
irnar á verslunarhæð 165,7 fm og í  kjallara 115,8 fm.

Bæjarlind, Kóp, Skrifstofuhúsn.

Til leigu mjög vel staðsett skrifstofuhúsnæði að Bæjarlind. Góð að-
koma og næg bílastæði. Slitsterkur dúkur á gólfum, tölvulagnir til
staðar. Laust nú þegar.

Köllunarklettsvegur 841 fm.
Til sölu eða leigu við
Sundahöfn, lager- eða
framleiðsluhúsnæði á 2.
hæð með innkeyrslu á
jarðhæð auk hlaupakötts í
lofti sem gengur inneftir
rýminu. Húsnæðið er eitt-
hvað stúkað niður með
léttum innveggjum en
þarfnast standsetningar.
Nánari upplýsingar á skrif-
stofu okkar.

Við Höfnina 79 fm + 248 fm.
Til sölu eða leigu á glæsi-
legum stað við Hafnargötu
á Stokkseyri tvær eignir.
Um er að ræða vinnustofu
79,3 fm að grunnfleti auk
óskráð milligólfs undir
kaffiaðstöðu með glæsi-
legu útsýni yfir höfnina.
Búið er að yfirfara t.d. raf-
magnslagnir og gler. Svo

er um að ræða viðbyggingu sem er 248,5 fm að grunnfleti sem
hýsir listagallerý sem er mikið sótt af ferðamönnum sem mögulegt
er að fá leigt á hagstæðri leigu. Mjög góð lofthæð, stórir gluggar
sem gera eignina bjarta og skemmtilega.

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

Ögurhvarf, 640 fm, 2.690 fm eða 3.340 fm.

Til sölu eða leigu glæsilegt steinsteypt atvinnuhúsnæði. Steinsnar
frá Bónus og Húsasmiðjunni Elliðavatnsmegin í Kópavogi. Hús-
næðið er í byggingu og afhending getur verið í lok sumars. Mögu-
leiki er að leigja eða kaupa húsið að hluta til eða  í heild sinni, t.d.
640 fm á tveimur hæðum, eða t.d. 2.690 fm súlulaust rými. Allar
nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsing á skrifstofu.

Tunguháls, Rvk, 1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.

Í einkasölu fremri hluti hússins samtals 1070 fm iðnaðarhúsnæði
ásamt 211 fm steypts milligólfs. Með fylgir byggingarréttur eign-
arhlutans fyrir samtals 1700 fm á tveimur hæðum. Samtals yrði
þá um að ræða 2770 fm heildarstærð þar sem grunnflötur húss-
ins yrði um 1560 fm og um 900 fm á 2. hæð. Góðar stórar inn-
keyrsluhurðir og góð aðstaða. Vel innréttaðar skrifstofur, kaffi-
stofa og eldhús um 210 fm. Heildarlóðarstærð er Teikningar og
nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www a v i • a v a v i

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Óskar Mikaelsson,
ráðgjafi, atvinnuhúsnæði

og fyrirtæki
Valgeir Kristinsson,

Hrl., Lögg. faseignasali

www.byggd.is

Jón Kr. Sólnes, hrl. lögg. fast.sali - Björn Guðmundsson, lögg. fast.sali

Lækjartún 18 - Akureyri
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Einstaklega vönduð og glæsileg 103,6 fm. fjögurra herbergja
íbúð í nýju fjölbýlishúsi á Akureyri.  Íbúðin er í austur enda á
efstu hæð í þriggja hæða húsi. Útsýni úr íbúð og af svölum er
stórbrotið.  Íbúðin getur verið laus fljótlega. Hagstætt áhvíl-
andi lán frá íbúðalánasjóði.  Tilvalin orlofsíbúð.

Til sölu hársnyrtistofan Zone
í miðbæ Akureyrar

Um er að ræða  bæði húsnæði og rekstur. Húsnæðið er allt
endurnýjað bæði að utan og innan. Á stofunni eru 11 stólar.
Mögulegt væri að selja rekstur stofunnar og gera þá
langtímaleigusamning um húsnæðið.



Yfir 50 erlendar sjónvarpsstöðvar á 
Fjölvarpinu og þú getur valið um 5 mis-
munandi pakka eftir því hvað hentar 
þér. Disney Channel og 5 aðrar stöðvar 
hafa bæst við í stærsta pakkann 
á Fjölvarpinu.

Uppfærðu myndlykilinn þinn og sjáðu allar stöðvarnar!

ÁSKRIFT: 515 6100 | VODAFONE 

Ný stöð á Fjölvarpinu 

Nýtt!

NÝTT AFSLÁTTARKERFI

M12 áskrifendur fá bestu kjörin 
og njóta mestu viðbótarþjónustunnar.

Stöð 2 plús
Stöð 2 bíó
Stöð 2 bíó plús
Sirkus
Sirkus plús

M12 áskrifendur
Stöðvar 2

Sýn plús
Sýn Extra 1
Sýn Extra 2

M12 áskrifendur 
Sýnar

Ein áskriftarstöð að eigin vali 
5% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn eða Fjölvarp. 

5% 25%
Þrjár áskriftarstöðvar að eigin vali 
25% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn og Fjölvarp.

Tvær áskriftarstöðvar að eigin vali
20% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn eða Fjölvarp.

20%

Fjölvarp sport

Verð frá 2.625 kr.
á mánuði

ESPN Classic Sports 

Eurosport

Eurosport 2 

Extreme Sports 

SKY news 

Motors TV 

Arsenal TV 

Liverpool TV 

Chelsea TV 

Man.Utd TV

NBA TV 

Fjölvarp Evrópa

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Arte

DR1

DR2

ProSieben

Sat 1 

TV5

ARD

M6

Rai Due 

ZDF

NRK1

NRK2

Polsat

SVT1

SVT2

TVE

E!

Fjölvarp skemmtun

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

BBC Prime 

Cartoon Network 

Club

Jetix

Hallmark

MGM

MTV

Reality Channel 

TCM

VH-1

Fashion TV 

Disney Channel 

Fjölvarp fræðsla

Fjölvarp fræðsla 

BBC Prime 

BBC World 

CNBC

CNN

Discovery Civilization 

Discovery

Fox News 

SKY news 

Animal Planet 

National Geo. 

Travel Channel 

Adventure One 

BBC Food 

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Verð frá 3.165 kr.
á mánuði

Adventure One  

M6

Animal Planet  

MGM

ARD

Motors TV

Arte

MTV

BBC Food  

National Geo.
BBC Prime  

NRK1

BBC World  

NRK2

Cartoon Network  

Polsat Club

Fjölvarp allt

ProSieben

CNBC

Rai Due

CNN

Reality Channel

Discovery

Sat 1

Discovery Civilization  

SKY news

DR1

SVT1

DR2

SVT2

E!  

