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„Þegar öll þorpin 
hér í kring hafa byggt upp þessa 
þjónustu geta tíu þúsund veiðimenn 
komið hér á hverju sumri. Þegar 
allt er reiknað mun það skila 
rúmum milljarði í flugi og leigu á 
bátum og húsnæði. Aðrar 250 millj-
ónir falla til vegna einkaneyslu,“ 
segir Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri í Súðavík og einn forsvars-
manna ferðaþjónustufyrirtækisins 
Fjord Fishing. Tvö fyrirtæki á Vest-
fjörðum hafa byggt upp þjónustu 
fyrir sjóstangaveiðimenn. Rúm-
lega 2.000 veiðimenn koma í sumar. 
Fyrirtækin anna ekki eftirspurn. 

Fyrirtækin tvö, Hvíldarklettur 
ehf. á Suðureyri og Fjord Fishing í 
Súðavík, hafa til reiðu 31 sport-
veiðibát fyrir ferðamennina sem 
eru að langmestu leyti frá Þýska-
landi. Gisting er leyst með 36 sum-
arhúsum sem reist hafa verið á 
Suðureyri, Flateyri og í Súðavík. 
Veiðimennirnir stunda einnig 
veiðar út frá Tálknafirði og Bíldu-
dal. 

Í flestum tilfellum er um hópa 
þýskra sjóstangaveiðimanna að 
ræða sem leigja bát og gistingu í 
viku í senn. Elías Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Hvíldarkletts, 

segir að yfirleitt sé um vini eða 
vinnufélaga að ræða. 

Fjórir til fimm veiðimenn eru 
saman um hvern bát og einn verð-
ur að hafa viðeigandi skipstjórn-
arréttindi. Ómar Már Jónsson 
segir að gríðarlegur áhugi sé fyrir 
sjóstangaveiði um allan heim og 
Norðmenn hafi lengi notið ávaxt-
anna af því. „Það eru 350 þúsund 
sjóstangaveiðimenn sem fara á 
hverju ári bara frá Þýskalandi. 
Þetta sýnir hvað markaðurinn er 
risavaxinn. Við erum með vöruna, 
þjónustuna og náttúruna og tæki-
færin eru gríðarleg.“

Vestfirðir seldir sem 
paradís veiðimanna
Rúmlega 2.000 sjóstangaveiðimenn heimsækja Vestfirði í sumar. Tvö ný fyrir-
tæki bjóða sérsmíðaða sportveiðibáta og gistingu auk annarrar þjónustu. Veiði-
mennirnir setja mikinn svip á bæjarlífið. Vaxtarmöguleikarnir eru gríðarlegir.

 Fíkniefnamál sem 
komið hafa til kasta götuhóps fíkni-
efnadeildar lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu eru orðin jafnmörg 
það sem af er þessu ári og þau voru 
allt árið í fyrra. Þau eru alls um 220 
talsins, að sögn Karls Steinars 
Valssonar, yfirmanns fíkniefna-
deildarinnar.

Hópurinn hefur lagt hald á um 
tvö og hálft kíló af hassi, amfetam-
íni, kókaíni og marijúana það sem 
af er árinu. Þá hefur hann tekið á 
fjórða hundrað kannabisplöntur, 
100 LSD-skammta og 100 e-töflur. 

Karl Steinar segir að flest hafi 
málin verið í aprílmánuði en þá 
voru þau 70 talsins. 

„Þau voru þá að hluta til tengd 
tónleikum eða svipuðum uppákom-
um sem þá voru í gangi,“ segir 
hann. „Götuhópurinn byggir á 
upplýsingum sem berast til fíkni-
efnadeildarinnar með einum eða 
öðrum hætti. Þá skal sérstaklega 
minnt á síma fíkniefnalögreglunn-
ar sem er 800-5005. Fólk er hvatt 
til að hringja í þann síma telji það 
sig búa yfir upplýsingum sem 
kunni að koma að gagni. Fíkni-
efnadeildin vinnur síðan úr þeim 
upplýsingum.“

Flest fíkniefnamálin í apríl

 Veðrið lék við gesti í 
fimmtíu ára afmæli Barnaspítala 
Hringsins, sem haldið var með 
pomp og prakt í gær. Fjöldi 
manns kom þar saman og naut 
dagskrárinnar. 

Boðið var upp á skemmtiatriði 
og grillaðar pylsur auk þess sem 
yngstu gestirnir gátu farið með 
uppáhaldsbangsann sinn á 
bangsaspítalann. Krakkar úr 
nálægum leikskólum litu inn í 
heimsókn og kynntust starfsemi 
spítalans og gæddu sér á afmæl-
isköku í tilefni dagsins. 

Að jafnaði liggja um 40 börn á 
Barnaspítala Hringsins. Var haft 
á orði að enginn gæti skipulagt 
betri afmælisveislur en Kvenfé-
lag Hringsins, sem sá meira að 
segja um að blíðskaparveður var 
á afmælisdaginn.

Hringurinn 
fimmtíu ára 
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Stýrir stærstu
jarðýtu landsins

 Sú nýjung verður á 
Fjórðungsmóti Austurlands sem 
haldið verður á Héraði 28. júní til 
1. júlí að öllum stóðhestum er 
heimil þátttaka, hvaðan sem þeir 
eru og hvort sem þeir eru dæmdir 
eða ekki. Á þremur til fimm mínút-
um á vellinum geta menn sýnt það 
sem þeir vilja, hvort sem það er 
ein gangtegund eða fleiri. 

„Fólk má meira að segja láta 
hestana prjóna og leika aðrar 
listir. Klappmælir mælir hvaða 
fimm hestar fara í úrslit og 
símakosning verður um sigur-
vegarann. Brekkudómarar 
þykjast jú alltaf hafa rétt fyrir 
sér og nú fá þeir tækifæri til að 
dæma,“ segir Jens Einarsson 
mótstjóri.

Brekkan dæmir



Jón, voru þetta ægileg mistök?

Þrír karlmenn hafa 
verið ákærðir fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur fyrir tilraun til kyn-
ferðisbrots, auk þess sem barna-
klám fannst í tölvubúnaði eins 
þeirra.

Tveir mannanna sem um ræðir 
eru á fimmtugsaldri, en sá þriðji 
á þrítugsaldri. Þeir fóru hver í 
sínu lagi hinn 10. janúar í íbúð í 
Reykjavík í því skyni að hafa kyn-
ferðismök við 13 ára stúlku sem 
þeir gerðu ráð fyrir að hitta þar. 
Það gerðu þeir eftir ráðagerðir í 
samskiptum við viðmælanda á 
spjallrás á netinu. 

Viðmælandinn sagðist vera 13 
ára stúlka en hún var í raun upp-

spuni sjónvarpsþáttarins Komp-
áss á Stöð 2.

Einn mannanna er að auki 
ákærður fyrir kynferðisbrot þar 
sem barnaklám fannst í tölvum 
hans á vinnustað og heimili.

Í fartölvu sem lögreglan gerði 
upptæka á vinnustað mannsins 
reyndust vera 13 ljósmyndir og 
þrjár hreyfimyndir sem sýndu 
börn á kynferðislegan eða klám-
fenginn hátt. Í turntölvu sem lög-
regla tók á heimili mannsins fund-
ust 63 ljósmyndir sama efnis, svo 
og tíu hreyfimyndir. Á hörðum 
diski í fórum mannsins fundust 
að auki 15 ljósmyndir og ein 
hreyfimynd.

Ekkert barnaklám fannst í tölv-
um hinna mannanna.

Þrír ákærðir fyrir barnaníð

Deila um hvort 
mæður eigi að gefa börnum 
brjóst var tekin fyrir í hæsta-
rétti Filippseyja í gær. 

Heilbrigðisyfirvöld héldu því 
fram að ágeng auglýsingaherferð 
hefði haft þau áhrif að margar 
konur trúi því að þurrmjólk sé 
betri en brjóstamjólk.

Minna er nú um að konur hafi 
börnin sín á brjósti í Asíu og gefa 
einungis 35 prósent mæðra börn-
um sínum ekkert nema brjósta-
mjólk fyrstu sex mánuðina. Heil-
brigðisstofnun Filippseyja ákvað 
því í fyrra að herða reglur um 
auglýsingar fyrirtækja sem 
framleiða þurrmjólk. Markmiðið 
var að gera þeim erfiðara fyrir 
að ná til foreldra barna undir 
tveggja ára aldri með auglýsing-
um sínum. 

Samkvæmt núgildandi lögum 

er ólöglegt að auglýsa vörur fyrir 
börn sem eru yngri en eins árs.

Filippeysk heilbrigðisamtök 
höfðuðu mál gegn Heilbrigðis-
stofnun Filippseyja á þeim 
grundvelli að aðeins þing lands-
ins hafi vald til að breyta regl-
um.

Alþjóðaheilbrigðismálastofn-
unin (WHO) mælir með því að 
mæður hafi börn á brjósti fyrstu 
sex mánuðina og haldi brjósta-
gjöf áfram meðfram fæðugjöf 
fram til tveggja ára aldurs.

 Evrópska fjárfestingar-
félagið Candover gerði í gær 
yfirtökutilboð í hollensku 
samstæðuna Stork NV upp á 1,47 
milljarða evra, jafnvirði tæpra 
123 milljarða íslenskra króna. 

Gengi bréfa í Stork tók kipp í 
kauphöllinni í Amsterdam við 
fréttirnar og rauk upp um 9,3 
prósent og endaði í 46,09 evrum á 
hlut.

Hollenska félagið LME 
Holding, sem Marel á 20 prósenta 
hlut í ásamt Eyri Invest og 
Landsbankanum, á tæplega 11 
prósenta hlut í Stork. Miðað við 
gengi bréfanna í gær nemur 
verðmæti hlutarins um 13 
milljörðum íslenskra króna.

Íslendingar eiga 
11 prósent

 Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra 

hefur í dag 
tveggja daga 
opinbera
heimsókn til 
Noregs í boði 
Jonas Gahr 
Støre, utanrík-
isráðherra
Noregs.

Meðal þess 
sem ráðherra 

mun ræða við Støre er ástandið 
fyrir botni Miðjarðarhafs.

Ráðherra fær áheyrn hjá 
Haraldi Noregskonungi í höll 
hans í Osló. Hún mun einnig hitta 
forseta Stórþingsins og eiga 
hádegisverðarfund með varnar-
málaráðherra Noregs, Anne-
Grete Ström-Erichsen, um 
varnar- og öryggismál.

Ferðinni lýkur með fundi 
ráðherra og Jens Stoltenberg 
forsætisráðherra.

Heimsækir ráða-
menn Noregs

 Borgarstjórn Reykja-
víkur mun setja á fót samráðshóp 
um stofnun jafnréttisskóla. Þetta 
var samþykkt á fundi borgar-
stjórnar í gær.

Skólinn hefði það markmið að 
efla þekkingu og vitund barna og 
ungmenna um jafnréttismál. 
Verkefnið væri í anda mannrétt-
indastefnu borgarinnar, segir í 
greinargerð tillögunnar.

Hópurinn mun skila af sér 
niðurstöðu í ársbyrjun 2008 og 
myndi þá jafnréttisskólinn hefja 
störf um haustið.

Borgarstjórnarflokkur Vinstri 
grænna lagði tillöguna fram.

Skoða stofnun 
jafnréttisskóla

 Leyst hefur verið úr 
ágreiningi 365 
og Egils 
Helgasonar, 
vegna starfs-
loka Egils hjá 
365 og fyrirhug-
aðra starfa hans 
hjá RÚV. Egill 
hefur fallist á 

að „ákveðnar líkur séu á að 
samningur teljist hafa komist á“, 
eins og segir í tilkynningu. Þá hafi 
verið skorið úr um hvort segja 
hefði mátt upp þeim samningi.

Egill er því laus undan skuld-
bindingum sínum við 365. Hann 
þakkar fyrir samstarfið og óskar 
fyrirtækinu farsældar. 

Ari Edwald, forstjóri 365, 
þakkar Agli á móti samstarfið og 
segir 365 vera sátt við þennan 
endi deilunnar. 

Skilja í góðu

 Meiri svartsýni 
gætir í endurskoðaðri þjóðhagsspá 
fjármálaráðuneytisins en í fyrri 
spá frá því í apríl. 

Gert er ráð fyrir að hagvöxtur á 
þessu ári verði neikvæður um 0,1 
prósent. Á árinu 2008 verði 
tveggja prósenta hagvöxtur og 2,1 
prósent árið 2009.

Búist er við að atvinnuleysi 
muni aukast verulega. Það verði 
4,5 prósent árið 2009. Svo hátt 
atvinnuleysi hefur ekki mælst hér 
á landi frá því árið 1995. 

Dekkri en áður

 Ung kona fannst 
meðvitundarlaus með sprautunál í 
handleggnum á smitsjúkdóma-
deild Landspítalans í Fossvogi á 
laugardag. Hún lést aðfaranótt 
þriðjudags.

Framkvæmdastjóri lækninga 
segir tilefni til að rannsaka reyk-
herbergi spítalans sérstaklega í 
sambandi við málið. Grunur leik-
ur á að konan hafi orðið sér úti um 
morfínlyf og sprautað sig með því 
á spítalanum.

Í fréttum Sjónvarpsins í gær-
kvöldi kom fram að málið hefði 
verið tilkynnt lögreglu á laugar-
dag, sem hóf þá rannsókn. Konan 
hefði legið um nokkurn tíma á 
smitsjúkdómadeildinni og talið 
væri að hún hefði sprautað sig 
með lyfi sem heitir Fenantýl.

„Það leikur grunur á því að hún 
hafi komist í einhver efni, að utan 
frá eða innan spítalans, en ekkert 
verður staðfest fyrr en niðurstaða 
liggur fyrir í málinu,“ segir 
Jóhannes M. Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri lækninga á Land-
spítalanum. „Konan var með 
hættulegan sjúkdóm sem hefði 
hæglega getað dregið hana til 
dauða og ekki hægt að horfa fram 
hjá því að það hafi haft áhrif.“

Aðspurður hvort myndavélaeft-
irlit sé á smitsjúkdómadeildinni 
neitar Jóhannes. „Við erum með 
reykherbergi fyrir sjúklinga sem 
er öllum opið og það er íverustað-
ur sem kannski þyrfti að skoða 
sérstaklega.“

Magnús Gottfreðsson, yfirlækn-
ir á smitsjúkdómadeild, segir ekk-
ert leyndarmál að orðrómur hafi 
gengið um að reykherbergi spítal-

ans séu stundum notuð til að eiga 
viðskipti með fíkniefni.

„Það hefur aldrei fengist stað-
fest svo ég viti til, en það er 

orðrómur. Ég get ímyndað mér að 
það sé skýringin á að reykherberg-
ið tengist málinu á einhvern hátt,“ 
segir hann. „Að öðru leyti ætla ég 
ekki að tjá mig um þetta mál, enda 
er rannsókn þess í höndum lög-
reglunnar.“

Dánarorsök konunnar liggur 
ekki fyrir en lík hennar verður 
krufið þar sem málið var tilkynnt 
lögreglu sem óvænt andlát.

Ekki náðist í Friðrik Smára 
Björgvinsson yfirlögregluþjón 
vegna málsins.

Fannst með sprautu-
nál í handleggnum
Kona lést eftir að hún fannst meðvitundarlaus með sprautunál í handleggnum 
á Landspítalanum. Hún er talin hafa orðið sér úti um morfínlyf. Orðrómur um 
fíkniefnaviðskipti í reykherbergjum er ekkert leyndarmál, segir yfirlæknir.

Við erum með reykher-
bergi fyrir sjúklinga 

sem er öllum opið, og það er 
íverustaður sem kannski þyrfti að 
skoða sérstaklega.
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*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.

LYKILLINN AÐ
GÓÐU SUMRI

Höfum 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.

Þessa dagana 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



Norvik Bank opnar nýjar höfuðstöðvar sínar 
í Moskvu í byrjun næsta mánaðar. Norvik hf. er í eigu 
Jóns Helga Guðmundssonar og fjölskyldu.

Félagið á meðal annars fyrirtækin BYKO, ELKO, 
Nóatún og Krónuna á Íslandi. Það rekur einnig 
timburverksmiðjur í Rússlandi og Lettlandi, auk 
banka í Moskvu og Armeníu.

Jón Helgi segir verið að koma Norvik Bank fyrir í 
nýjum húsakynnum í Moskvu. Þau verði formlega 
opnuð þegar Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri 
heimsækir borgina fjórða til áttunda júlí næstkom-
andi. Hann fer þangað í boði Yuris Luzhkov, borgar-
stjóra Moskvu.

„Þetta er banki með fullt bankaleyfi og hefur 
starfað sem slíkur í rúmt ár. Við sinnum meðalstórum 
og litlum fyrirtækjum og vel stæðum einstaklingum,“ 
segir Jón. „Við erum líka með banka í Armeníu sem 
heitir Norvik Universal Credit Organization. 

Reksturinn gengur bara vel hjá okkur.“
Spurður um fleiri áætlanir félagsins í Austur-

Evrópu segir hann ekkert ákveðið, en þeir séu alltaf að 
líta í kringum sig. „Við erum búnir að stunda timbur-
viðskipti þarna lengi og nú síðast bankarekstur.“

Bergþóra Bach-
mann, tengilið-
ur fyrir 
doberman-
hunda hjá 
Hundaræktar-
félaginu,
harmar
atburðinn
þegar dober-
man-hundum

var sigað á lögreglu um síðustu 
helgi. Henni finnst leitt að 
doberman-hundar séu hjá fólki 
sem hafi ekkert með svona hunda 
að gera. 

„Varðeðli er í þeim og ef ógn er 
í aðsigi þá láta þeir vita. Það er 
aftur á móti ekki í eðli þeirra að 
ráðast á fólk,“ segir Bergþóra. 
Hins vegar vilji þeir allt fyrir 
eigendur sína gera. Bergþóra vill 
að fólk athugi hverjum það selur 
hvolpa og ef það ætli að kaupa 
hverjir hafi alið þá upp. 

Árás doberman- 
hunda hörmuð

Karlmaður á fertugs-
aldri hefur verið ákærður fyrir 
að skalla annan mann í andlitið 
þar sem þeir voru staddir í 
hvalaskoðunarbátnum Eldingu 
við Reykjavíkurhöfn. Sá sem 
ráðist var á hlaut talsverð 
meiðsl.

Þá hefur tæplega þrítugur 
karlmaður verið ákærður fyrir 
að ráðast á mann fyrir utan 
skemmtistað á Akureyri. 
Árásarmaðurinn veitti hinum 
hnefahögg og spörk í höfuð og 
búk með þeim afleiðingum að 
fórnarlambið hlaut verulega 
áverka, þar á meðal fingurbrot.

Árás í hvala-
skoðunarbát

 Bæjarlistamaður Álftaness 
var valinn í fyrsta skipti 17. júní 
og varð Sveinbjörn I. Baldvinsson 
rithöfundur fyrir valinu. Helga 
Ingólfsdóttir semballeikari og 
Hannes Pétursson skáld voru 
einnig heiðruð fyrir sérstakt 
framlag sitt til þjóðarinnar á sviði 
menningar og lista og eru þau 
með viðurkenningunni orðin 
heiðurssveitungar. 

Listamennirnir tóku allir við 
viðurkenningunum á þjóðhátíðar-
daginn.

Bæjarlistamað-
ur og heiðurs-
sveitungar

Laun kvenna og karla 
hjá Reykjavík-
urborg verða 
könnuð til að 
athuga hvort 
kynbundinn
launamunur sé 
til staðar. 
Tillaga þess 
efnis var 
samþykkt í 
borgarstjórn í 
gær.

Niðurstaðan verður borin 
saman við launakannanir frá 1995 
og 2001 til að skoða launaþróun. 

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, 
fráfarandi borgarfulltrúi 
Samfylkingarinnar, lagði fram 
tillöguna, en hún var hennar 
síðasta verk í borgarstjórn.

Launamunur 
verði kannaður

Rúmlega 2.000 erlendir sjóstangaveiði-
menn dvelja á Vestfjörðum í sumar á vegum tveggja 
nýrra ferðaþjónustufyrirtækja. Fyrirtækin, Hvíldar-
klettur ehf. og Fjord Fishing ehf., bjóða ferðamönnun-
um veiði á sérsmíðuðum stangveiðibátum og gistingu í 
sérinnfluttum sumarhúsum eða í nýuppgerðu leiguhús-
næði. 

Fjárfesting fyrirtækjanna nemur hundruðum millj-
óna og vaxtarmöguleikarnir eru miklir. Tilkoma fyrir-
tækjanna hefur lyft upp mannlífinu í þorpunum og ýtt 
undir verslun og þjónustu. 

Hvíldarklettur á Suðureyri hefur nýlega fest kaup á 
22 sérsmíðuðum sportveiðibátum sem smíðaðir voru 
hjá Seiglu á Akureyri. Sextán bátar eiga höfn á Suður-
eyri og sex á Flateyri. Elías Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Hvíldarkletts, segir að fyrirtækið hafi í 
vor einnig flutt inn tólf sumarhús frá Kanada til að 
mæta gistiþörf veiðimannanna. Níu verða sett niður á 
Flateyri en þrjú á Suðureyri. Þessi hús koma til viðbót-
ar við tíu sumarhús sem fyrir eru og fyrirtækið hefur 
gert upp. „Við byrjuðum í maí og höfum síðan tekið á 
móti tveimur fullum flugvélum á Ísafirði í viku hverri. 
Þetta eru að jafnaði 80 manns í viku og svo verður út 
september. Við erum búin að selja tólf þúsund gistinæt-
ur til þessa hóps ferðamanna.“ Elías segir að hver hópur 
gisti fyrir vestan í vikutíma og setji verulegan svip á 
bæjarbraginn. „Eins og gefur að skilja er líflegt við 
höfnina og þetta er orðinn stór hluti af samfélagsmynd-
inni.“ Fyrirtækið rekur einnig söluskála á Suðureyri og 
veltan í maímánuði er 40 prósentum meiri miðað við 
sama tíma í fyrra. „Þetta er eingöngu vegna tilkomu 
þessara ferðamanna og sýnir hvað þetta gerir fyrir 
okkur,“ segir Elías.   

Ómar Már Jónsson, sveitastjóri á Súðavík og einn 
forsvarsmanna Fjord Fishing, segir fyrirtækið reka níu 
báta í Súðavík, Tálknafirði og Bíldudal, auk gistiaðstöðu 
í þrettán húsum. „Við sjáum fram á mikinn vöxt hjá 
okkur og þá sérstaklega næsta sumar vegna þess að við 
erum að kynna fyrirtækið meðal sjóstangaveiðimanna 
um allan heim.“ 

Ómar segir að allir sem í Súðavík búa verði áþreifan-
lega varir við sjóstangaveiðimennina. „Áhrifin eru 
gríðarleg. Við vorum að berjast við að leigja út sumar-
húsin okkar í um átta vikur á ári. Nú er 90 prósenta nýt-

ing í fimm mánuði. Þannig hefur þetta tvöfaldað ferða-
mennsku hér á svæðinu á stuttum tíma.“

Sjóstangaveiðimenn 
hópast til Vestfjarða
Rúmlega 2.000 sjóstangaveiðimenn heimsækja fimm vestfirsk þorp í sumar. 
Tvö fyrirtæki bjóða veiði á tugum sportveiðibáta og gistingu. Veiðimennirnir 
setja mikinn svip á mannlífið í heild og verslun og þjónusta nýtur góðs af.

Árni Þór Sigurðsson, 
nýkjörinn
þingmaður
Vinstri grænna, 
mun fá 413.600 
kr. á mánuði 
fyrir setu í 
borgarstjórn
þar til hann 
hættir sem 
borgarfulltrúi í 
haust. Borgar-
stjórn hélt fund 
í gær og mun 

ekki funda aftur fyrr en í 
september.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, 
sem einnig er nýkjörin á þing, 
hættir þegar í borgarstjórn og 
þiggur ekki frekari laun.

Árni Þór fær, auk launa fyrir 
þingstörf og setu í borgarstjórn, 
greiðslur fyrir að sitja í stjórnum 
Faxaflóahafna og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Mánaðar-
laun Árna Þórs eru því um 
1.184.730 milljón kr., en munu 
lækka í 771.130 kr. þegar hann 
lýkur setu í borgarstjórn. 

Fær 1,2 milljón-
ir fram á haust





 Hálfsextugur karlmað-
ur, Jón Pétursson, var í gær í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur dæmdur í 
fimm ára fangelsi fyrir að beita 
þáverandi sambýliskonu sína 
hrottalegu ofbeldi í desember síð-
astliðnum, halda henni nauðugri í 
íbúð þeirra í hátt í heilan sólar-
hring og nauðga henni. 

Jón var í október einnig dæmd-
ur í fimm ára fangelsi fyrir sam-
bærileg brot. Hann beið þess að 
hæstaréttardómur gengi í málinu 
þegar hann framdi síðasta brotið.

Árásin átti sér stað aðfaranótt 
3. desember. Jón hafði þá átt í 
sambandi við konuna í sex mán-
uði. Hann kom ölvaður heim til 
sín á miðnætti og reiddist kon-
unni mjög vegna þess að hún 
hafði átt í samskiptum við annan 
karlmann.

Hann gekk rakleiðis að henni og 
sló hana hnefahöggi í andlitið. 

Eftir nokkrar 
barsmíðar dró 
hann hana á 
hárinu inn í 
svefnherbergi
og skipaði 
henni að 
afklæðast. Hún 
átti sér engrar 
undankomu
auðið þar sem 
átt hafði verið 

við svefnherbergishurðina. 
Í framhaldinu barði hann hana 

ítrekað með krepptum hnefa og 
flötum lófa, ógnaði henni með 
kjötexi og búrhnífi og sló hana 
með flötum blöðum axarinnar og 

hnífsins. Þá nauðgaði hann henni. 
Misþyrmingarnar stóðu fram 
undir hádegi næsta dag.

Jón var ákærður fyrir að 
nauðga konunni í tvígang, en 
aðeins tókst að sanna aðra nauðg-
unina. Þá var hann ákærður fyrir 
að hafa nokkrum sinnum haldið 
kodda fyrir andliti hennar þar til 
hún var við það að missa meðvit-
und. Ekki tókst að sanna það.

Konan yfirgaf íbúðina ekki fyrr 
en að morgni 5. desember, þar 
sem hún var að eigin sögn í of 

annarlegu ástandi til þess það 
sem eftir lifði dagsins sem mis-
þyrmingunum lauk.

Jón játaði að hafa barið konuna, 
en sagði samfarir hafa verið með 
hennar vilja og neitaði að hafa 
notað eggvopn við misþyrming-
arnar. Telur dómurinn að hegðun 
Jóns undanfarin ár megi rekja til 
mikillar áfengisneyslu. Auk fang-
elsisvistarinnar var Jón dæmdur 
til að greiða konunni eina og hálfa 
milljón króna í bætur.
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Rekstrarvörur
1982–200725ára

Bjarni Ómar Ragnarsson
- verslunarstjóri hjá RV

Umhverfisvottaðar hreinlætisvörur
– fyrir sumarbústaðinn og veiðihúsið

Alþjóðaleikar ungmenna á 
aldrinum tólf til fimmtán ára hefjast 
í Laugardalnum á morgun með setn-
ingarhátíð. Von er á um tvö þúsund 
keppendum og fylgdarliði alls stað-
ar að úr heiminum. Keppendur koma 
meðal annars frá Kenía, Barein og 
Taívan svo dæmi sé tekið. Leikarnir 
hefjast með formlegri hátíð á 
fimmtudaginn og standa fram á 
sunnudag en þá verður keppt til 
úrslita. 

Keppt verður í ýmsum íþróttum 
til dæmis frjálsum íþróttum, júdó, 
golfi og badminton. 

„Þetta er einn fjölmennasti alþjóð-
legi íþróttaviðburður sem haldinn 
hefur verið á Íslandi. Þarna verða 

keppendur frá yfir þrjátíu löndum 
og meira en sextíu borgum. Ég vil 
bara skora á fólk að koma á svæðið 
og fylgjast með,“ segir Guðni Bergs-
son, formaður undirbúningsnefndar. 
„Það er hægt að nálgast allar upplýs-
ingar um keppnina og keppnisstaði á 
heimasíðunni icgreykjavik.is.“

Alþjóðaleikar ungmenna hafa 
verið haldnir víða um heiminn frá 
árinu 1968 þegar leikarnir fóru í 
fyrsta sinn fram í Slóveníu. Á síð-
asta ári fóru fertugustu leikarnir 
fram í Taílandi.  

Frá Kenía í dalinn

Lúbarði og nauðgaði 
sambýliskonu sinni
Jón Pétursson dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir hrottalegt ofbeldi, frelsissvipt-
ingu og nauðgun. Hlaut annan fimm ára dóm fyrir svipuð brot í október. Beitti 
búrhníf og kjötexi við barsmíðarnar. Óvíst er hvort konan muni ná sér að fullu.

Spilar þú póker?

Ættu framhaldsskólakennarar 
að fá hærri laun?