TCM

ESPN Classic Sports

Travel Channel

Eurosport   

TV5

Eurosport 2  

TVE

Extreme Sports  

VH-1

Fox News  

ZDF

Hallmark   

Fashion TV 

Jetix

Disney Channel 

NBA TV  

Arsenal TV

Man.Utd TV

Liverpool TV

Chelsea TV



10-11 Arnarbakka, Reykjavík ] [ 10-11 Austurstræti, Reykjavík ] [ 10-11 Barónsstíg, Reykjavík ] [ 10-11 Borgartúni, Reykjavík
10-11 Dalvegi, Kópavogi ] [ 10-11 Engihjalla, Kópavogi ] [ 10-11 Hafnargötu, Keflavík ] [ 10-11 Hafnarstræti, Akureyri
10-11 Hjallabrekku, Kópavogi ] [ 10-11 Hjarðarhaga, Reykjavík ] [ 10-11 Kaupangi, Akureyri ] [ 10-11 Langarima, Reykjavík
10-11 Laugalæk, Reykjavík ] [ 10-11 Lágmúla, Reykjavík ] [ 10-11 Leifsstöð, komusal ] [ 10-11 Lyngási, Garðabæ
10-11 Melabraut, Hafnarfirði ] [ 10-11 Seljavegi, Reykjavík ] [ 10-11 Sporhömrum, Reykjavík ] [ 10-11 Staðarbergi, Hafnarfirði

Nú eru 20 verslanir 10-11 opnar allan  sólarhringinn

Peugeot
Speedfight

50 AC



Undanfarin ár hefur 
orðið sprenging í tján-
ingu. Það eru allir að 
skrifa skoðanir sínar 
alls staðar. Annar hver 
maður heldur úti blogg-
síðu, umræðuvefir eru 

vinsælir og margir fréttamiðlar 
eru gagnvirkir á þann hátt að al-
menningur getur skrifað athuga-
semdir og sagt sína skoðun á frétt-
um og greinum. Tjáningarfrels-
ið er frábært en stundum fæ ég 
alveg nóg.

Morgunblaðið heldur úti fjöl-
mennu bloggsamfélagi og þegar 
fréttir á Moggavefnum eru lesn-
ar má sjá hverjir hafa bloggað 
um þær. Í fyrstu fannst mér þetta 
skemmtileg nýbreytni en núna er 

ég orðin hundleið á þessu. Ég er 
líka hundleið á að lesa athugasemd-
ir netverja við fréttir og umræðu-
greinar á visir.is. Ástæðan er sú að 
allt of oft er þetta ómálefnaleg og 
jafnvel dónaleg umræða. Auðvitað 
má fólk hafa sínar skoðanir en það 
er ekki viðeigandi að kalla fólk fífl 
og hálfvita á opinberum vettvangi 
eins og oft vill gerast. 

Um daginn var lítil stúlka nærri 
drukknuð í sundlaug. Fjölmarg-
ir blogguðu um þá frétt á Mogga-
blogginu og sleggjudómana vant-
aði ekki. Dónalegar athugasemd-
ir á borð við „Hvað var móðirin 
að hugsa!!!“ blöstu við þeim sem 
fóru inn á fréttavefinn. 

Það sama var uppi á teningnum 
þegar bifhjólamaður slasaðist al-

varlega í slysi eftir ofsaakstur. 
Í athugasemdum um fréttina á 
Vísi mátti sjá setningar á borð við 
„Þetta var gott á hann“ og  einn 
Moggabloggari skrifaði að það 
væri synd að hann hefði bara háls-
brotnað en ekki drepist. 

Þótt menn sýni vítavert gáleysi 
er ekki rétt að hlakka yfir óförum 
þeirra. Maður gerir það kannski í 
laumi en er endilega þörf á að aug-
lýsa þá skoðun á mest lesna vef 
landsins?

Kannski tekur það okkur nokk-
ur ár að venjast þessu aukna tján-
ingarfrelsi. Það er frábært að geta 
komið skoðunum sínum á fram-
færi á svona auðveldan máta en 
gleymum því ekki að aðgát skal 
höfð í nærveru sálar.



Úthlutað var í fyrsta sinn 
úr Minningarsjóði Kristj-
áns Eldjárns gítarleikara á 
dögunum. Viðurkenninguna 
hlaut Kristinn H. Árnason 
gítarleikari.

Minningarsjóður Kristjáns Eld-
járns gítarleikara var stofnað-
ur af ættingjum hans, vinum og 
samstarfsmönnum eftir að hann 
lést 22. apríl 2002 tæplega þrítug-
ur að aldri eftir nær tveggja ára 
erfið veikindi. Sjóðnum er ætlað 
að veita framúrskarandi tónlistar-
mönnum viðurkenningu.

Fjáröflun til sjóðsins hefur síðan 
staðið yfir. Hún byggist fyrst og 
fremst á frjálsum framlögum og 
sölu minningarkorta, auk þess sem 
sjóðurinn hefur aflað fjár með því 
að gefa út hljómdisk og bók. Disk-
urinn „Ljóð, hljóð og óhljóð“ með 
tónlist Kristjáns við ljóðalest-
ur föður hans, Þórarins Eldjárns, 
kom út 2003 og í fyrra stóð sjóð-
urinn að endurútgáfu á þýðingu 
Kristjáns Eldjárns forseta á Max 
og Mórits eftir Wilhelm Busch. 
Vorið 2003 þegar ár var liðið frá 

andláti Kristjáns voru haldnir 
veglegir minningartónleikar í Ís-
lensku óperunni þar sem fram 
komu fjölmargir tónlistarmenn og 
rann allur ágóði til sjóðsins.

Gert er ráð fyrir að unnt verði 
að veita verðlaun úr sjóðnum 
annað hvert ár í fyrstu en árlega 
í framtíðinni.

Kristján Eldjárn hóf ungur gít-
arnám í Tónmenntaskóla Reykja-
víkur og Tónlistarskólanum í 
Reykjavík og nam loks í Tónskóla 
Sigursveins D. Kristinssonar hjá 
Einari Kristjáni Einarssyni og lauk 
þaðan burtfararprófi 1996. Jafn-
framt lagði hann stund á rafgítar-
leik við djassdeild Tónlistarskóla 
FÍH og lauk burtfararprófi þaðan 
1995. Á árunum 1997-98 stundaði 
hann framhaldsnám í klassískum 
gítarleik í Turku í Finnlandi undir 
handleiðslu finnska gítarleikarans 
Timo Korhonens og lauk þaðan 
einleikara- og kennaraprófi.

Kristján kenndi um skeið við 
ýmsa tónlistarskóla en starfaði 
fyrst og fremst sem hljóðfæra-

leikari og tónsmiður. Á árunum 
1996-2000 hélt hann á annan tug 
einleikstónleika víða um land og 
fjölda skólatónleika. Hann kom 
fram með fjölda hljómsveita og 
hópa hér heima og erlendis, má 
þar nefna Stuðmenn, Caput-hóp-
inn, finnsku hljómsveitina Giant 
Robot og finnsk-íslenska dúettinn 
Helvík. Hann lék inn á fjölmargar 
hljómplötur, sá um útsetningar og 
stjórnaði upptökum. Hann samdi 
og/eða lék tónlist við ótal leikverk, 
danssýningar, kvikmyndir, sjón-
varpsþætti og auglýsingar.