Siðanefnd Blaðamannafélags Íslands 
hefur úrskurðað að Helgi Seljan og Kastljós hafi 
brotið alvarlega gegn siðareglum félagsins með 
umfjöllun sinni um veitingu ríkisborgararéttar til 
tengdadóttur Jónínu Bjartmarz.

Í úrskurðinum segir meðal annars að umfjöllun-
in hafi verið röng og meiðandi og til þess fallin að 
gera Jónínu tortryggilega.

Siðanefndin segir að Helgi hafi ekki aflað nægi-
legra upplýsinga til að gefa rétta mynd af málinu 
og að orðalag um umfjöllun Útlendingastofnunar 
um málið hafi verið mjög misvísandi.

Umfjöllun um málið hafi einnig verið að ýmsu 
leyti vandasöm, ekki síst vegna tímasetningarinn-
ar, enda aðeins um tvær vikur til alþingiskosn-
inga.

Í svari frá Þórhalli Gunnarssyni, ritstjóra Kast-
ljóss, Sigmari Guðmundssyni aðstoðarritstjóra og 
Helga Seljan fréttamanns er úrskurðinum og 
vinnubrögðum nefndarinnar mótmælt harðlega. 

„Gera verður þá kröfu til siðanefndar Blaða-
mannafélagsins að hún vandi til verka þegar hún 
úrskurðar um verk blaðamanna, rétt eins og hún 
sjálf gerir kröfur til blaðamanna. Því miður virðist 
það ekki raunin í þessu máli,“ segir í bréfinu.

Röng og meiðandi umfjöllun
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Nýr áfangi í 
norrænu samstarfi er hafinn. 
Ætlunin er að vinna sameiginlega 
að ýmsum málum til að kynna 
Norðurlöndin víða um heim. Þetta 
var ákveðið á fundi forsætisráð-
herra Norðurlandanna með 
Halldóri Ásgrímssyni, fram-
kvæmdastjóra Norrænu ráð-
herranefndarinnar. Ráðherrarnir 
vilja samræma norræna raforku-
markaðinn og styrkja fjárfesting-
ar í fjarskiptanetum og fram-
leiðslu.
„Á sumum sviðum skiptir það 
meginmáli að vinna saman að 
sameiginlegum markmiðum sem 
miða að norrænu notagildi,“ segir 
Halldór. 

Áhersla lögð á 
hnattvæðingu

Einn frægasti pólitíski 
fangi í heiminum, San Suu Kyi, 
hélt upp á 62 ára afmælið sitt í gær 
í stofufangelsi fimmta árið í röð.

Yfirvöld í Búrma (Myanmar) 
hertu öryggisgæslu við heimili Suu 
Kyi til muna á mánudagskvöld. 
Engar fréttir bárust um mótmæli.

Suu Kyi, leiðtogi lýðræðissinn-
aðra aðgerðarssinna á Búrma, 
hefur varið yfir ellefu af undan-
förnum sautján árum í haldi 
yfirvaldra, mestmegnis í stofu-
fangelsi. Stjórnvöld framlengdu 
varðhald hennar í síðasta mánuði 
um eitt ár.

Suu Kyi er meinað um nánast 
öll tengsl við umheiminn fyrir 
utan læknisheimsóknir.

62 ára afmæli í 
stofufangelsi





Konur bjóða körl-
um hærri laun en konum, en karl-
ar bjóðar körlum jafnvel enn 
hærri laun. Þetta kom í ljós í rann-
sókn Háskólans í Reykjavík sem 
kynnt var í gær.

Yfir fjögur hundruð þátttak-
endur voru beðnir að setja sig í 
spor starfsmannastjóra í verk-
efni sem kallað var „Morgunn í 
lífi stjórnanda“. Það sem þátttak-
endur vissu ekki var að verkefnið 
snerist í raun um að skoða afstöðu 
þeirra til launa kvenna og karla.

Þátttakendur voru spurðir 
meðal annars um hvaða laun 
umsækjendur um störf ættu að fá 
og hvað þeir mundu ráðleggja 
frænda sínum eða frænku að 
biðja um há laun fyrir ákveðið 
starf.

Umsækjendur höfðu alltaf 
sömu ferilskrá og var eini munur-
inn kynferði umsækjandans.

„Í öllum tilfellum fengu konur 
lægri laun, sama hvort það sner-
ist um að bjóða, sætta sig við, ráð-
leggja eða nokkuð annað,“ segir 
Þorlákur Karlsson, forseti við-
skiptadeildar HR.

„Þessir þátttakendur telja að 
einhverju leyti að konur og þeirra 
störf séu minna virði en karlar,“ 
segir Þorlákur. „Það er sorglegt 
til þess að hugsa á þessum degi, 
kvenréttindadeginum 19. júní.“

Þeir sem að rannsókninni stóðu 
segja hana sýna þann mun sem er 
á væntingum sem yfirmaður og 
umsækjandi hafa þegar að samn-
ingaborðinu er komið. Þær vænt-
ingar stafi eingöngu af kynferði.

„Búið ykkur undir 10 til 12 pró-
sent lægri laun ef þið berið kven-

nafn,“ segir Þorlákur. „Maður er 
svona sleginn utan undir fimm 
sinnum af þessum niðurstöðum.“

Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir menntamálaráðherra var við-
stödd kynningu verkefnisins. Að 
rannsókninni unnu, auk Þorláks, 
Margrét Jónsdóttir, dósent við 
HR, og Hólmfríður Kristjánsdótt-
ir, starfsmaður verkefnisins.

„Við getum ekki látið hér við 
sitja, heldur þurfum við öll að 
taka til okkar þessar niðurstöður 
og breyta,“ segir Margrét.

Óútskýrður launamunur kynj-
anna, með tilliti teknu til starfs-
stéttar, aldurs, starfsaldurs og 
vinnutíma var 15,7 prósent í 
fyrra, samkvæmt könnun 
Capacent.

Sorglegt að hugsa til 
þessa nítjánda júní
Konum eru boðin 10 til 12 prósent lægri laun en körlum, samkvæmt rannsókn 
við Háskólann í Reykjavík. „Kvennafn lækkar launin,“ segir forseti viðskiptadeild-
ar HR. „Við þurfum öll að taka niðurstöðurnar til okkar,“ segir dósent við HR.

 Tvær konur á miðjum aldri 
voru fluttar slasaðar á Fjórðungs-
sjúkrahúsið á Akureyri í gær 
eftir mjög harðan árekstur í 
Hörgárdal. Önnur konan var á 
sjúkrahúsinu í nótt í rannsóknum 
en hina átti að útskrifa í gær-
kvöldi.

Önnur konan ók fólksbíl og hin 
jeppa. Rétt fyrir klukkan eitt á 
hádegi, við bæinn Vindheima á 
hringveginum, óku bílarnir hvor 
framan á annan á miklum hraða. 
Konurnar voru báðar einar í bíl-
unum.

Lögregla og sjúkralið var kall-
að á vettvang, auk tækjabíls frá 
slökkviliði. Ekki kom til þess að 

nota þyrfti tækjabílinn. Lögregla 
lokaði veginum og var hann ekki 
opnaður aftur fyrr en um klukkan 
þrjú. Draga þurfti báða bíla af 
vettvangi.

Að sögn læknis á Fjórðungs-
sjúkrahúsinu slasaðist önnur 
konan talsvert meira en hin, en 
báðum heilsaðist eftir atvikum í 
gærdag. 

Tvær konur fluttar á spítala

20% afsláttur
af toppgræjum fyrir gluggaþvottinn

Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000

Miðási 7 • Egilsstöðum
Sími: 470 0000

Brekkustíg 39 • Njarðvík
Sími: 420 0000

Grundargötu 61 • Grundarfirði
Sími: 430 0000

- hrein fagmennska!

GLUGGAÞVOTTASKINN/SKAFA
Visa Versa gluggaþvottaskinn/skafa  –
20% fljótlegra að nota þvottaskinn og
gluggaþvöru í einu áhaldi. Til í tveimur
stærðum. Auðvelt að festa á skaft til
að framlengja. Til í tveimur stærðum.

HREINIR OG
GLERFÍNIR
GLUGGAR

Tilboðið gildir til 30. júní eða
á meðan birgðir endast.

GLUGGAÞVOTTASÁPA
Gluggaþvottasápan sem
fagmaðurinn notar.

HIFLO ÞVOTTAKÚSTUR
HiFlo þvottakústur – samanstendur af
10 m slöngu, bursta með stillanlegum lið,
sápuskammtara og 64 umhverfisvænum
sáputöflum. Hægt er að kaupa mismunandi
lengdir á sköftum (fylgja ekki með).

GLUGGAÞVARA
Gluggaþvara með þægilegu
griphandfangi. Endurbætt gúmmí
sem skilur engar rákir eftir sig.
Auðvelt að festa á skaft til að
framlengja. Til í þremur stærðum.
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 Christine Lagarde 
var í gær skipuð fjármálaráðherra 
Frakklands fyrst kvenna. Fyrir-
rennari hennar í embætti tók við 
sem umhverfis- og orkumálaráð-
herra af Alain Juppé sem féll af 
þingi. Michael Barnier verður 
landbúnaðarráðherra.

Nicolas Sarkozy Frakklandsfor-
seti skipaði konu af senegölskum 
uppruna og talskonu múslimskra 
kvenna sem aðstoðarráðherra. 
Þykir þetta vera táknrænt merki 
um að Sarkozy vilji tryggja að rík-
isstjórn sín endurspegli fjölbreyti-
leika frönsku þjóðarinnar.



Enn ein snjöll lausn frá IKEA

Hvað þarf 
marga Íslendinga 

til að skipta um peru?*

IKEA býður mesta úrval landsins af sparperum. 
Þær endast 10 sinnum lengur en hefðbundnar 

ljósaperur og eru á frábæru verði.

Með því að skipta út gömlu perunum fyrir sparperur geta
Íslendingar minnkað raforkukostnað sinn umtalsvert.

Viðmiðunarverð: Hefðbundin pera 60W: 50 kr. Sparpera 11W: 200 kr. Miðað er við 5 klst. meðaltalsnotkun
á dag á hverri peru. Hefðbundin pera endist að meðaltali í 6 mánuði, en sparpera í 5,5 ár. 
Sjá nánar á www.IKEA.is/spar

* Í raun bara einn. En til að spara rúmlega 793 milljónir kr. á ári með 
minni rafmagnsnotkun og færri peruskiptum ættu allir Íslendingar
að sameinast um að skipta yfir í sparperur frá IKEA. 

20 hefðbundnar perur á ári 9.512 kr.
20 sparperur á ári  2.097 kr.
Mismunur sem sparast: 7.415 kr.

Kostnaður fyrir eitt heimili:
2,14 millj. hefðbundnar perur á ári 1.017.784.000 kr.
2,14 millj. sparperur á ári 224.379.000 kr.
Mismunur sem sparast:793.405.000 kr.

Kostnaður fyrir Ísland (107.000 heimili):



Ofbeldið í Írak er helsta 
ástæða þess að fjöldi flóttamanna í 
heiminum jókst í fyrsta skipti í 
fimm ár í fyrra samkvæmt skýrslu 
Sameinuðu þjóðanna sem kynnt 
var í gær. Alþjóðaflóttamannadag-
ur Sameinuðu þjóðanna er í dag.

Flóttamenn í heiminum voru 
tæplega tíu milljónir árið 2006 sem 
er aukning um meira en fjórtán 
prósent frá árinu á undan. Fjöldi 
flóttamanna hefur ekki verið hærri 
síðan árið 2002 þegar þeir voru 
10,6 milljónir. Auk átakanna í Írak 
er í skýrslunni einnig bent á að 
átök í Líbanon, Austur-Tímor, 
Súdan og Srí Lanka hafi stuðlað að 
þessari aukningu. 

Talið er að ein og hálf milljón 
Íraka séu flóttamenn í öðrum lönd-
um og meirihluti þeirra séu í 
nágrannalöndunum Sýrlandi og 
Jórdaníu. En flestir flóttamenn 
eru frá Afganistan og talið að 2,1 
milljón Afgana séu flóttamenn í 
öðrum löndum. Þriðju í röðinni eru 
Súdanar með 686.000 flóttamenn. 
Því næst Sómalía með 460.000 og 
síðan Kongó og Búrúndí með 
400.000 flóttamenn hvort.

Í tölum skýrslunnar yfir heild-
arfjölda flóttamanna í heiminum 
eru undanskildar þær 4,3 milljónir 
Palestínumanna sem búa í Jórdan-
íu, Líbanon, Sýrlandi, Vesturbakk-
anum og Gaza þar sem þeir eru 
undir vernd aðskildrar stofnunar, 
Aðstoðar Sameinuðu þjóðanna við 
flóttamenn frá Palestínu (UNRWA). 
En séu þeir taldir með er heildar-
fjöldi flóttamanna í heiminum yfir 

fjórtán milljónir.
Einnig eru ekki taldar með þær 

24,5 milljónir manna sem eru á 
vergangi eftir að hafa hrakist frá 
heimilum sínum vegna átaka. En 

þar sem fólkið er í heimalöndum 
sínum er það skilgreint „uppflosn-
að“ í staðinn fyrir flóttamenn sam-
kvæmt alþjóðalögum.

 Þingmenn Norðvestur-
kjördæmis hlutu Bleiku steinana, 
hvatningarverðlaun Femínistafé-
lags Íslands, sem voru afhent á 
Austurvelli í gær.

Engin kona var kjörin á þing í 
Norðvesturkjördæmi í alþingis-
kosningunum í vor. Eina þingkona 
kjördæmisins féll af þingi.

Með steinunum var þingmönnun-
um afhent skjal, þar sem þeir voru 
hvattir til að hafa jafnréttissjónar-
mið að leiðarljósi og kynna sér fem-
ínisma. Þeir þurfi að bera ábyrgð á 
jafnréttismálunum, þar sem engin 
þingkona er í kjördæminu.

Viðstaddir afhendinguna voru 
Guðbjartur Hannesson, Karl V. 

Matthíasson, Magnús Stefánsson, 
Sturla Böðvarsson og Ögmundur 
Jónasson, í forföllum Jóns Bjarna-
sonar.

Einar K. Guðfinnsson og Krist-
inn H. Gunnarsson gátu ekki veitt 
verðlaununum viðtöku. Einar 
Oddur Kristjánsson og Kristján 
Andri, sonur Guðjóns Arnars 
Kristjánssonar, tóku við steinun-
um á Ísafirði. 

Kvensnauða kjördæmið hvatt

Flóttamönnum í 
heiminum fjölgar
Tíu milljónir manna eru skilgreindar sem flóttamenn. Að Palestínumönnum með-
töldum er fjöldinn rúmar fjórtán milljónir. Að auki eru 24,5 milljónir á vergangi 
eftir að hafa flúið átök. Alþjóðaflóttamannadagur Sameinuðu þjóðanna er í dag.