Kristinn H. Árnason lauk burt-
fararprófi frá Tónskóla Sigur-
sveins árið 1983. Hann stundaði 
framhaldsnám í Bandaríkjunum, 
Bretlandi og á Spáni. Hann hefur 
komið fram á mörgum tónleikum 
hérlendis sem erlendis, gert upp-
tökur fyrir hljóðvarp og sjónvarp 
og leikið inn á marga hljómdiska. 
Hann hefur hlotið Íslensku tónlist-
arverðlaunin, verið tilnefndur til 
Menningarverðlauna DV, og feng-
ið starfslaun listamanna.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

Fyrsta bókin í nýjum
og spennandi bókaflokki. 

Lestu um ævintýri 
Kótós og lærðu
að teikna í leiðinni.

nýjummmmmmmmmmm
kibókaflokkbók fl kk

ntýri
u
ðinni.

bókaflokki.

að teikna í lei

edda.is

550 5000
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Strákafélagið Styrmir, 
fyrsta knattspyrnufélagið 
fyrir samkynhneigða á Ís-
landi, beið lægri hlut fyrir 
Henson í fyrsta opinbera 
leik sínum hér á landi á 
miðvikudag. Lokatölur urðu 
9-1 en þrátt fyrir stórt tap 
skemmtu leikmenn Styrmis 
sér konunglega, bæði innan 
vallar og utan. Myndirnar 
tala sínu máli. 

Stórblaðið New York Times var 
í síðasta mánuði með heilsíðu-
grein um flottustu tískuverslan-
ir Reykjavíkur. 

Í greininni kom fram að Ísland 
hefði löngum ekki verið á tísku-
korti heimsins, ef frá er talinn 
svanakjóll Bjarkar Guðmunds-
dóttur sem vakti athygli og undr-
un tískuáhugafólks hvarvetna. 

Þetta væri tekið að breytast, 
meðal annars vegna tilkomu fata-

hönnunardeildar Listaháskólans. 
Um þetta var fjallað í föstum 
dálki blaðsins, Style Map, þar 
sem skoðaðar eru flottar búðir 
stórborga, eins og Reykjavíkur. 

Búðirnar sem fjallað er lof-
samlega um eru Kisan, Steinunn, 
Start Art, Kron Kron, Belleville, 
Liborious, Nakti Apinn og Tril-
ogia. Það vekur athygli að allar 
þessar verslanir eru við Lauga-
veginn.

Íslensk tíska í 
New York Times

Síðast komust færri að en vildu.

Skráning og nánari upplýsingar 
í síma 565 2212 eða á mottaka@hress.is

Þrír lokaðir, árangursríkir
og fjölbreyttir tímar í viku

Kennsla í höndum fagfólks

Vigtun, fitu- og ummálsmæling

Fræðsluefni

Frjáls mæting í alla opna tíma
og tækjasal

Fylgst með mataræði

Rope Yoga-kort veitir aðgang að öllum öðrum opnum tímum og tækjasal. 

kl. 06:05  þri / mið / fös     kl. 17:30  mán / mið / fimNámskeið hefjast 25. júní og 26. júní



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.

kr t!Þarft ekki

á
Fáðu lánið

uðiEKKERT 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.

KORTALAUS LÁN
BT LÁN KYNNIR

GSM SONYERICSSON W200I
Tri-Band  GSM 900/1800/1900
Þyngd 85 g, með 65 þús. lita UBC skjá
7 klst. í tali og 360 klst. í bið
VGA myndavél, 640x480 pixlar
FM útvarp með RDS
Walkman Media tónlistarspilari
Spilar fjölradda Pólýtóna og MP3 hringitóna
Íslenskt valmyndakerfi, titrari, reiknivél.
(Syncronization) við Outlook (PC)

19.788 10.801 7.805* ** ***

KDL32S2510
SONY 32” LCD SJÓNVARP S2510
Upplausn: 1366x768 HD ready
PIP - myndfryistimöguleiki
BBE ViVa HD3D hljóðtækni
SRS Trusurround XT hljómtækni
Borðstandur með snúningi fylgir
Svartími: 8ms
HDMI tengi: 2
Component tengi: 1
VGA tengi: 1
Scart tengi: 2

DAVDZ230
SONY HEIMABÍÓ DZ230
850W RMS Wött
S-Master stafrænn magnari
40 diska multidisk resume
DCAC sjálfvirk uppsetning
Tengi fyrir iPod
HDMI tengi
DivX afspilun

15”

HER GIÐ!Í BARNA-

Bravia Engine tækni
Bravia myndstýringin frá Sony eykur mynd-
gæðin. Með Bravia færðu skarpari mynd og
meiri litadýrð

Ljósnemi
Sony hefur útbúið Sjónvörpin sín með ljósne-
ma sem metur umhverfisbirtu. Sjónvarpið
stillir sig sjálkrafa á degi sem á nóttu.

+

TFD-1503
DENVER 15” LCD M/DVD SPILARA
15” LCD sjónvarp m/ innbyggðum DVD
spilara
1024x768
1:500 kontrast
250CD/M2 birta
1024X768

CD, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW
MP3, JPEG, VCD, SVCD, MPEG4
TELETEXT 10 PAGES
Fjarstýring
Scart tengi / A/V tengi
VGA tengi / S-Video tengi
Vesa 75 standard

39.999

15” FLATSJÓNVARP
-MEÐ INNBYGGÐUM DVD SPILARA

219.999
ALLUR PAKKINN!

249.

Tri-Band GSM 900/1800/1900
Þyngd 80 g, með 65 þús. lita
TFT skjá (120x160 punktar)
Skjár utan á síma (96x96 punktar)
Ending rafhlöðu allt að 3 klst. í tali og 250 klst. í bið
VGA myndavél 640x480 - hreyfimyndataka
Spilar fjölradda Pólýtóna
MP3/AAC spilari
Handfrjáls hátalari, vekjari, dagbók
Innbyggt 32 MB minni
GPRS/EDGE gagnaflutningur
Bluetooth,USB tengi
WAP, xHTML, HTML og Java netstuðningur
SMS/MMS/EMS skilaboð

15.99918.999

32”
AFSLÁTTUR30.000

FLAT ÓNVA + HEIMAB

WÖTT!
850

LOKAÐ
Í

DAG 17.JÚN
Í

SONY SUMARPAKKI



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

www.laugarasbio.is                

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

ÁLFABAKKA

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

ZODIAC kl. 6 - 9 16

BLADES OF GLORY kl. 6 12

ROBINSON  ÍSL TAL kl. 4 L

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 L

OCEAN´S 13 kl. 6 - 8 - 9 - 10:40 7

OCEAN´S 13 VIP kl. 8 - 10:40 
PIRATES 3 kl. 6 - 8 - 10  10

PIRATES 3 VIP kl. 4

KRINGLUNNI

DIGITAL
DIGITAL

AKUREYRI
CODE NAME CLEANER kl.  6 - 8 - 10 10

OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:10 7

KEFLAVÍK

www.SAMbio.is 575 8900

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

FANTASTIC FOUR kl. 8 L

OCEAN’S 13 kl. 8 - 10:20 12

ZODIAC kl. 10 16

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

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

CODE NAME CLEANER kl. 6 - 8 - 10:10 10

OCEAN´S 13 kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

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

FANTASTIC FOUR 2 kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
FANTASTIC FOUR 2 LÚXUS kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
HOSTEL 2 kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE LAST MIMZY kl. 3.40
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3 kl. 5 - 9 
SPIDERMAN 3 kl. 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. 6 - 8.20 -10.30
THE HOAX  kl. 5.30 - 8 - 10.30
28 WEEKS LATER kl. 6 - 8 - 10
FRACTURE kl. 8 - 10.30
THE PAINTED VEIL kl. 5.30

18

10
10

12
16
16

18
16
16
14

FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8 - 10
HOSTEL 2  kl. 6 - 8 - 10 18

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

„Eftir fimmtán ár er Hvíti vík-
ingurinn loksins orðinn að mynd 
eins og ég vildi hafa,“ segir Hrafn 
Gunnlaugsson. Á vefsíðunni logs.
is kemur fram að leikstjórinn 
hyggst frumsýna kvikmyndina 
á nýjan leik í haust. Um mánaða-
mótin september/október. 

Að þessu sinni situr Hrafn hins 
vegar sjálfur við klippiborðið og 
hefur gjörbylt myndinni. Klipp-
ingum er formlega lokið og nú er 
verið að endurhljóðsetja hana hjá 
Kjartani Kjartanssyni í Bíóhljóð-
um auk þess sem Hrafn og gít-
arleikarinn Guðmundur Péturs-
son hafa samið nýja tónlist við 
myndina. „Hvíti víkingurinn var 
á sínum tíma bara eitthvað sam-
krull af senum sem ég hafði 
tekið og átti skilið þá útreið sem 
hún hlaut,“ útskýrir Hrafn, sem 
hefur aldrei gengist við myndinni 
enda sagði hann sig frá henni og 
mætti ekki á frumsýninguna fyrir 
fimmtán árum. „Ég lenti í mikilli 
rimmu við framleiðanda myndar-
innar sem vildi einblína á „stór-
ar landslagssenur frá Íslandi“ 
á meðan ég vildi fókusera 
á dramatíkina í sögunni,“ 
bætir Hrafn við. „Og úr 
varð þessi óskapnaður,“ 
heldur hann áfram.

Og nú heitir Hvíti 
víkingurinn ekki 
lengur Hvíti víking-
urinn heldur Embla: 
Valkyrja Hvíta vík-
ingsins. Hrafn segir 
að efnið fái nú loks að 
njóta fyllsta réttlæt-
is og hann er feginn 
að þessu „tímabili“ sé 
að ljúka. „Ég hef gengið með 

þetta eins og steinbarn í 
maganum,“ segir Hrafn 
en það var góðvinur 
hans, sænski framleiðand-
inn Bo Hansen, sem hvatti 
Hrafn til að ljúka við þetta. 
Leikstjórinn fer hins vegar 
ekki leynt með hver sé 

stjarna myndar-
innar;

sænska leikkonan 
Marie Bonnevie. „Ég 

nefndi þetta við 
hana fyrir þrem-

ur árum en ég 
held að hún 
hafi ekki 
trúað mér. 
Hún sagði 
þó að hún 
yrði mér æv-
inlega þakk-
lát ef mér 
tækist þetta,“ 
segir Hrafn, 
sem útilokar 
ekki að bjóða 
leikkonunni
sjálfri á frum-
sýninguna.

Hvíti víkingurinn verður Embla

Söngkonan Mel C hefur loks-
ins samþykkt að koma fram með 
sínum fyrri félögum í hljómsveit-
inni Spice Girls og er nú ekkert 
því til fyrirstöðu að Kryddpíurn-
ar snúi aftur á sjónarsviðið. Hinar 
Kryddpíurnar, Geri Halliwell, 
Mel B, Emma Bunton og Victoria 
Beckham, höfðu allar samþykkt 
endurkomuna en það var hjá Mel 
C sem hnífurinn stóð í kúnni - allt 
þar til í gær. 

„Ég hef alltaf sagt að ég myndi 
aldrei koma aftur fram með 
hljómsveitinni. Við áttum frá-
bæra tíma saman fyrir nokkr-
um árum sem voru töfrum líkast-
ir. Ég hélt að sá tími yrði aldrei 

toppaður. En eftir alla umræð-
una og vangavelturnar upp á síð-
kastið um endurkomu Spice Girls 
hef ég fundið fyrir stemningu og 
miklum þrýstingi frá aðdáendum. 
Og ég vil ekki vera stelpan sem 
eyðileggur allt,“ sagði Mel C í út-
varpsviðtali í gær. 

Fátt getur nú komið í veg fyrir 
stutta tónleikaferð Kryddpíanna 
um heiminn í lok ársins en til 
stendur að þær komi fram á sex 
tónleikum í öllum heimsálfunum. 
Tónleikarnir verða þeir allra síð-
ustu hjá hljómsveitinni og í fram-
haldinu verður gefin út safnplata 
sem mun innihalda öll vinsælustu 
lög sveitarinnar. 

Endurkoma Spice Girls 
samþykkt af Mel C.

Josh Homme, forsprakki 
Queens of the Stone Age, segir að 
The Rolling Stones leggi of mikla 
áherslu á gömul lög á tónleikum 
sínum. Þó að Queens of the Stone 
Age hafi hitað upp fyrir Stones á 
tónleikum telur Homme að rokk-
hundarnir þurfi að taka sig saman 
í andlitinu. 

„Við spiluðum með þeim og ég 
hafði mjög gaman af því. En þeir 
gefa bara út plötur til að minna 
fólk á að þeir séu að fara í tón-
leikaferð,“ sagði Homme. „Þeir 
fara aðeins í tónleikaferðir til 
þess að fólk geti heyrt gömlu lögin 
þeirra. Ef þróunin væri þannig hjá 
okkur myndi ég ekki hika við að 
taka gott hlé.“

Stones spilar 
gömlu lögin



Leikarinn Matthew McConaughey 
hefur verið kjörinn piparsveinn 
ársins af tímaritinu People. Bar 
hann sigurorð af kunnum köppum 
á borð við leikarana Zach Braff og 
Jake Gyllenhaal, söngvarann Just-
in Timberlake og prinsana Vil-
hjálm og Harry. 