„Við verðum fyrir morðtilraunum. Ef 
þetta heldur svona áfram þá er alveg ljóst að við 
þurfum að fara að taka lögin í okkar hendur,“ segir 
Þórður Magnússon, meðlimur í mótorhjólaklúbb-
num HSL. 

Á síðu félagsins er því haldið fram að ökumenn 
reyni vísvitandi í ríkum mæli að trufla akstur vél-
hjólamanna. Lagt er til að hjólamenn leggi bílnúm-
er þeirra ökumanna á minnið og svari fyrir sig, eða 
eins og það er orðað á síðunni: „Það er hægt að finna 
fólk og benda því á hvað það er að gera, og ef að það 
vill ekki taka því með góðu, þá er alveg sjálfsagt að 
útskí[ý]ra málið með ILLU.“ Birt er nafn, heimilis-
fang, kennitala og símanúmer manns sem einn með-
limanna segir hafa ekið of nálægt sér. Á síðunni 
kemur svo í ljós að stöfum í númerinu hefur verið 
víxlað því ekki er um réttan mann að ræða.

„Það er eins og fólk átti sig ekki á því að vélhjóla-
menn geta engan skaðað á hjólum nema sjálfan 
sig,“ segir Þórður. Hann segir mótorhjólaeigendur 
sérstaklega reiða yfir þeim ummælum sem netverj-
ar hafa látið falla um félaga þeirra sem hálsbrotn-
aði á dögunum í vélhjólaslysi. „Hann berst núna 
fyrir lífi sínu og fólk óskar honum dauða,“ segir 
Þórður.

Á sömu síðu er boðið upp á námskeið til að læra 
að komast undan lögreglu á mótorhjóli. Það segir 

Þórður eiga að vekja athygli á því að vélhjólamenn 
hafi orðið engu að tapa. Það borgi sig ekki að láta ná 
sér.





greinar@frettabladid.is

Fyrir næstum tveimur vikum 
hitti ég leiðtoga iðnríkj-

anna átta á árlegum fundi í Hei-
ligendamm í Þýskalandi. Mark-
miðið var að ná samkomulagi um 
loftslagsbreytingar. Og það tókst: 
samkomulag náðist um að minnka 
útblástur gróðurhúsaloftteg-
unda um 50% fyrir árið 2050. Mér 
var það sérstök ánægja að samið 
verður um markmið og leiðir á 
vettvangi Sameinuðu þjóðanna. 
Ég tel að það sé mikilvægt í því 
skyni að að allir leggist á eitt í 
þessu átaki. 

Vikuna á eftir beindist kastljós 
alþjóðamála að öðru viðfangsefni. 
Staðfesta og þolinmæði í diplómat-
ískum umleitunum skiluðu árangri 
sem á yfirborðinu kann að virðast 
lítilvægur en kann að verða þung-
ur á metunum í viðleitninni við að 
bjarga mannslífum. Þessi diplóm-
atíski sigur var sá að Omar al-Bas-
hir, forseti Súdans samþykkti loks-
ins áætlun um sameiginlega frið-
argæslusveit Sameinuðu þjóðanna 
og Afríkusambandsins í Súdan. 
Þetta samkomulag er mér sér-
staklega kært því ég hef lýst yfir 
að Darfur sé forgangsmál í mínu 
starfi og hef í kyrrþey tekið mörg 
lítil skref í þessa átt. 

Sumum kann að þykja það liggja 
í augum uppi að hér séu á ferð-
inni tvö aðskilin mál. En í raun 
eru þau tengd. Fyrir tveimur ára-
tugum tóku rigningar í suður 
Súdan að bresta. Samkvæmt gögn-
um Sameinuðu þjóðanna hefur 
meðal úrkoma minnkað um fjöru-
tíu af hundraði frá því í byrjun ní-
unda áratugar síðustu aldar. Vís-
indamenn héldu í fyrstu að þetta 
væri duttlungum náttúrunnar að 
kenna. En rannsóknir hafa leitt í 
ljós í kjölfarið að samhengi var á 

milli þurrkanna og hlýnunar sjáv-
ar í Indlandshafi sem raskað hafa 
monsúntímanum. Þetta bendir til 
þess að þurrkana í Afríku sunnan 
Sahara megi, að vissu marki, rekja 
til hlýnunar jarðar af mannavöld-
um.

Það er engin tilviljun að ofbeld-
isöldunni í Darfur var hrundið af 
stað á þurrkatímum. Fram að þeim 
tíma höfðu arabískir hirðingjar 
lifað í sátt og samlyndi með bænd-
um sem ræktuðu sitt land. Step-
han Faris greinir frá því í nýlegri 
grein í Atlantic Monthly að svartir 
bændur hefðu látið sér vel líka að 
hirðingjar færu um lönd þeirra, 
settu úfalda sína á beit og nýttu 
sér brunna. Þegar rigningarnar 
brugðust, tóku bændur að girða 
lönd sína af ótta við átroðning 
hjarðanna. Í fyrsta skipti í manna 
minnum var ekki lengur nóg að 
bíta og brenna handa öllum vegna 
skorts á vatni. Bardagar brutust 
út. Árið 2003 hófst sá harmleikur 
sem við þekkjum í dag. 

Friðargæslusveit Sameinuðu 
þjóðanna mun stemma stigum við 
ofbeldisverkum og greiða fyrir 
því að mannúðaraðstoð komist til 
skila og þannig bjarga mörgum 
mannslífum. Engu að síður er það 
eingöngu fyrsta skrefið, eins og ég 
lagði áherslu á við félaga mína á 
leiðtogafundinum í Þýskalandi. 

Friður í Darfur verður að 
byggja á lausnum sem ná til róta 
vandans og hann er sá að það er 
ekki lengur nægilegt landrými 
fyrir alla.

Pólítískrar lausnar er þörf en 
þegar upp er staðið verður vandi 
Darfur ekki leystur nema til komi 
varanleg efnahagsleg þróun. Ný 
tækni getur komið að notum, eins 
og erfðafræðilega breytt korn sem 
þrífst í þurri jörð eða nýjar aðferð-
ir við áveitur eða geymslu vatns. 
Það vantar fé til að leggja nýja 
vegi og fjarskiptabúnað svo ekki 
sé minnst á heilsugæslu, mennt-
un og hreinlæti. Alþjóðasamfélagið 
ætti að leggja sín lóð á vogarskál-
arnar til að skipuleggja átak í þess-
um efnum með ríkisstjórn Súdans 
sem er gestgjafi hinna fjölmörgu 
alþjóðlegu hjálparsamtaka og 
óháðra félagasamtaka sem unnið 
hafa hetjudáðir í Darfur. 

Þetta á ekki eingöngu við um 
Darfur. Jeffrey Sachs, hagfræð-
ingur við Columbia-háskóla í New 
York og einn helsti ráðgjafi minn, 
bendir á að rekja megi vígöld-
ina í Sómalíu til álíka hættulegr-
ar blöndu af óvissu framboði mat-
væla og vatns. Sama máli gegnir 
um Fílabeinsströndina, og Bur-
kina Faso. 

Slík vandamál munu skjóta upp 
kollinum víðar í veröldinni og þær 
lausnir sem við finnum í Darfur 
geta orðið fyrirmynd annars stað-
ar. Við höfum náð hægum en stöð-
ugum árangri á síðustu vikum 
og mánuðum. Íbúar Darfur hafa 
þjáðst of mikið, of lengi. Nú getum 
við snúið okkur fyrir alvöru að því 
að ráðast að rótum vandans. 

 Höfundur er framkvæmdastjóri 
Sameinuðu þjóðanna.

Kvistar af sama meiði

S
ennilega axlar enginn einn ráðherra ábyrgð að jöfnum 
þunga sem sjávarútvegsráðherra þegar hann mælir 
fyrir um heildarafla á Íslandsmiðum. Fyrir kemur að 
sú ákvörðun er ágreiningslaus. Í annan tíma veldur 
hún stórdeilum. Ábyrgðarhlutinn er í öllum tilvikum sá 

sami.
Eitt er árleg ákvörðun ráðherra um heildarafla á einstökum 

fisktegundum. Annað er stjórnkerfi veiðanna sem ákveðið er með 
ótímabundinni löggjöf. Þessu tvennu er gjarnan ruglað saman; 
stundum vitandi vits en líka óafvitandi eða af þekkingarleysi. 

Íslenskir vísindamenn á sviði fiskifræði eru í fremstu röð. 
Samt er skortur á þekkingu. Nefna má til dæmis umhverfis-
rannsóknir og fjölstofnarannóknir á innbyrðis tengslum tegund-
anna. Nauðsyn aukinna rannsókna er hins vegar ekki gild afsök-
un til að líta framhjá bestu vísindalegu þekkingu sem tiltæk er 
við ákvarðanir. 

Þorskveiði hefur verið of mikil af ýmsum ástæðum. Nefna 
má að í upphafi var aflaregla í þorski miðuð við efri mörk þess 
sem nefnd hagfræðinga og líffræðinga lagði til. Í stjórnkerfinu 
hefur verið leki eins og til að mynda um tíma í smábátakerfinu 
og vegna ívilnana. Einhver brögð eru um svik. Hér kemur ennig 
til tímabundið ofmat vísindamanna á stofninum. 

Engin af þessum ástæðum er þó afsökun til að líta framhjá 
vísindalegri ráðgjöf. Þvert á móti eru þær gild rök fyrir því að 
virða vísindin betur. Svo má ekki gleyma að markaðir fyrir sjáv-
arafurðir gera kröfur um veiðar á sjálfbærum vísindalegum 
grundvelli. Þar af leiðir að þeir sem vilja hundsa ráðgjöfina nú 
setja markaðsstöðu íslenskra sjávarafurða í uppnám. 

Þeir stjórnmálamenn sem reyna að telja fólki trú um að unnt 
sé að leysa aðsteðjandi vanda vegna niðurskurðar heildarafla 
með því að færa veiðirétt frá einni byggð til annarrar eru vísvit-
andi að blekkja eða afvegaleiða heildaraflaumræðuna. Í hvaða 
tilgangi?

Ákvörðun sjávarútvegsráðherra verður fyrsti stóri próf-
steinninn á trúverðugleika núverandi ríkisstjórnar. Skilningur 
er á því að undirbúningurinn taki tíma. Þar á móti er kallað á 
ábyrgð. Hitt er annað að ýmislegt má bæta í ákvörðunarferlin-
um þegar til framtíðar er litið. 

Þannig væri ekki úr vegi að setja á fót fastan hóp sjálfstæðra 
sérfræðinga á sviði líffræði og hagfræði sem hefði það hlutverk 
að leggja mat á niðurstöður Hafrannsóknastofnunar hverju 
sinni. Hann gæti einnig tekið tillit til og metið vísindalegar upp-
lýsingar sem tiltækar eru annars staðar frá. 

Vel má hugsa að slíkur hópur tæki jafnvel endanlegar ákvarð-
anir um heildarafla úr þeim stofnum sem ráðherra hefði áður 
sett um fasta aflareglu. Í öðrum tilvikum kæmi hugsanlega því 
aðeins til kasta ráðherra að hópurinn væri ekki á einu máli. 

Með þessu móti má breikka vísindalegan grundvöll ákvarð-
ana og færa árlegar ákvarðanir fjær skammtíma hagsmunatogi. 
Um leið yrði ráðherrann fyrst og fremst ábyrgur fyrir langtíma 
nýtingarákvörðunum. Sú ábyrgð er veigamest og í eðli sínu pól-
itísk.

Mikilvægt er að birtingarmynd umræðunnar verði ekki sú að 
þjóðin standi andspænis tveimur vandamálum: Of fáum þorsk-
um í sjónum og of mörgum þorskhausum á þurru landi.

Þorskurinn 

Jón Sigurðsson, fyrrverandi við-
skiptaráðherra og fyrrverandi 

formaður Framsóknarflokksins, 
skrifaði í gær litla grein í Frétta-
blaðið um eignir í samvinnufé-
lögum. Í niðurlagi greinarinnar 
segir höfundur:

Rétt er að taka fram að Sam-
vinnutryggingar eru ekki samvinnufélag enda þótt 
vísað sé til laga um samvinnufélög í samþykktum. 
Réttarform Samvinnutrygginga er sérstætt og mjög 
líkt skipulagi íslenskra sparisjóða.

Það er ekki rétt hjá fyrrum viðskiptaráðherra, 
sem fór með málefni samvinnufélaga í ráðherra-
tíð sinni, að réttarform Samvinnutrygginga sé sér-
stætt. Þegar Samvinnutryggingar voru stofnaðar 
1946 var félagið skráð sem samvinnufélag og svo 
hefur verið allt til dagsins í dag.

Það sem er sérstætt við Samvinnutryggingar er 
hins vegar hvernig staðið hefur verið að stjórnun 
félagsins frá árinu 1989. En þann 19. janúar það ár 
samþykkti þáverandi stjórn Samvinnutrygginga 
að leggja fyrir fulltrúaráð félagsins, sem aðalfund-
ur SÍS kaus, að stofna hlutafélag um vátrygginga-
starfsemi með Brunabótafélagi Íslands. Eignuðust 
Samvinnutryggingar helming hlutafjár í hlutafé-

lagi þessu, sem við stofnun fékk nafnið Vátrygg-
ingafélag Íslands hf. Hlutir í þessu félagi hafa 
síðan gengið kaupum og sölum.

Af opinberum gögnum verður þó ekki séð að 
samþykktum Samvinnutrygginga frá 1963, sem til-
kynntar höfðu verið til samvinnufélagaskrár 28. 
desember 1964, hafi verið breytt fyrr enn aðal-
fundi 22. júní 1998. Sú breyting, sem gerð var á 
samþykktum Samvinnutrygginga 1998, var fyrst 
tilkynnt samvinnufélagaskrá með í bréfi dagsettu 
5. desember 2002. Í því bréfi kemur líka fram að 
Axel Gíslason hafi verið ráðinn framkvæmda-
stjóri félagsins með prókúru frá og með 1. janúar 
1989. Samþykktirnar frá 1998 er þó ekki að finna 
hjá samvinnufélagaskrá. Nýjar samþykktir fyrir 
Eignarhaldsfélagið Samvinnutryggingar voru mót-
teknar þann 14. september 2005 hjá fyrirtækja-
skrá ríkisskattstjóra, sem nú heldur m.a. skrá um 
samvinnufélög. Síðasta tilkynning Eignarhaldsfé-
lags Samvinnutrygggina  til fyrirtækjaskrár er um 
starfslok Axels Gíslasonar framkvæmdastjóra,sem 
dagsett er þann 23. nóvember 2006.

Þess má hér að lokum geta að samkvæmt 12. gr. 
laga nr. 22/1991 um samvinnufélög á að tilkynna 
breytingu á samþykktum samvinnufélaga innan 
mánaðar frá því breyting var samþykkt. 

Stjórnun Samvinnutrygginga hefur því verið 
mjög sérkennileg hin síðari ár.

Höfundur er hæstaréttarlögmaður.

Sérkennileg stjórnun 

Meðgöngujóga og meðgöngusund
í Mecca Spa, í allt sumar
Þessir áhrifaríku tímar fyrir verðandi mæður sameina 
kosti meðgöngujóga og meðgöngusunds. Jóga er 
fyrsta  okks líkamsrækt sem  hentar konum
einstaklega vel á meðgöngu.

Allar upplýsingar á heimasíðu Mecca Spa, 
www.meccaspa.is og hjá Maggý 
jogmedmaggy@simnet.is og í síma 821-7484

anda - finna - sleppa - slaka - njóta



[Hlutabréf]

Racon Holdings, sænskt dóttur-
félag Milestone, hefur tryggt sér 
um 80,2 prósent atkvæðisréttar 
í Invik og um 54,2 prósent hluta-
fjár í sænska fjármálafyrirtæk-
inu Invik. 

Þegar greint var frá því seint í 
apríl að Milestone hygðist leggja 
fram yfirtökutilboð í sænska 
tryggingafélagið hafði það tryggt 
sér 63 prósent atkvæða og 25,9 
prósent hlutafjár. Hinn 15. júní 
framlengdi Milestone tilboðs-
frestinn um tvær vikur.

Ekki hafa allir hluthafar verið á 
eitt sáttir með það verð sem Mil-

estone býður. 
Stórir fjár-
festingar- og 
lífeyrissjóð-
ir hafa mót-
mælt því að 
tíu prósentum 
hærra verð sé 
greitt fyrir A-
hlutabréf In-
viks sem bera 
meiri atkvæð-
isrétt en B-
bréf. Telja 
þeir að þetta 
sé andstætt yfirtökureglum. For-

svarsmenn Milestone hafa hins 
vegar sagt að tilboðið sé í sam-
ræmi við góða viðskiptahætti á 
hlutabréfamarkaði.

Samtök sænskra hlutabréfa-
eigenda, sem eru áberandi hags-
munasamtök, hafa ráðlagt félags-
mönnum sínum að ganga að tilboð-
inu.

Fjármálayfirvöld í Svíþjóð og 
Lúxemborg hafa lagt blessun sína 
yfir áformin en enn er beðið eftir 
samþykki hollenskra yfirvalda 
sem búist er við að berist innan 
skamms.

Milestone styrkir stöðu 
sína í yfirtöku á Invik
Samtök hlutabréfaeigenda mæla með tilboðinu en eigendur B-hlutabréfa vilja 
fá meira fyrir sinn snúð. Milestone hefur tryggt sér yfir 80 prósent atkvæða.

Mikil tækifæri liggja í Austur-Evr-
ópu og í Asíu, þar á meðal í Ind-
landi og Kína, fyrir íslenska fjár-
festa. Þetta var rauði þráður ráð-
stefnu sem haldin var á vegum MP 
Fjárfestingarbanka í gær. 

MP fjárfestingarbanki hóf í 
haust samstarf við Raiffeisen Capi-
tal Management (RCM) og selur 
verðbréfasjóði þeirra hér á landi.

Á ráðstefnunni voru íslenskum 
fjárfestum kynntir sjóðir RCM 
og tækifærin sem liggja í austr-
inu, bæði í Austur-Evrópu og Asíu 
þar á meðal Kína og Indlandi. 
Tibor Schindler, helsti sérfræðing-
ur RCM í mörkuðum Austur-Evr-
ópu, og Martin Hager, kynningar-
stjóri hjá RCM, kynntu starfsemi 
félagsins og alla helstu sjóði þess. 
Þá fjölluðu þeir um þróun markaða 

og fjárfestingartækifæri sem blasa 
við í austri. 

Styrmir Þór Bragason, fram-
kvæmdastjóri MP Fjárfestingar-
banka, fjallaði um starfsemi og 
helstu verkefni bankans í Austur-
Evrópu. Bankinn hefur um nokkurt 
skeið lagt áherslu á smærri mark-
aði líkt og Eystrasaltslöndin og ný-
markaði í Evrópu. 

Mikil tækifæri 
falin í austrinu

Færeyski bankinn Eik Banki verð-
ur skráður í Kauphöll Íslands og 
Kauphöllina í Kaupmannahöfn 11. 
júlí næstkomandi. Fyrir skráningu 
verður hlutafé bankans aukið með 

útboði til hluthafa sem stendur frá 
21. júní til 5. júlí.

Markaðsvirði Eik banka er rúm-
lega sextíu milljarðar króna ef gert 
er ráð fyrir að allt hlutaféð seljist.

„Skráningin gerir hlutabréf í 
Eik áhugaverðari og því er þetta 
ávinningur fyrir hluthafa og Eik,“ 
segir Marner Jacobsen, forstjóri 
Eik Banka.

Eik Banki skráður 11. júlí

Glæsileg gaseldavél

AFSLÁTTUR

30%

Smeg gaseldavél á tilboðsverði
kr. 174.300 stgr.

Bláa Lónið – Gönguferðir með leiðsögn
Bláa Lónið í samvinnu við Leiðsögumenn Reykjaness býður upp á daglegar
gönguferðir klukkan 10.00 tímabilið 1. júní–31. ágúst.

Orkuríkt umhverfi Bláa Lónsins, jarðfræði og saga er meðal þess sem þátttakendur í 
daglegum gönguferðum munu kynnast. Ferðirnar hefjast við Bláa Lónið þaðan sem 
gengið er að lækningalindinni. Gengið er að Rannsókna- og þróunarsetri og að orkuveri 
Hitaveitu Suðurnesja í Svartsengi. Gangan endar í Bláa Lóninu.

Gönguferðin tekur um eina og hálfa klukkustund. Mælt er með gönguskóm og
hlýjum fatnaði. Verð: 1.000 kr. Miðar eru seldir í gestamóttöku Bláa Lónsins.www.bluelagoon.is
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„Ég elska að leika en það er 
enn skemmtilegra að fara með 

börnin í dýragarðinn.“

AFMÆLI

Iðnó, hið virðulega hús við Vonarstræti 
í Reykjavík, er hundrað og tíu ára á 
þessu ári. Það tekur sig vel út á tjarn-
arbakkanum og er fyrir löngu orðið 
órjúfanlegur hluti miðborgarmyndar-
innar. Einnig hefur það lengst af hald-
ið því hlutverki að vera menningarhús í 
besta skilningi þess orðs.

Iðnó var reist af Iðnaðarmannafélagi 
Reykjavíkur á uppfyllingu út í Tjörn-
ina og var fullgert árið 1897. Það var í 
upphafi helsta samkomuhús höfuðstað-
arins með fyrirlestra, söngskemmtanir, 
kvikmyndasýningar, jólatrésböll fyrir 
börnin, dansleiki og matarveislur. Hinn 
1. febrúar 1904 var heimastjórninni 
fagnað í húsinu og síðar var Kristjáni 
konungi X haldin þar stórveisla.

Hússtjórnarskólinn var starfræktur 
í Iðnó í upphafi og var matsala á vegum 
skólans í salnum á annarri hæð þegar 
leiksýningar eða aðrar skemmtanir 

voru haldnar. Í þá daga var til dæmis 
boðið upp á rauðgraut á dansleikjum. 

Verkalýðsfélögin eignuðust Iðnó 
1929 og fékk húsið þá nafnið Alþýðu-
húsið Iðnó. Leikfélag Reykjavíkur var 
fastur leigjandi í Iðnó og setti mestan 
svip á starfsemina þar í áratugi. Árið 
1989 sagði það upp samningnum og 
þá færðist doði yfir Iðnó í fáein ár en 
við vígslu ráðhússins 1992 samþykkti 
borgin að kaupa húsið ásamt fleirum 
og gera það upp. Í framhaldinu var það 
gert upp í upprunalegri mynd. Enn er 
bæði möguleiki að næra andann og lík-
amann í Iðnó því auk sviðslista og dans-
leikja býður veitingastaðurinn Tjarnar-
bakkinn upp á vinsæla veisluþjónustu.

Á Tjarnarbakkanum í 110 ár

Fyrsti bíllinn á Íslandi

Óskar J. Sigurðsson var heiðraður 
sem Hetja umhverfisins í sendiráðs-
bústað Bandaríkjanna í gær. Carol van 
Voorst, sendiherra Bandaríkjanna á 
Íslandi, afhenti Óskari verðlaunin en 
hann hefur starfað sem vitavörður á 
Stórhöfða í Vestmannaeyjum frá árinu 
1965.

Verðlaunin Hetja umhverfisins eru 
virt verðlaun sem National Ocean-
ic and Atmospheric Administration 
(NOAA) veitir árlega. Óskar hlýtur 
verðlaunin fyrir störf sem hafa gert 
rannsóknarstofu NOAA kleift að fram-

kvæma kolefnismælingar og aðrar 
loftmælingar í fimmtán ár frá Stór-
höfðavita.

Óskar segir skemmtilegt að fá við-
urkenningu og gæðastimpil fyrir störf 
sín. „Ég hef verið að vinna við þessar 
mengunarrannsóknir og tekið loftsýni 
síðan 1990 fyrir stofnanir og skóla í 
Bandaríkjunum. Starf vitavarðar felst 
að miklu leyti í því að vera veðurat-
hugunarmaður.“ Óskar fer bráðum á 
eftirlaun en segir óvíst hvað hann ætli 
að gera í framtíðinni. „Ég held hugs-
anlega áfram að starfa við það sem 

ég hef áhuga á eins og fuglaskoðun,“ 
segir Óskar. 

Verðlaunin voru fyrst veitt árið 1995 
og eru veitt einstaklingum sem vinna 
að verkefnum sem stuðla að þróun 
NOAA sem stofnun í fararbroddi með 
þekkingu á umhverfismálum. Verð-
launahafar eru tilnefndir af starfs-
mönnum stofnunarinnar sem eru  um 
12.500 talsins. 

Óskar er eini verðlaunahafinn sem 
er ekki af bandarísku þjóðerni en níu 
aðrir einstaklingar hlutu viðurkenn-
inguna í ár.

Systir mín, móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Herdís Helgadóttir,
Tómasarhaga 55, Reykjavík, (áður
Eyjabakka 5),

lést á heimili sínu mánudaginn 18. júní. Jarðarförin
verður auglýst síðar.

Skúli Helgason
Hrafn Helgi Styrkársson
Sveinbjörn Styrkársson Willy Johannes
Auður Styrkársdóttir    Svanur Kristjánsson
Snorri Styrkársson    Kristrún Ragnardóttir
Unnur Styrkársdóttir    Sveinn Bragason
Herdís Styrkársdóttir    Jón Ágúst Reynisson
og barnabörn.

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson



Samtökin All Senses Group hlutu á dögunum 
frumkvöðlaverðlaun Vesturlands 2006.

„Dómnefndinni þótti tilkomumikið að öll þessi fyrir-
tæki gætu starfað saman, þrátt fyrir að vera í sam-
keppni, og ekki síst hvernig samvinnan er útfærð,“ 
segir Þórdís Arthursdóttir, verkefnastjóri All Senses 
Group, samtaka 23 ferðaþjónustufyrirtækja sem 
hlutu á dögunum frumkvöðlaverðlaun Vesturlands 
2006.

Að sögn Þórdísar fengu samtökin verðlaun fyrir þá 
hugmyndafræði sem liggur til grundvallar starfsemi 
þeirra, sem er að vinna sameiginlega að kynningu á 
Vesturlandi og möguleikunum, sem þar eru fyrir 
hendi.

„Þetta hófst allt saman fyrir rúmlega tveimur 
árum með námskeiði sem kallast Hagvöxtur og 
heimaslóð og var haldið fyrir tilstuðlan Útflutnings-
ráðs og fleiri aðila fyrir ferðaþjónustufyrirtæki á 
Vesturlandi,“ útskýrir Þórdís. „Námskeiðið gekk út á 

að huga að markaðssetningu erlendis. Í framhaldi af 
því fóru þátttakendurnir að skoða hvernig þeir gætu 
unnið sameiginlega að þessu markmiði. Enda er 
miklu auðveldara að kynna stórt svæði heldur en lítið 
hótel eða minna svæði, svo dæmi séu nefnd.

Í framhaldi ákváðu fyrirtækin að kynna Vestur-
land saman á West Norden, til að sjá hvort fleiri aðil-
ar vildu taka þátt. Vegna þess hve vel tókst til var 
ákveðið að halda samstarfinu áfram og breikka sam-
starfsgrundvöllinn, til að vinna betur að gæðamálum 
og leggja áherslu á að efla tengslanetið. Síðan þá hafa 
fleiri aðilar bæst í hópinn, þannig að hann er stöðugt 
að stækka og eflast.“

Að mati Þórdísar hafa verðlaunin mikla þýðingu 
fyrir All Senses Group. „Þau sýna að hugmyndafræði 
af þessu tagi ber árangur og mun hjálpa okkur við að 
markaðssetja okkur betur. Erlendir aðilar sem við 
höfum átt í samskiptum við horfa nú enn frekar til 
Vesturlands en áður. Síðast en ekki síst er þetta okkur 
mikil hvatning, sem og öðrum sem eru að hugsa um 
að fara inn á þessa braut.“ 

Vekur athygli erlendis

Come2 Scandinavia, Vesterbrogade 17
1620 Kaupmannahöfn.

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

með flug, hótelgistingu, bílaleigubíl og fleira.

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

+45 33 25 64 25  -  info@come2scandinavia.com - www.come2scandinavia.com

COME2 SCANDINAVIA

 Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki

- mest lesið



Hjólhýsum og húsbílum hefur 
fjölgað gríðarlega hér á landi 
undanfarin ár og sjást víða 
á vegum landsins. Sigurður 
Helgason segir að huga þurfi 
að ýmsu til að allra öryggisat-
riða sé gætt á ferðalagi með 
tengivagn.