McConaughey, sem er 37 ára, 
hefur oft verið myndaður ber að 
ofan á ströndinni. „Hvar er betri 
staður til þess að njóta veðursins 
en á ströndinni þar sem fáir eru í 
skyrtum,“ sagði hann. „Ég stunda 
litla skipulagða líkamsrækt. Ég 
lifi bara lífinu og reyni að svitna 
á hverjum degi.“ Taylor Hicks, 
fyrrverandi sigurvegari í Ameri-
can Idol, var heitasti piparsveinn-
inn á síðasta ári.

Matthew sá 
heitasti

SOCOM 3: U.S. Navy SEALs er 
þriðji leikurinn í SOCOM-leikja-
röðinni, sem er ágætlega þekkt 
hér á landi. Leikirnir eru fyrstu 
persónu skotleikir þar sem spil-
arinn er hermaður í SEAL-deild 
bandaríska sjóhersins, en þar eru 
allir þrautþjálfaðar hetjur.

Eins og áður stjórnar spilarinn 
fjögurra manna herliði sem sinnir 
verkefnum víða um heim. Einspil-
unarhluti leiksins spannar fjölda 
borða í þremur heimsálfum; 
Afríku, Asíu og Evrópu. Verkefnin 
eru allt frá því að bjarga gíslum, 
taka óvini til fanga, beina loftárás 
á ákveðin skotmörk eða hreinlega 
drepa allt sem fyrir verður.

Einspilunarhlutinn er þó aðeins 
helmingurinn af fjörinu, því leik-
urinn býður upp á allt að þrjátíu 

og tveggja manna fjölspilun á  net-
inu. Hvort það er kostur eða galli 
fer allt eftir því hvort viðkomandi 
er með nettengda PlayStation 2 

tölvu, sem er ekki mjög algengt 
hér á landi.

Almennt er leikurinn alveg 

ágætur. Grafíkinni er ekki hægt að 
kvarta yfir á PlayStation 2, einspil-
unarhlutinn er nokkuð skemmti-
legur með stórum og góðum borð-
um, og vopnabúrið er fullt af raun-
verulegum útgáfum af byssum og 
öðrum skotvopnum.

Bardagarnir eru tiltölulega 
raunverulegir þótt gervigreind 
óvinanna sé stundum af skorn-
um skammti. Farartæki, sem 
voru ekki hluti af fyrri leikjunum, 
breyta spiluninni einnig til hins 
betra.

Í raun er stærsti gallinn ekki 
eitthvað sem vantar í leikinn held-
ur eitthvað sem gæti vantað í tölvu 
spilarans. Ef hann er ekki með 
nettengda PlayStation 2 tölvu fær 
hann aðeins hálfan leik, og missir 
af betri helmingnum. Án fjölspil-

unarmöguleikans er leikurinn að-
eins sæmilega skemmtilegur skot-
leikur.

Sért þú einn af fáum og hefur 
nettengda PlayStation 2 tölvu er 
óhætt að mæla með þessum leik. 
Aðrir ættu að hugsa sig vel um, 
nema þeir hafi þeim mun meiri 
áhuga á fyrstu persónu skotleikj-
um.

Selir munu berjast

SNÆFELLSJÖKULL

DRANGAJÖKULL

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Njóttu dagsins
- taktu flugið

Aðeins fimm skref á Netinu og þú ferð á loft

Það getur ekki verið auðveldara.
Þú bókar flugið á flugfelag.is þar sem 
þú finnur ódýrustu fargjöldin og að 
auki frábær tilboð.

Njóttu dagins, taktu flugið 

og smelltu þér á flugfelag.is

flugfelag.is
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Bítillinn Paul McCartney er ekki 
hrifinn af MP3-tæknivæðingunni 
sem á sér stað víðast hvar í heim-
inum í dag og þá sérstaklega vegna 
þess að heyrnartól, sem nauðsyn-
leg eru til að geta notað iPod og 
aðra sambærilega tónlistarspilara, 
séu hinn mesti skaðræðisvaldur.

„Heyrnartól minna mig á vinn-
una, líklega öfugt við flesta aðra,“ 
segir tónlistarmaðurinn, sem eytt 
hefur stórum hluta ævinnar í upp-
tökuveri þar sem heyrnartól eru 
vissulega mikið notuð. „Staðreynd-
in er sú að með því að nota heyrn-
artól nærðu að einangra þig frá 
umhverfinu. Það er fínt á meðan 
þú ert að taka upp plötu en mér 
finnst það algjör synd að sjá fólk 
með heyrnartólin þegar það geng-
ur úti á götu. Þá missa þau af um-
hverfishljóðunum, fuglasöngnum 
og öllu hinu sem er svo dásamlegt
í lífinu.“

Bítill á móti 
heyrnartólum



Fasteignafyrirtækið Castle & Cooke Florida USA kynnir á Grand Hotel 19. -22. júní
Fjárfestingar í glæsilegum fasteignum

á besta stað í Keenes Pointe í Orlando Florida

Ísland-Serbía 42-40 (24-22)

Umspil fyrir EM 2008: 

 Real Madrid tryggði sér 
spænska meistaratitilinn í gær 
eftir 3-1 sigur á Mallorca. Á sama 
tíma vann Barcelona Gimnastic 
og urðu félögin jöfn að stigum en 
Real varð meistari vegna betri ár-
angurs í innbyrðisviðureignum.

„Allir eiga hrós skilið, allir. 
Þetta var spennandi leikur en á 
endanum náðum við að tryggja 
þetta þrátt fyrir hátt spennu-
stig. Ég er ótrúlega ánægður og 
mér finnst þetta vera verðskuld-
að,“ sagði stjórinn Fabio Capello í 
leikslok.

Real meistari

 Serbar unnu fyrri leik-
inn ytra með einu marki og því var 
ljóst að Íslendingar urðu að vinna 
með tveimur mörkum til þess að 
komast á EM sem fram fer í Nor-
egi í janúar.

Það var boðið upp á hreint ótrú-
lega skotsýningu í fyrri hálfleik 
þar sem alls voru skoruð 46 mörk 
á 30 mínútum. Varnarleikur og 
markvarsla var engin hjá báðum 
liðum og allt lak inn í sókninni.

Ísland byrjaði leikinn hræðilega 
illa og var komið undir 1-4 áður en 
áhorfendur voru búnir að syngja 
17. júní lagið. Serbarnir komu svo-
lítið á óvart með því að spila 6/0 
vörn en Alfreð reiknaði með því 
að þeir myndu klippa Ólaf út úr 
sóknarleiknum. Þeir byrjuðu á því 
síðar í hálfleiknum en ekki með 
neinum árangri.

Serbarnir keyrðu auk þess hraða 
miðju sem íslenska liðið réði ekki 
við en varnarleikurinn í heildina 
var til skammar. Serbar fengu 
auðveld skot í nánast hverri ein-
ustu sókn og höfðu lítið fyrir því 
að opna íslensku vörnina. Þrátt 
fyrir það gerði Alfreð engar breyt-
ingar á vörninni. Markvarðaskipti 
breyttu engu þar sem Serbar 
fengu að skjóta án pressu og þá er 
markvörðunum vorkunn. 