„Það er sama hvaða farartæki 
maður er á, það getur alltaf verið 
hættulegt ef ekki er rétt farið með 
öryggisatriðin,“ segir Sigurður og 
bætir því við að það erfiðasta 
varðandi eftirvagnana sé að 
hámarkshraðinn sé lægri en hjá 
venjulegum fólksbílum.
„Hámarkshraði ökutækja með 
tengivagn er 80 km/klst. Það skap-
ar ákveðið ósamræmi og veldur 
vissum erfiðleikum því það skipt-
ir máli varðandi öryggi á vegum 
að allir séu á jöfnum og nokkurn 
veginn sama hraða til að umferðin 
fljóti vel.“

Sigurður segir mikilvægt að 
ökumenn með hjólhýsi eða aðra 
tengivagna reyni eins og þeir 
mögulega geti að hleypa fram úr 
sér til að draga úr stressi og óþol-
inmæði þeirra sem á eftir fara. 
„Þá er það mjög stórt atriði að 
framlengingar séu á speglum svo 
ökumaðurinn sjái aftur fyrir bíl-
inn. Þá fær hann meira ráðrúm til 

að hleypa annarri umferð fram úr 
sér,“ segir Sigurður. „Síðan þarf 
að kanna mjög vel hvort bíllinn 
hafi nóg afl og sé nógu þungur til 
að draga viðkomandi hjólhýsi. Það 
er eitt af þeim atriðum sem hafa 
þarf í huga og má finna þær upp-
lýsingar í skráningarvottorði bíls-
ins hversu þungan eftirvagn hann 
megi draga,“ segir Sigurður og 
minnir á að nauðsynlegt sé einnig 
að ganga tryggilega frá tengibún-
aðinum sem hefur batnað heilmik-
ið á undanförnum árum. 

„Það hefur komið upp í umræð-
unni að samræma hámarks-
hraðann en ekki hefur enn verið 
tekin ákvörðun um það. Eflaust 
verður tekin afstaða til þess þegar 
umferðarlögin verða endurskoðuð 
og er sú vinna að hefjast,“ segir 
Sigurður og vísar þar til endur-
skoðunarnefndar sem verið er að 
skipa til að skoða öll umferðarlög-
in í heild. „Lagaumhverfið þarf að 
sjálfsögðu að vera í lagi og í sam-
ræmi við nútímann.“ 

Ósamræmi hámarkshraða 
skapar erfiðleika

Japan/U.S.A.

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR

Sólning og Barðinn bjóða núna upp á nýja sendingu af álfelgum frá Alutec,
Lenzo og Yueling í miklu úrvali hvort sem það er á sportbílinn, jeppann
eða fólksbílinn og á verðum sem koma skemmtilega á óvart.

Bjóðum einnig mikið úrval gæðadekkja frá Nankang, Continental og Hankook.

K ó p a v o g u r,  S m i ð j u v e g i  6 8 - 7 0,  s í m i   5 4 4  5 0 0 0   
N j a r ð v í k , F it jabraut 12, sími 421 1399

S e l f o s s, Austurvegur  58 ,  s ími  482  2722

SÓLNING

... á nýjum álfelgum frá okkur

www.solning.is

Skútuvogi 2,  sími  568 3080

Glæsilegri bíll...



Hjónin Guðni Ásgrímsson og 
Jóhanna Aðalsteinsdóttir reka 
óvenjulega ferðaþjónustu á 
Vopnafirði.

„Við leggjum yfirleitt frá landi að 
kvöldi til og veiðum á nóttunni, 
þegar birtuskilyrði eru góð og 
möguleiki að ná hákörlum,“ segir 
trillukarlinn og ævintýramaður-
inn Guðni Ásgrímsson, sem rekur 
ferðaþjónustu á Vopnafirði, þar 
sem ferðamönnum gefst kostur á 
að fara á hákarlaveiðar í júní og 
júlí.

„Þetta eru tvískiptar ferðir,“ 
heldur Guðni áfram. „Annars 
vegar fjögurra til fimm tíma ferð-
ir þar sem hákarl er dreginn á 
línu. Hins vegar á bilinu tíu til tólf 
tíma ferðir, þar sem menn geta 
veitt hákarl á færi. Þú getur rétt 
ímyndað þér spenningin sem því 
fylgir, þar sem hákarlarnir geta 
verið á bilinu fjórtán til sautján 
feta langir og allt að níu hundruð 
kílóa þungir.“

Að sögn Guðna er um svokallað-
an gráan hákarl eða Grænlandshá-
karl að ræða, sem er í flestum til-
vikum rólyndis skepna þannig að 
mönnum ætti að stafa lítil hætta 
af þeim. Hann bætir þó við að 
hákarl sé engu að síður alltaf 
hákarl. Guðni ætti að hafa eitt-

hvað til síns máls, þar sem hann 
hefur meira en 30 ára reynslu af 
sjómennsku, þaðan sem hann fékk 
einmitt hugmyndina að hákarla-
veiðunum.

„Að veiði lokinni geta ferðalang-
arnir bragðað á verkuðum hákarli 
um borð í bátnum og drukkið 
íslenskt brennivín með,“ bendir 
Guðni jafnframt á. „Farið er með 
sjálfan aflann í land þar sem hans 
bíður verkun. Síðan geta veiði-
mennirnir fengið vænan bita send-
an heim til sín óski þeir þess sér-
staklega.“

Auk hákarlaveiðanna er boðið 
upp á sjóstöng og hægt að gista á 
staðnum þar sem Guðni og kona 
hans Jóhanna Aðalsteinsdóttir 
halda úti gistiheimilinu Mávahlíð. 
Nánari upplýsingar á www.123.is/
mavahlid

Á slóðum hákarla

Lesandi mælir með gistihúsi.

Lesandi hringdi inn til að lýsa yfir 
ánægju sinni með gistiheimili á 
Englandi, Abbey Guest House, 
sem er staðsett nálægt Cambrig-
de. Ekki nóg með að honum þætti 
aðstaða og þjónusta vera til fyrir-
myndar, heldur fannst honum gist-
ingin ódýr: þrjátíu pund fyrir nótt-
ina. Nánari upplýsingar um 
gistihúsið á www.hostelbookers.
com

Gott gistihús 
í London

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

// Ævintýraferðir
Örugglega út í óvissuna 
Þú færð hvergi betra úrval spennandi ævintýraferða til allra
heimsálfa. Ferðir með öllum þekktustu ævintýrafyrirtækjunum.

Fagmenntaðir kayak kennarar
og leiðsögumenn
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Magnús Sigurðsson óðals-
bóndi á Úlfsstöðum á Völlum 
mun ekki láta sig vanta á fjórð-
ungsmótið á Iðavöllum enda 
er það svo að segja í túnfætin-
um hjá honum. 

„Ég veit ekki hvort það sé rétt 
af mér að vera neitt að grobba 
núna,“ segir Magnús glaðlega 
þegar hann er spurður um hesta-
kostinn á bænum.  Það er þó-
greinilega mikið líf í kringum 
hann og margt góðhesta bæði í 
hans eigu og annarra. Ýmsir eru 
komnir með gæðinga sína að Úlfs-
stöðum vegna mótsins í næstu 
viku og ríða út þaðan þessa dag-
ana, þeirra á meðal hinn góðkunni 
hestmaður Hans Kjerúlf. 

Þótt Magnús sé kominn fast að 
áttræðu er hann að frá morgni til 
kvölds. Skyldi hann líka fara á bak 
á hverjum degi? „Nei, ég geri það 
nú ekki, en ég fleygi í og snyrti og 
snýst í kringum hrossin,“ svarar 
hann góðlátlega og bendir meðal 
annars á folöldin sem eru að fæð-

ast eitt af öðru þessa dagana. Eitt 
háættað kom í heiminn tveimur 
nóttum fyrir þetta samtal, undan 
1. verðlaunahryssu sem heitir Tign 
og Gusti frá Hóli í Eyjafirði.  

„Gustur var hér í fyrra og það 
voru 20 hryssur hjá honum en að-
eins fimm folöld koma útúr því. 
Það er nú ekki nógu gott en ég var 
svona heppinn að fá eitt þeirra,“ 
segir Magnús kampakátur.

Magnús hefur verið við búskap 
í 56 ár ásamt konu sinni Sigríði Ól-
afsdóttur, fyrst í Vallanesi en á 
Úlfsstöðum frá 1960. Lengst af við 
sauðfjárbúskap en hestamennskan 
hefur tekið yfir og mörg afbragðs-
hross eru kennd við bæinn. Nefna 
má Gæfu frá Úlfsstöðum sem sem 
stóð efst í 5 v. flokki á FM´95 á 
Fornustekkum en frægasta hross-
ið úr ræktuninni er Blá frá Úlfs-
stöðum, undan Gusti frá Hóli. 
Hún er í Þýskalandi og Magnús á 
von á að hún fari á heimsleikana í 
Hollandi í ágúst. Það verður þá í 
annað sinn því Atli Guðmundsson 
sýndi hana á slíku móti í Austur-
ríki fyrir nokkrum árum. 

Auk þess að sinna búskapn-
um hafa þau Magnús og Sigríð-
ur byggt og leigt út orlofshús 
í Úlfsstaðaskógi og verið um-
sjónarmenn húsanna á Einars-
stöðum. Nú eru þau að draga sig 
útúr þeirri starfsemi og snúa sér 
að því að ferðast sjálf, að sögn 
Magnúsar „Við eigum húsbíl og 
ætlum að fara að keyra um land-
ið og slappa af. Stefnum að því 
að byrja á Vestfjarðaferð,“ segir 
hann glaðlega.

Að sjálfsögðu verður ekki farið 
vestur á firði fyrr en eftir fjórð-
ungsmót og þó að Magnús vilji 
ekkert grobba sig af hrossunum 
sínum nefnir hann fjögurra vetra 
fola, Geisla frá Úlfsstöðum sem 
er öruggur inn á mótið. „Svo eru 
fleiri góð hross frá Úlfsstöðum þó 
ég eigi þau ekki,“ segir hann. „Til 
dæmis ein fjögurra vetra hryssa 
sem ber nafnið Framsókn. Ég hef 
ekkert á móti því að hún sé kennd 
við þennan bæ þó Framsókn hafi 
farið illa útúr kosningunum. Vona 
bara að hún haldi uppi merkinu.“ 

gun@frettabladid.is

Snýst í kringum hrossin
Magnús meö Geisla frá Úlfsstöðum, fjögurra vetra fola sem lofar góðu og mun taka þátt í kynbótasýningunni á FM 2007. Faðir 
Geisla er Gauti frá Reykjavík og móðirin er Hnáta Orradóttir frá Úlfsstöðum. MYND/ÁGÚST GUÐMUNDSSON

Fjórðungsmót hestamanna 
verður haldið á Iðavöllum í 
Héraði 28. júní til 1. júlí 2007. 
Jens Einarsson er fram-
kvæmdastjóri mótsins. 

„Þegar landsmótin voru á fjögurra 
ára fresti var komið á fjórðungs-
mótum til að fylla upp í tímann milli 
landsmóta,“ útskýrir Jens Einars-
son framkvæmdastjóri Fjórðungs-
móts hestamanna sem haldið verð-
ur í Héraði 28. júní. Mótin voru þá 
haldin á tveggja ára fresti og skipt-
ust fjórðungarnir á að halda mótin. 
Árið 2000 var ákveðið að halda 
landsmót á tveggja ára fresti. „Þá 
hættu Norður- og Suðurland að 
vera með mótin en Austurland og 
Vesturland hafa haldið því áfram,“ 
segir Jens og útskýrir að mótin feli 
í sér ákveðna uppörvun fyrir hvert 
landsvæði. „Þetta er tækifæri 

til að byggja upp aðstöðu sem er 
nauðsynleg til að framfarir verði í 
hestamennsku á þessum landshlut-
um.“ Fjórðungsmót eru nú hald-
in á tveggja ára fresti þegar ekki 
eru landsmót og því á fjögurra ára 
fresti á Austurlandi. 

Fjórðungsmótið er haldið með 
nokkuð öðru sniði í ár en verið 
hefur. „Hestamannafélagið Frey-
faxi og Hrossaræktarsamband 
Austurlands ákváðu að víkka út 
svæðið og buðu Eyfirðingum og 
Þingeyingum að vera með sem 
þeir þáðu. Það styrkir mótið sem 
hefur alltaf verið frekar lítið,“ 
segir Jens en í ár er búist við 
um tvö til fjögur þúsund manns 
á mótið og líklega taka um 400 
hross þátt í mótinu með einum eða 
öðrum hætti. 

Meðal nýjunga á mótinu vill Jens 
nefna stóðhestakeppni sem verð-
ur með allt öðrum hætti en verið 

hefur. Öllum stóðhestum er heimil 
þátttaka, hvaðan sem er af landinu, 
hvort þeir eru dæmdir eða ekki. 
Menn fá þrjár til fimm mínútur á 
vellinum og geta sýnt það sem þeir 
vilja, hvort sem það er ein gang-
tegund eða fleiri. Fólk má meira að 
segja láta hestana prjóna og leika 
aðrar listir. „Klappmælir mælir 
hvaða fimm hestar fara í úrslit og 
þar verður gsm kosning um sigur-
vegarann. Brekkudómarar þykj-
ast jú alltaf hafa rétt fyrir sér og 
nú fá þeir tækifæri til að dæma,“ 
segir Jens glaðlega og lofar góðri 
skemmtun allt mótið. „Þetta er 
öðrum þræði fjölskylduskemmtun 
þar sem fjölskyldan getur verið í 
fríi líka. Þetta svæði er enda mikil 
sumarleyfisparadís, veðursæld-
in mikil og skógur út um allt. Atla-
vík og Hallormsstaður eru rétt við 
mótsstaðinn og stutt að skreppa á 
Kárahnjúka.“ solveig@frettabladid.is

Hestamannamót
í sumarleyfisparadís

„Þetta er öðrum þræði fjölskylduskemmtun enda Austurland mikil sumarleyfispar-
adís,“ segir Jens Einarsson framkvæmdastjóri Fjórðungsmóts.

 SKEMMTUN
Magni og hljómsveit hans Á móti sól munu halda uppi fjörinu á Fjórð-
ungsmóti með dansleik. Sveppi og Kalli á þakinu skemmta krökkunum 
og Örn Árnason ásamt Óskari Péturssyni koma fram með söngdagsskrá 
með glaðbeittu ívafi. 

Hljómsveitin Austurlandið er samsuða úr nokkrum sveitum sem gerðu 
garðinn færgan eystra á árum áður og ætlar hún að halda upp ekta 
austfirskri sveitaballastemningu.

Nánar á www.freyfaxi.net/fm07/
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Fyrsta fjórðungsmót hestamanna 
á Austurlandi var haldið árið 1957 
í fallegu rjóðri í Egilsstaðaskógi, í 
landi Sveins Jónssonar á Egilsstöð-
um. Dæmdir voru góðhestar og 
kynbótahross án afkvæma. Engin 
þátttaka var þá úr Austur-Skafta-
fellssýslu og reyndar voru fjög-
ur fyrstu fjórðungsmótin haldin á 
Héraði. Hornfirðingar héldu ekki 
fjórðungsmót fyrr en 1984.

Annað fjórðungsmótið var hald-
ið 1963, einnig á Egilsstöðum, en 
nú í túninu hjá Pétri Jónssyni en 
hann og Sveinn voru bræður. Nú 
voru Hornfirðingar komir með í 
slaginn. Árið 1968 var mótið flutt 
á Iðavelli í Vallahreppi, þar sem 
það er haldið í ár.

Alls hafa nú verið haldin ellefu 
fjórðungsmót hestamanna á Aust-
urlandi. Þau hafa ekki verið stór 
í sniðum ef miðað er við lands-
mót og fjórðungsmót á Suður- og 
Norðurlandi, enda hrossafjöldi 
á Austurlandi ekki nema tvö til 
þrjú prósent af heildar hrossa-
fjölda í landinu. 

Þrátt fyrir það hafa hross 
úr fjórðungnum ávallt staðið í 
fremstu röð og oftar en einu sinni 
borið höfuð og herðar yfir önnur 
hross. Má þar nefna gæðing-
ana Skúm frá Stórulág og Muna 
frá Ketilsstöðum, sem báðir 
unnu það afrek að standa efstir 
í A-flokki gæðinga á landsmóti. 
Þá má nefna Laufa frá Kolla-
leiru sem er margfaldur meist-

ari í tölti og Íslandsmeistari með 
meiru. Kjark frá Egilsstaða-
bæ sem varð efstur klárhesta á 
landsmótinu 2002, Seim frá Víði-
völlum, Hjörvar frá Ketilsstöð-
um, Flosa frá Brunnum, Hrefnu 
frá Höfn, Gæfu frá Úlfsstöðum, 
og fleiri og fleiri. 

Af einstökum ræktendum er 
vert að minnast sérstaklega á 
Ketilsstaðabúið, en þaðan hafa í 
hálfa öld komið á hverjum tíma 
gæðingar í fremstu röð og enn 
er ekkert lát á þeirri velgengni. 
Er það eina búið á Austurlandi 
sem hefur hlotið titilinn Ræktun-
arbú ársins og hefur þar að auki 
verið tilnefnt til þeirrar nafnbót-
ar nokkrum sinnum.

Lítil en merk mót

Blær frá Torfunesi er einn þeirra gæð-
inga sem keppa munu í A-flokki á FM07 
og minnir hann um margt á þá rýmis- og 
getuhesta sem frægir eru frá fyrri tíð á 
Austurlandi. Knapi er Þorvar Þorsteins-
son. Mynd/AGG

Jónas Hallgrímsson hefur verið 
tíður gestur á fjórðungsmót-
um á Austurlandi.

„Já, já, ég er löngu búinn að taka 
þessa helgi frá enda hefur mótið 
algeran forgang,“ segir Jónas Hall-
grímsson hjá Austfari ehf. þegar 
slegið er á þráðinn austur og hann 
inntur eftir því hvort hann ætli á 
fjórðungsmót hestamanna. „Þarna 
verða góð hross og mikið af góðu 
fólki, vinum og kunningjum sem 
koma hvaðanæva að af landinu,“ 
segir Jónas sem að sjálfsögðu gerir 
sér far um að mæta á öll fjórðungs-
mót sem haldin eru á Austurlandi.

Jónas segir fjórðungsmótin 
hafa farið minnkandi með árun-
um en hann búist við viðsnúningi 
í ár. „Undirbúningur hefur verið 
mikill og góður og keppnissvæð-
ið er orðið hið glæsilegasta,“ segir 
Jónas sem ætti að vita það enda 
býr hann skammt frá mótsstað 
og þarf því ekki langt að fara til 
að fylgjast með keppni og öðrum 
uppákomum. Spennan er einnig 
mun meiri fyrir Jónas sem á tvær 
hryssur sem komust inn á mótið. 

Ekki verður lognmolla hjá Jónasi 
á meðan á mótinu stendur. „Ég á 
von á vinum mínum frá Færeyjum 

sem eru hinir allra skemmtileg-
ustu menn og þeir verða hjá mér á 
mótinu,“ segir Jónas en vitaskuld 
koma þeir með Norrænu. „Þetta 
eru góðir félagar og söngglaðir og 
dansa færeyska dansa á kvöldin og 
munu þeir setja svip sinn á mótið,“ 
segir hann glaðlega.

Jónas hefur verið viðloðandi 
pólitík í um árin og hefur sterkar 
skoðanir á stöðu atvinnulífsins á 
Austurlandi sem hann segir vera 
í örum vexti. „Hingað er að flytja 
aftur fólk sem flutti burtu fyrir 
nokkrum árum og er á fullu í því 
að gerast Austfirðingar á ný. Það 
er ekki síst að þakka þessari stór-
framkvæmd á Reyðarfirði,“ segir 

Jónas og telur langflesta Austfirð-
inga mjög ánægða með þá fram-
kvæmd. Þá hafi ferðaþjónust-
an á svæðinu grætt mikið á fram-
kvæmdunum. „Virkjunaraðilar 
hafa lagt góða og greiðfæra vegi 
um þau svæði þar sem ekki kom-
ust nema staðkunnugir menn á 
torfærubílum. Nú er þetta opið 
öllum hvort sem þeir eru jafnvíg-
ir á öllum, lamaðir eða fatlaðir. Það 
hafa allir jafnan aðgang að þess-
um víðáttum í dag sem ekki var 
áður,“ segir Jónas en vegirnir eiga 
líklega eftir að nýtast vel gestum 
fjórðungsmóts sem vilja skoða 
umhverfi sitt á meðan á mótinu 
stendur. solveig@frettabladid.is

Á von á söngglöðum og 
dansandi Færeyingum

Jónas með folann Sólmund undan stóðhestinum Álfasteini frá Selfossi. Sólmundur er 
undan Ófeigi frá Flugumýri í báðar ættir. MYND/JE

Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur hjá

Capacent (sigurlaug@capacent.is eða í síma 540-7117) eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft 

verður samband við þig.

www.alcoa.is
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Tækifæri hjá Alcoa Fjarðaáli 
Upp á hvað hefur Alcoa Fjarðaál að bjóða 
sem framtíðarvinnustaður? 
Áhugaverð störf í hvetjandi umhverfi
Störfin í álverinu eru fjölbreytt og örugg. Vinnustaðurinn er hannaður 
með það í huga að öll störf henti jafnt konum sem körlum. Unnið er í 
teymum og mikið er lagt upp úr góðum starfsanda. Starfsumhverfið 
býður víðtæka þjálfun, meðal annars á ýmiss konar farartæki og 
tölvubúnað. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru 
óvíða fleiri.

Góð laun og gott vinnufyrirkomulag
Byrjunarlaun framleiðslustarfsmanns eru frá 3.739.000 kr. á ári, miðað 
15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangursávinning, sem jafngildir 
312.000 kr. á mánuði. 
Byrjunarlaun iðnaðarmanns með réttindi eru frá 5.401.253 kr. á ári, 
miðað við 15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangursávinning. Það 
jafngildir 433.000 kr. á mánuði fyrir 40 stunda meðaltalsvinnuviku. 
Vaktafyrirkomulagið veitir góða möguleika á aukavöktum og viðbótar- 
tekjum fyrir þá sem óska þess.

Fríar ferðir, fæði og klæði
Fjarðaál býður upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði, Norðfirði, 
Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði, Neskaupstað og Egilsstöðum. Starfsmenn 

fá hollar og góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fyrirtækið útvegar 
og þvær allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu. 

Heilbrigði og velferð 
Fjarðaál greiðir hverjum starfsmanni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk 
árlega og leigir tvo tíma á viku fyrir starfsmenn í Fjarðabyggðarhöll- 
inni. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og nuddari heim- 
sækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn hafa greiðan aðgang að 
öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til læknisþjónustu 
og ráðgjafar á ýmsum sviðum.

Kostnaðarlaus og auðveldur flutningur inn á svæðið
Þurfi starfsmaður að flytja inn á svæðið úr meira en 100 km fjarlægð 
frá vinnustaðnum greiðir Fjarðaál kostnað við kaup og sölu fasteigna, 
svo sem sölulaun, lántökugjald og stimpilgjöld. Fyrirtækið sér um að 
pakka búslóð, flytja hana og koma fyrir á nýju heimili. Með fyrsta 
launaseðli fær starfsmaður  200.000 kr. greiðslu til að koma sér fyrir 
á svæðinu. Fyrirtækið aðstoðar einnig nýja íbúa á svæðinu við að 
leigja húsnæði. Starfsmenn fá jafnframt tiltekinn fjölda flugmiða með 
Flugfélagi Íslands á mjög hagstæðum kjörum. 
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Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000

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

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

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

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

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

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

Kynnist okkur af eigin raun
Heimsækið Landsvirkjun í sumar.

Stöðvarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.

Komdu í heimsókn í sumar!

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

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

Íslensk orkumál og virkjanir – alþjóðleg fyrirmynd í umhverfismálum

Hallveig Karlsdóttir er 19 ára 
stúlka frá Borgarfirði eystri. Hún 
hefur þegar tryggt sér sæti í ung-
mennaflokki á FM07 á hryssunni 
Ögrun frá Útnyrðingsstöðum, sem 
er í eigu fjölskyldu hennar. Hesta-
mennska hennar er þó langt í frá 
bundin við keppni og sýningar, því 
hún hefur ferðast um hálendi og 
eyðivíkur Austurlands á hestum frá 
því hún var 12 til 13 ára.

„Að vera á hestum úti í náttúr-
unni, sérstaklega á fáförnum slóð-
um, það er toppurinn,“ segir Hall-

veig. „Ég var svo heppin að kynnast 
Ragnheiði Samúelsdóttur og Stef-
áni Sveinssyni á Útnyrðingsstöð-
um þegar ég var unglingur á Borg-
arfirði en þau voru með skipulagð-
ar hestaferðir þangað. Þau eru búin 
að gera mikið fyrir mig. Síðan hef 
ég farið margar smalaferðir á hest-
um um eyðivíkurnar hérna sunnan 
við Borgarfjörð.“

Hallveig er fædd og uppalin á 
Borgarfirði eystri en er í hesta-
mannafélaginu Freyfaxa og keppir 
fyrir það. Ástæðan er einföld, það 

er ekkert hestamannafélag á Borg-
arfirði.

„Já, ég er í Freyfaxa, mjög stolt af 
því. Það eru einfaldlega ekki nógu 
margir í hestum heima til að það sé 
hægt að stofna sérstakt félag.“

Hallveig lýkur stúdentsprófi 
næsta vetur og ætlar þá að flytja á 
suðvesturhornið í eitt til tvö ár. „Ég 
hef hugleitt þann möguleika að fara 
á Hólaskóla og leggja hestamennsk-
una fyrir mig sem atvinnu. Ég hefði 
samt viljað prófa að vinna meira 
við hesta áður en af því yrði.“  - jei

Á hestbaki í náttúrunni

Hallveig með hryssuna Hugdísi frá Útnyrðingsstöðum, sem er kölluð „Barbie“ í dag-
legu tali, en hið mikla og ljósa fax segir allt sem segja þarf um það gælunafn.

MYND/JENS EINARSSON

Frá Egilsstöðum til Seyðisfjarðar 
eru 28 km.

 VEGALENGDIR 
Á AUSTURLANDI
Egilsstaðir- Bakkafj.  209 KM 
Egilsstaðir- Vopnafj. 92 KM 
Egilsstaðir - Möðrudalur 94KM 
Egilsstaðir- Borgarfj. 71 KM 
Egilsstaðir- Seyðisfj. 28 KM 
Egilsstaðir- Mjóifjörður 42 KM 
Egilsstaðir- Hallormsstaður 

26 KM 
Egilsstaðir- Reyðarfj. 34 KM 
Egilsstaðir- Eskifjörður 48 KM 
Egilsstaðir- Neskaupstaður 

71 KM 
Egilsstaðir- Fáskrúðsfj.  81 KM 
Egilsstaðir- Stöðvarfj. 98 KM 
Egilsstaðir- Breiðdalsvík 82 KM 
Egilsstaðir- Djúpivogur 87 KM 
Egilsstaðir- Höfn, Hornafirði 

247 KM 
Egilsstaðir- Mývatn 165 KM 
Egilsstaðir - Akureyri 266KM 
Höfn - Skaftafell 136KM 
Höfn -Reykjavík 459KM

Veitingahúsið Bautinn á Akureyri 
mun sjá um að fylla maga móts-
gesta á fjórðungsmóti Austurlands. 
Bautinn er einn af virtari veitinga-
aðilum landsins og hefur aðset-
ur í einu elsta húsi Akureyrarbæj-
ar. En starfsemi Bautans er þó alls 
ekki bundin við veitingastaðinn og 
eru veislur þeirra víðfrægar, hvort 
sem eru árshátíðir og þorrablót að 
vetri eða brúðkaup og útihátíðir 
að sumrinu. Hestamenn kunna vel 
að meta Bautann og er skemmst 
að minnast veitinganna á LM06 á 
Vindheimamelum í fyrra, en mikil 
ánægja var með frammistöðu 
Bautamanna þar. Á meðfylgjandi 
mynd má sjá Jens Einarsson fram-
kvæmdastjóra og Guðmund Karl 
Tryggvason, veitingamann á Baut-
anum, handsala samkomulag um 
veitingar á FM07. 

Bautinn sér um 
veitingar

Jens Einarsson og Guðmundur Karl 
Tryggvason.



IÐAVÖLLUM VIÐ EGILSSTAÐI
FJÖLSKYLDU- OG SKEMMTIDAGSKRÁ

www.freyfaxi.net/fm07

Örn ÁrnasonÓskar Pétursson Kalli á þakinu

Austurlandið

X-Factor IdolEvróvisíon
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Andri Bergmann - Guðný Pála úr GÍS - Tinna Björk o.fl.

Hoppukastalar - Leiktæki - Útreiðartúrar - Dansleikir -  Tónleikar - Skemmtidagskrá o.fl.

MAGNI & Á MÓTI SÓL

Jónsi

FJÓRÐUNGSMÓT 
Á AUSTURLANDI 
28. JÚNÍ - 1. JÚLÍ



www.iav.is Íslenskir aðalverktakar hf., Miðvangi 1-3, 700 Egilsstaðir, sími 530 4200 

Glæsilega hönnuð hús 
á Egi lsstöðum og Reyðar f i rð i

Allar upplýsingar 
í síma 530 4200 

Í Votahvammi á Egilsstöðum og Breiðamel á Reyðarfirði eru ÍAV með í byggingu
glæsilega hönnuð hús.  Lögð er sérstök áhersla á heildarsvip húsa og hverfis 
með samræmingu í efnisvali og útfærslum. Arkitektar eru Arkís, Hönnun sjá um
verkfræðiráðgjöf og RTS um rafmagnshönnun.