Liðin héldust í hendur nánast 
allan fyrri hálfleik. Ísland komst 
fyrst tveimur mörkum yfir þegar 
Serbar höfðu skorað 14 mörk en 
Serbar jöfnuðu strax. Lokakafli 
hálfleiksins var frábær hjá Ís-
landi þar sem vörnin datt aðeins 
í gang og í kjölfarið komu hraða-
upphlaupin en Ísland skoraði úr 
níu slíkum í fyrri hálfleik.

Ísland komst í 24-21 en Ser-
bar minnkuðu muninn í 24-22 rétt 

fyrir hlé og mikil vinna eftir í síð-
ari hálfleik.

Íslenska liðið byrjaði síðari hálf-
leikinn jafn vel og það byrjaði 
þann fyrri illa. Birkir Ívar datt í 
gírinn og hraðaupphlaupin komu á 
færibandi. Fyrr en varði var Ísland 
komið með fimm marka forystu, 
28-23. Sá munur hélst lengstum en 
mest náðu Íslendingar sjö marka 
forystu snemma í síðari hálfleik.

Serbar söxuðu á forystuna eftir 
því sem leið á hálfleikinn og náðu 
að minnka muninn niður í þrjú 
mörk þegar um 6 mínútur voru 
eftir af leiknum. Lokamínúturnar 
voru æsispennandi þar sem hver 
sókn og nánast hver einasta send-
ing skipti öllu máli.

Serbar minnkuðu muninn í tvö 
mörk, 42-40, og eitt mark í við-
bót hefði komið þeim á EM. Guð-
jón Valur sýndi þá afburðaskyn-
semi og hélt boltanum allt til enda 
og þakið bókstaflega lyftist í fagn-
aðarlátunum.

Íslenska liðið sýndi enn eina 
ferðina þann ótrúlega karakter 
sem einkennir liðið. Liðið stóðst 
áhlaup Serbanna, sýndi útsjónar-
semi og fór ekki á taugum þótt sig-
urinn hafi verið ansi tæpur undir 
lokin.

Held það sé ekki á neinn hallað 
þegar Alexander Petersson er sér-
staklega hrósað. Hann sannaði enn 
og aftur hvílíkur afburðaíþrótta-
maður hann er og Ísland er ríkt að 
hafa slíkan mann í sínu landsliði. 

Guðjón Valur var einnig ótrúlegur 
sem fyrr, skoraði mikilvæg mörk 
og reif vagninn bókstaflega áfram 
á köflum. Ólafur var útsjónarsam-
ur og Snorri stýrði spilinu vel. Svo 
má ekki gleyma Birki Ívari mark-
verði sem var eins og gömul dísel-
vél og keyrði á öllum hestöflum í 
síðari hálfleik.

Liðið er komið á EM þar sem það 
hefur getuna til að gera ótrúlega 
hluti. Það er óskandi að hershöfð-
inginn Alfreð Gíslason verði áfram 
við stjórnvölinn á því móti.

Strákarnir okkar sáu um flugeldasýninguna á þjóðhátíðardaginn þetta árið. Leikur þeirra gegn Serbum 
var stórkostleg skemmtun frá upphafi til enda og Ísland komst á EM í Noregi með eins marks mun.

Áhorfendur hjálpuðu okkur yfir erfiðustu hjallana

 Logi Geirsson átti 
góðan leik í gær og var í skýjun-
um eftir sigurinn gegn Serbum. 
„Ég hef oft verið hamingjusamur 
en aldrei eins og í dag. Í dag rætt-
ist draumur hjá mér en ég hef átt 
í vandræðum með að undirbúa 
mig andlega fyrir leikinn. En ég 
er núna búinn að fatta hvað er að. 
Ég er að spila í rangri deild, ég 
ætti að spila alltaf fyrir íslenska 
áhorfendur til að koma mér á 
rétta braut. Þetta er því yndislegt 
og á ekki til orð til að lýsa þessu 
betur. Ég elska að spila svona 
leiki og þess vegna er ég í hand-
bolta.”

Draumurinn 
rættist í dag





Einkunnagjöf 
leikmanna Það þarf ekki að koma 

neinum á óvart að Íslandsmeistar-
ar FH hafa hæstu meðaleinkunn
liða í deildinni, FH er með 6,22 í 
meðaleinkunn en aðeins FH og 
Keflavík er með yfir 6 í einkunn. 
Valur og Keflavík hafa sætaskipti 
sé einkunnagjöfin miðuð við stöð-
una í deildinni. ÍA, Fram, KR og 
HK eru neðstu fjögur liðin á list-
anum og þau eru einnig neðstu 
liðin í deildinni. 
    Jóhannes Valgeirsson hlaut 
hæstu meðaleinkunnina í um-
ferðum 1-6 í Landsbankadeild 
karla hjá Fréttablaðinu. Jóhann-
es dæmdi fjóra leiki og hlaut tæp-
lega 8 í meðaleinkunn. Enginn 
dómara er með minna 5 í meðal-
einkun.

Tölurnar tala

 Hér gefur að finna lista 
yfir 50 hæstu leikmenn í Lands-
bankadeild karla samkvæmt ein-
kunnagjöf Fréttablaðsins eftir 
sex umferðir.

 Að loknum sex umferð-
um í Landsbankadeild karla eru 
Íslandsmeistarar FH á toppi deild-
arinnar. Einn leikmaður þeirra er 
efstur ásamt tveimur öðrum í ein-
kunnagjöf Fréttablaðsins en það 
kemur kannski á óvart að það er 
Daði Lárusson markmaður. Tafl-
an hér til hægri sýnir lista yfir 
50 efstu leikmenn í einkunnagjöf 
Fréttablaðsins eftir sex umferð-
ir. Skilyrði var að leikmennirnir 
hefðu spilað fjóra leiki eða fleiri.

Daði hefur líklega fengið mark-
manna minnst að gera sökum ógn-
arsterkrar FH-varnarinnar en það 
verður ekki tekið af Daða að hann 
hefur verið frábær. Daði hefur að-
eins fengið á sig þrjú mörk í leikj-
unum sex, tvö þeirra komu í fyrstu 
umferðinni gegn ÍA og eitt gegn 
Keflavík. Fjórum sinnum hefur 
Daði haldið hreinu.

Mývetningurinn Baldur Sig-
urðsson hefur átt hvern stórleik-
inn á fætur öðrum á miðjunni hjá 
Keflvíkingum. Suðurnesjamenn 
hafa spilað leiftrandi skemmti-
lega knattspyrnu og hefur Baldur 
verið sem kóngur á miðjunni hjá 
vel mönnuðu Keflavíkurliði. Bald-
ur hefur skorað tvö mörk í leikj-
unum sex.

Bjarni Þórður Halldórsson er
í láni hjá Víkingum frá Fylki. 
Hann hefur þurft að hirða bolt-
ann úr netmöskvunum sex sinn-
um í sumar. Bjarni hefur tvisv-
ar haldið marki sínu hreinu, í þrí-
gang hefur hann fengið eitt mark 
á sig. Það var gegn Fylki, KR og 
Breiðablik en hann fékk á sig 
þrjú mörk í síðustu umferð gegn 
Val.

Íslandsmeistarar FH eiga fjóra 
leikmenn á topp tíu listanum en 

auk Daða eru þar Matthías Guð-
mundsson, Ásgeir Gunnar Ás-
geirsson og Freyr Bjarnason. 
Alls eiga Íslandsmeistararnir níu 
leikmenn á topp 50 listanum hér 
til hægri.

Keflavík og Breiðablik eiga alls 
átta leikmenn á listanum en Valur 
sjö. Fram á fimm leikmenn, þar á 
meðal þrjá neðstu mennina á list-
anum. Hin fimm liðin í deildinni, 
Fylkir, Víkingur, HK, ÍA og botn-

lið KR eiga öll þrjú menn á listan-
um yfir hæstu meðaleinkunina.

Þrír leikmenn hafa skorað fjög-
ur mörk í Landsbankadeildinni í 
sumar, Matthías Guðmundsson,  
Tryggvi Guðmundsson og Magn-
ús Páll Gunnarsson. Matthías er 
sá eini þeirra sem er á topp tíu 
listanum, hann er í fjórða sæti. 
Tryggvi er í sæti númer 24 og 
Magnús númer 31.

Þrír leikmenn eru með 7 í meðaleinkunn hjá Fréttablaðinu í fyrstu sex umferð-
um Landsbankadeildar karla. Tveir þeirra eru markmenn. Enginn af þremur 
markahæstu leikmönnum deildarinnar er á topp tíu listanum.



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

LANDSBANKADEILD KARLA

7. UMFERÐ

mán. 18. jún. kl. 19:15 Fram - Fylkir
þri. 19. jún. kl. 20:00 ÍA - Valur
mið. 20. jún. kl. 19:15 Víkingur - Keflavík
mið. 20. jún. kl. 19:15 HK - KR
mið. 20. jún. kl. 20:00 FH - Breiðablik

 Birgir Leifur Hafþórsson 
fær um 450 þúsund krónur í verð-
launafé á Saint-Omer mótinu í 
Frakklandi sem lauk í gær. Birgir 
lék hringina fjóra á fjórum högg-
um yfir pari, þann síðasta í gær 
einn yfir pari vallarsins. Birg-
ir lauk keppni í 26. sæti á mót-
inu og vann sig upp um tvö sæti á 
peningalista mótaraðarinnar.

Endaði á fjórum 
yfir pari

 Breski ökuþórinn 
Lewis Hamilton vann sína aðra 
Formúlu-1 keppni í röð í gær 
þegar hann bar sigur úr býtum 
í Indianapolis-kappakstrinum. 
Hamilton kom í mark á undan 
samherja sínum hjá McLaren, 
Fernando Alonso. Í næstu sætum 
þar á eftir komu Felipe Massa og 
Kimi Raikkonen á Ferrari.

Hamilton jók þar með á forskot 
sitt á Alonso í heimsmeistara-
keppninni um tvö stig auk þess 
sem McLaren leiðir keppni bíla-
smiða.

Hamilton vann 
á Indianapolis
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Árið sem jólin sniðgengu Björgvin
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ÞAR SEM FAGMENNSKA OG FJÖLBREYTNI FARA SAMAN



Útvarps- og íþróttafrétta-
maðurinn Valtýr Björn 
Valtýsson mun fá aukna 
samkeppni frá og með 
deginum í dag þegar nýr 
daglegur útvarpsþáttur, 
Fótbolti.net, mun hefja 
göngu sína á útvarpsstöð-
inni Reykjavík FM 101,5. 
Nýi þátturinn verður 
sendur út alla virka daga 
frá kl. 12-13 en þáttur 
Valtýs, Mín skoðun, er á 
dagskrá X-ins 977 á milli 
12 og 14. 

„Ég fagna allri samkeppni. Ég held að 
hún sé bara af hinu góða og heldur manni 
á tánum,“ segir Valtýr Björn en hann hefur 
stjórnað íþróttaþætti sínum síðustu fimm ár 

með mjög góðum árangri. Fór 
hlustun á þátt hans mest upp 
í 25 prósent fyrir nokkr-
um árum. „Ég held að það 
sé alveg markaður fyrir 
tvo svona þætti en þetta 
er mjög harður bransi sem 
erfitt er að fóta sig á í upp-
hafi. En gangi þeim vel,“ 
segir Valtýr Björn. 

Eins og nafnið 
gefur til kynna 
verður mesta 
áherslan 

lögð á fótbolta í þætt-
inum Fótbolti.net en þó 
verður einnig fjallað um 
aðrar íþróttir, líkt og gert 
er hjá Valtý. 

„En  við vildum frekar hafa 
þáttinn klukkutíma langan og 
teljum að hann verði bein-
skeyttari þannig en á tveim-
ur tímum,“ segir Gunnar 
Jarl Jónsson, en hann hefur 
veg og vanda af nýja þættin-
um ásamt Sigurbirni Hreið-

arssyni, knattspyrnumanni 
hjá Val í Landsbankadeild-

inni. 
„Við munum sjá 

hvernig þetta fer 
í sumar en ef vel 
gengur er þessi 
þáttur kominn til að 
vera,“ bætir Gunn-
ar við. 

Breiðholtið býður nú upp á nýjan 
bar sem ber kunnuglegt nafn eða 
Moe‘s bar. Aðdáendur Simpsons-
þáttanna ættu að kannast við 
nafnið en barinn í Simpsons heit-
ir einmitt Moe‘s. Hinn íslenski 
Moe Breiðholtsins heitir Hjalti 
Ragnarsson og tók nýverið við 
rekstri barsins. 

„Hann hét þessu nafni þegar 
ég keypti hann,“ segir Hjalti sátt-
ur við nafnið og finnst ekkert at-
hugavert við að vera hinn íslenski 
Moe. „Við erum ekki ennþá komin 
með Duff-bjórinn en það er auð-
vitað til fullt af öðrum góðum 
bjórtegundum. Þetta er risastór 
bar og við erum með poolborð, 
tvo risastóra skjái, einkasal fyrir 
partí og afmæli og fleira spenn-

andi,“ segir Hjalti og bætir því 
við að staðurinn sé nú þegar vel 
sóttur af hverfisbúum. „Reynd-
ar er það þannig að tveir barir í 
Breiðholtinu eru að loka og því 
fer samkeppnin minnkandi. Við 
ráðum þó alveg við aukna aðsókn 
þar sem þetta er gríðarlega stór 
staður eða 360 fermetrar.“

Barinn er staðsettur við hlið-
ina á Krónunni í Breiðholti og 
nú er bara spurning hvort Moe‘s 
Bar verði vinsælasti staður fyrir 
símaat hjá hrekkjalómum hverf-
isins.

Hinn íslenski Moe

Valtýr Björn fær samkeppni

„Ég er mjög öfgakennd. 
Stundum hlusta ég á rapp og 
stundum vil ég algjöra þögn. En 
oftast finnst mér best að hlusta 
á gömul íslensk dægurlög, til 
dæmis Ellý Vilhjálms.  

„Ég hefði orðið að flytja út fyrir 
rest. Núna kemst ég fyrir heima 
hjá mér,“ segir Helga Ingólfs-
dóttir þroskaþjálfari sem gaf ný-
lega Byggðasafninu í Reykjanes-
bæ brúðusafnið sitt. Helga átti 
orðið tæplega tvö hundruð brúð-
ur þannig að þetta er vegleg gjöf 
til safnsins.

Helga byrjaði að safna brúð-
um fyrir um tíu árum út frá vinnu 
sinni sem þroskaþjálfi. „Mér 
finnst við aðeins þurfa að staldra 
við og hugsa um gildi hlutverka-
leiksins. Brúður og bangsar eru 
oft bestu vinir barnanna en tölvur 
geta aldrei orðið það.“ Helga tekur 
þó fram að hún hafi alls ekkert á 
móti tölvum og hafi notað þær tölu-

vert í sínu starfi. Þær geti þó aldrei 
komið í staðinn fyrir frjálsan leik 
og tilfinningatengslin á milli barns 
og brúðu eða barns og tölvu séu 
alls ekki sambærileg.

Helga segir brúðurnar hafa 
komið víða að. Hún vann um tíma 
fyrir Rauða Krossinn við að þrífa 
brúður og fékk eina og eina brúðu 
í staðinn. Hún fékk þær líka í Góða 
hirðinum og ýmsum búðum með 
notaðar vörur.

Upphafið að brúðusafninu var að 
Helgu vantaði eitthvað til að dreifa 
huganum. „Á meðan aðrir sökkva 
sér kannski í þunglyndi reyni ég að 
hafa eitthvað fyrir stafni. Ef mér 
líður illa reyni ég að gleyma mér 
í einhverju, með því að hafa eitt-
hvað í höndunum.“

Ástæða þess að Helga ákvað 
að gefa Byggðasafninu brúðurn-
ar er sú að hún var svo hrifin af 
því starfi sem Byggðasafnið hefur 
staðið fyrir síðustu ár. „Ég var 

búin að sjá margar skemmtilegar 
sýningar hjá þeim og langaði til að 
leggja mitt af mörkum.“ 

Það er ekki mikið til af leikföng-
um á söfnum landsins en það stend-
ur nú til bóta því að aukist hefur 
að safnarar á borð við Helgu gefi 
söfnum leikfangasöfn sín. „Þetta 
er auðvitað hluti af menningarsög-
unni. Það hafa meira að segja fund-
ist brúður í grafreitum Egypta til 
forna.“ 

Helga segir að þó hún sé búin 
að gefa brúðusafnið sitt sé hún nú 
ekki alveg hætt að safna. „Þetta er 
náttúrulega ástríða. Svona söfnun-
arástríða deyr ekki svo glatt.“

Brúðusafnið er til sýnis í Bóka-
safninu í Reykjanesbæ á opnunar-
tímum þess. 

Þess má geta þess að sýning 
Helgu á handprjónuðum þjóðbún-
ingum á brúður er nú í verslun 
Handprjónasambandsins á Skóla-
vörðustíg.
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Nýr, fallegri og miklu betri Opel.

Glænýr Astra Turbo

2.290.000 KR. OPEL ASTRA TURBO – 17” ÁLFELGUR, 6 GÍRA, 180 HESTAR

35.387* KR. Á MÁNUÐI. ENGIN ÚTBORGUN

Nýi Opel Astra Turbo er fallegasti bíllinn á götunni. Astra eru alltaf léttir

og snöggir en með Turbo eykst krafturinn til muna. Stórglæsileg hönnun 

helst í hendur við kraftmikla vél og magnaða aksturseiginleika. Stöðugleiki 

á veginum er frábær og útvortis hönnun minnkar vindmótstöðu.

Niðurstaðan er kraftmikill og lifandi akstur.

Hlaðinn aukabúnaði

www.opel.is

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

17. júní þegar ég var að alast 
upp sló út skrúðgöngurnar 

bæði fyrsta maí og á sjómanna-
daginn og dró að sér svo mikinn 
mannfjölda niður í miðbæ að þar 
voru saman komin fleiri andlit en 
maður hafði áður séð. Og skemmti-
atriðin Þjóðsöngskórinn og dans-
leikur á malbiki á eftir voru stór-
kostir menningarviðburðir sem 
hafa geymst í glöpóttu minninu 
allt fram á þennan dag.

kom það manni minna á 
óvart hversu kaupmennskan var 
þjóðinni í blóð borin. Hið ólíkleg-
asta fólk leigði sér sölutjald og 
sauð pylsur eða hitaði kaffi og 
seldi útblásnar blöðrur með svim-
andi álagningu. Það var greini-
legt að þessi þjóð sem hafði búið 
við viðskiptahöft öldum saman 
geymdi í ólgandi blóði sér löngun-
ina til að græða á tá og fingri.

var líka dagur íslenska 
fánans. Öll börn fengu að kaupa 
sér fána til að hafa í hendinni. 
Þessa fána var hægt að vefja upp 
á skaftið og skylmast með prik-
unum, milli þess sem maður rétti 
út fánann og veifaði honum til að 
fagna sjálfstæðinu.

Sigurðsson fékk tvo blóm-
sveiga með skilum hvern sautj-
ánda júní, bæði á vinnustaðnum 
niðri á Austurvelli og svo við gröf-
ina uppi í Hólavallagarði. Eilífð-
arjómfrúin fjallkonan flutti svo 
ávarp eða kvæði og við hinir róm-
antískari í hópi drengjanna óskuð-
um þess að einhvern tímann kæmi 
fjallkonan með fjallkarlinn sinn 
með sér og jafnvel fjallbarn líka, 
eitt eða fleiri. – Hví skyldi fjall-
konan ein dæmd til afskekkts ein-
lífis hjá þessari framgjörnu og 
fjörugu þjóð. Einstæð, barnlaus, 
umkomulaus.

hefur farið fram síðan á 
æskuárum mínum, nema hvað 
fjallkonan er enn þá ein.

karlmenn vilja ekki 
una þessari mismunun lengur 
og krefjast þess að fjallkonunni 
verði fundinn sálufélagi eða maki 
við hæfi fyrir næstu þjóðhátíð. 
Ef fjallkonan er lesbísk ætti það 
ekki að koma að sök, aðalatrið-
ið er að lítil þjóð á framfaravegi 
muni eftir rótum sínum og skilji 
engan út undan þegar eitthvað er 
til skiptanna og gleymi umframt 
allt ekki fjallkonunni.

Fjallkarl handa 
Fjallkonunni