Tekið er mið af nútíma þörfum fjölskyldufólks við hönnun. Rými eru stór og 
björt og lofthæð almennt 2,5 til 3,3 metrar.

Húsin eru klædd álklæðningu og að hluta með harðvið.  Gluggar eru álklæddir
timburgluggar.  Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.

Öll hús verða afhent fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð.  Að innan er þeim
skilað á milli þess að vera fokheld og tilbúin til innréttinga eða fullbúin án 
gólfefna.

Gatnahönnun er unnin af verkfræðistofunni VSB auk verkfræðistofu Austurlands á Egilsstöðum og 
landmótun af landslagsarkitektastofunni Landslag í samvinnu við arkitektastofuna Arkís. ÍAV sér um 
gatnagerð á svæðinu og skilar hverfinu fullbúnu með leiksvæði, malarbornum göngustígum og 
opnum svæðum frágengnum. 

3ja-4ra herbergja raðhús með
bílskúrsrétti í stærðunum 96-140 m2

Verð frá 13,1 millj.

4ra-5 herbergja einbýlishús með
bílskúr í stærðunum 172 – 194 m2

Verð frá 23,5 millj. 



www.nyja.is • 567 2277

Opið mán til fös 10-18
Lokað á laugardögum 

í sumar

Vantar góða 
bíla á staðinn. 

Besti sölutíminn!

www.nyja.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

Frábært verð!



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

Skrifstofuherbergi við Grensásveg
Til leigu skrifstofuherbergi, 

með aðgangi að snyrtingu og eldhúsi.

Rafmagn og hiti innifalinn.

Upplýsingar í síma 824 6610

Frum

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Falleg og vel innréttuð 109 fm íbúð á 3. hæð í glæsilegu
lyftuhúsi í Grafarholti. Rúmgóð og björt stofa með útgangi
á stórar svalir til SV, 2 rúmgóð herbergi með skápum og
baðherbergi, flísalagt í gólf og veggi. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Allar innréttingar í íbúðinni eru frá Brúnás. Parket
og flísar eru á gólfum. Sér geymsla á jarðhæð og snyrtileg
sameign. Ræktuð lóð með leiktækjum. GÓÐ ÍBÚÐ SEM
VERT ER AÐ SKOÐA. Verð 24,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, miðvikudag, 
frá kl. 18.30 - 19.00. - ÍBÚÐ MERKT 0302.

Verið velkomin.

Fr
um

Kristnibraut 79
Góð 3ja herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 18.30 - 19.00

OPIÐ HÚS Í DAG



BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing um nýtt 
deiliskipulag og breytingu 
á deiliskipulagi í Reykjavík
Kjalarnes, Leirur
Tillaga að deiliskipulagi fyrir jörðina Leirur á 
Kjalarnesi.
Tillagan gerir ráð fyrir að á jörðinni verði afmarkaður 
byggingareitur fyrir nýtt einnar hæðar einbýlishús. 
Fyrir eru á jörðinni, sem er landbúnaðarlóð, íbúðar-
hús og hundahótel. Sameiginlegur vegur mun 
liggja að húsunum. Byggingareitur er sýndur með 
brotalínu á uppdrætti og skal húsið staðsett innan 
byggingareits samsíða núverandi íbúðarhúsi.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Gufunes, útivistarsvæði
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir 
útivistarsvæði í Gufunesi sem afmarkast af 
Strandvegi til austurs, fyrirhuguðum Hallsvegi til 
suðurs, fyrirhugaðri Sundabraut til vesturs og 
aðkomuvegi að Áburðarverksmiðju til norðurs.
Tillagan gerir ráð fyrir að byggingarmagn innan 
lóðar ÍTR er aukið og hæðarmörk rýmkuð. 
Bifreiðastæðum á lóðinni er fjölgað til samræmis 
við aukið byggingarmagn og svæði sem ætluð 
eru til úthlutunar eru skilgreind í stærðum. Aðrar 
breytingar eru minniháttar s. s. tilfærslur á golf-
æfingasvæði, brennustæði og leiksvæði innan 
svæðis
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipu-
lags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að 
Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, 
frá 20. júní 2007 til og með 1. ágúst 2007. Einnig má 
sjá tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og 
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega 
eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags- og 
byggingarsviðs eigi síðar en 1. ágúst 2007.
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar 
athugasemdir með tölvupósti.

Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillögurnar.  

Reykjavík, 20. júní 2007 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

Afleysingarmenn
Bifreiðastjórafélagið Frami óskar eftir afleysingabíl-
stjórum á leigubifreiðar til lengri eða skemmri tíma.
Viðkomandi þurfa að hafa réttindi til aksturs leigu-

bifreiða og að hafa lokið námskeiði fyrir afleysingabíl-
stjóra. Nánari upplýsingar á skrifstofu Frama Fells-
múla 26 eða í síma 568-5575 milli kl. 12:00 og 16:00.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.00 – 18.00
17. JÚNÍTORG / SJÁLANDI  

Glæsilegar vandaðar eignir fyrir 50 ára og eldri.
Fullbúin sýningaríbúð í húsi nr. 3 
4. hæð íbúð 0407

Sölufulltrúar Akkurat 
taka á móti ykkur.   

Þórarinn, sími 849 1798 
og Ásdís, sími 898 3474

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

EIGNAVAL

TIL SÖLU – TIL SÖLU – TIL SÖLU – TIL SÖLU! 

SUMARBÚSTAÐALAND 
Í GRIMSNESI (ca. 1 ha.) 

HESTUR LÓÐ 28 
GRÍMSNES- OG

GRAFNINGSHREPPUR
Vorum að fá til sölu áhugaverða eignarlóð við Hvítá í
Grímsnesi. Um er ræða 9.988 fm sumarbústaðaland.
Golfvöllur Kiðjabergs í göngufæri. Ekki nema ca.
80.km frá Reykjavík.
Tekið verður við tilboðum á skrifstofu Eignavals 
(sími 585 9999) til þriðjudagsins 26/6 kl. 17.00. 

Sigurður Óskarsson lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 16 • 108 Reykjavík
Sími 585 9999 • Fax 585 9998 • www.EIGNAVAL.IS • 108 Reykjavík

Borgartúni 22 | 105 Reykjavík | Sími: 5-900-800 

Þorláksgeisli 104 – 113 Reykjavík
Kynnum í dag glæsilegt og vandað 230 fm einbýlishús á 2 hæðum
auk bílskúrs. Vandað hefur verið til verks við allan frágang hússins.
Á neðri hæð er: Anddyri, hol, gesta snyrting, stofa, borðstofa, sól-
stofa, stórt eldhús, geymsla og þvottaherbergi og 30 fm bílskúr. Efri
hæð: Stigi upp í gang, þrjú rúmgóð barnaherbergi, stórt hjónaher-
bergi og rúmgott baðherbergi. Suðaustur svalir ca. 22 fm. Stór og
mikil lóð sem bíður uppá mikla möguleika. Húsið stendur ofan götu
með glæsilegu útsýni til suðurs og austurs. Stutt í alla þjónustu. Skóli
og golfvöllur eru í göngufæri. 
Verð: 67.300.000.- 

Sveinn Eyland frá Fasteign.is í síma: 6-900-820 
verður á staðnum.

OPIÐ HÚS Í DAG KL:17.30 – 18.30

Fr
u

m

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja-, og skipasali 



ÍS

Ég eyddi mestum hluta 
þjóðhátíðardagsins í 
rölt um miðbæinn eins 
og sönnum Reykvíkingi 
sæmir. Það var ýmis-
legt skemmtilegt að sjá 
en það sem gladdi mitt 

litla hjarta mest var hversu mik-
ill fjöldi hundaeigenda hafði talið í 
sig kjark og farið í miðbæjargöngu-
túr með heimilishundinn. Á venju-
legum dögum er það jú hinn versti 
glæpur að viðra hundinn á „heilög-
um“ götum og torgum eins og Lauga-
vegi, Bankastræti, Lækjartorgi, 
Austurstræti, Aðalstræti og Ingólfs-
torgi. Mér er algjörlega fyrirmunað 
að skilja hvers vegna hundaeigendur 
mega ekki ganga með hundinn sinn 
í bandi á þessum stöðum. Í öðrum 

stórborgum heims er allt morandi í 
hundum.

Ef hundaskítur er málið verð ég 
að benda á kettina. Mega þeir alveg 
skíta í garðinn minn og sandkassana 
á leikskólanum en skítur hundsins 
míns má ekki verma götuna í tíu sek-
úndur áður en ég set hann í poka? Ég 
er sem sagt þess heiðurs njótandi að 
fá að setja kúk í poka og á einn fjórða 
í dásamlegri blendingstík sem ég 
nýti hvert tækifæri til að passa. Þá 
er hins vegar ekki svo gott að vera 
miðbæjarrotta. Ég reyni að skemmta 
henni svolítið með því að fara í kraft-
göngur í götunum í kring og einu 
sinni ætlaði ég að vera rosa góð við 
hana og setti hana í langt band í 
Hljómskálagarðinum. Hún hljóp þá 
eins langt og bandið náði, stoppaði, 

leit á mig og settist fúl niður. Þess má 
geta að ekki sála var í garðinum. 

Af hverju er ekki lítil hundagirð-
ing í görðunum þar sem hund-
ar mega hlaupa? Ég get ábyrgst að 
garðarnir yrðu mun betur nýttir. Ég 
vona að við hundaeigendur í Reykja-
vík eigum betri tíma framundan því 
nú á tímum er bókstaflega litið niður 
á okkur. Mér líður eins og ég sé að 
biðja um að fá að viðra mannætuna 
mína niðrí bæ eða ef ég leyfi henni 
að hlaupa í (mannlausum) almenn-
ingsgörðum. Hundar eru ekki mann-
ætur! Nú er ég farin heim að gráta 
mig í svefn yfir ósanngirni heims-
ins og bíð spennt eftir næsta 17. júní. 
Eina deginum sem Reykjavík lítur í 
sannleika sagt út eins og alvöru stór-
borg.

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

FORMÚLUFERÐIR

Verð á mann í tvíbýli

109.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum, gisting,

rúta til og frá flugvelli, skoðunarferðir á 

bæði söfn, rútur og miðar á kappakstur

og íslensk fararstjórn.

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

19.–24. júlí

Þessi ferð er einstök fyrir allt áhugafólk um hraðskreiða bíla.
Farið verður á æsispennandi keppni í Formúlunni á Nurburgring 
þar sem fylgst verður með tímatökunni og keppninni sjálfri frá 
Grandstand 3, sem eru frábær sæti. Einnig verða heimsótt tvö 
stórkostleg söfn, Speyer-safnið og hið risastóra Sinsheim safn. 
Þetta verður ógleymanleg ferð!

Nurburgring





Kl. 21.00
Valentine-kvintettinn leikur á 
Domo-bar í Þingholtsstræti. Þar 
er á ferð hljómsveit dönsku hjón-
anna Hanne og Niels Ryde en 
með þeim leika Svend Hulthin, 
Sigurður Flosason og Erik Qvik. 

Árlegt Listasumar í höf-
uðstað Norðurlands hefst 
formlega á morgun. Hátíðin 
er nú haldin fimmtánda árið 
í röð. 

Sem fyrr stendur fjörið frá Jóns-
messu til ágústloka og verða við-
burðirnir afar fjölbreyttir. Að 
sögn framkvæmdastjóra hátíð-
arinnar, Valdísar Viðars, munu á 
annað hundrað þátttakendur koma 
að dagskrárliðum hátíðarinnar í ár 
en hún hefur vaxið hratt á undan-
förnum árum. „Fjöldi fólks sækir 
um á ári hverju en umsóknirnar í 
ár fóru langt fram úr því sem við 
þorðum að vona,“ segir Valdís en 
hlutverk skipuleggjenda Lista-
sumarsins er að finna viðburðin-
um stað, til dæmis eru vikuleg-
ir djasstónleikar á fimmtudögum, 
hádegistónleikar á föstudögum 
og myndlistarsýningar í tveimur 
húsum. „Við veljum þá viðburði 
sem henta hverjum stað og reyn-
um síðan að finna öðrum umsókn-
um rými annars staðar,“ segir Val-
dís. Menningarforkólfar á Ak-
ureyri og í nærsveitum haldast í 
hendur við að gera dagskrána sem 
glæsilegasta.

Upphaf hátíðarinnar markast af 
Jónsmessuhátíð í Kjarnaskógi sem 
nú verður haldin í fimmta sinn. 
Valdís útskýrir að skipuleggjend-
ur eigi sér draum um að hátíð sú 
verði sérleg barnamenningarhá-
tíð með árunum en uppákoma sú 
hefur gengið afar vel. Yfirskrift 
þessa árs er „Þjóðhetjur- og skör-
ungar“ en ungir þátttakendur í 
listasmiðjum sem skipulagðar eru 
í tengslum við hátíðina hófu störf 
sín fyrr í vikunni.

Sem fyrr er búist við góðri að-
sókn á hádegistónleika sumars-
ins en meðal flytjenda í ár verða 
tékkneski strengjakvartettinn Pi-
Kap, söngkvartett Metropolitan 

óperunnar í New York og bæjar-
listamaður Akureyrar, söngkonan 
Björg Þórhallsdóttir. 

Myndlistin blómstrar á Lista-
sumri en ófá galleríin í Gilinu 
verða með uppákomur og spenn-
andi sýningar í tengslum við há-
tíðina. Meðal listamanna sem þar 
sýna verk sín eru Tolli, Jónas 
Viðar Sveinsson og Björg Eiríks-
dóttir auk þess sem nú stendur 
yfir yfirlitssýning á verkum land-
listamannsins Andrew Rogers í 
Listasafni Akureyrar.

Setning hátíðarinnar fer fram í 
Lystigarðinum í dag en þar verð-
ur jafnframt opnuð ljóðasýning-

in „Jónas í Lystigarðinum“ sem 
standa mun í allt sumar. Þar hefur 
Halldór Blöndal, fyrrum þingmað-
ur og forseti Alþingis, valið ljóð-
asíður úr verkum skáldsins sem 
komið hefur verið fyrir víðsvegar 
um garðinn. Jónas rammar reynd-
ar hátíðina inn því lokahnykkur 
hennar verður opnun sýningar í 
Ketilhúsinu á Akureyrarvöku þar 
sem rúmlega tuttugu myndlistar-
menn nálgast þjóðskáldið hver á 
sinn persónulega máta.

Nánari upplýsingar um dag-
skrána er að finna á heimasíðu Ak-
ureyrarbæjar, www.akureyri.is.

Útgáfutónleikar Amiinu

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Nýlistasafnið hefur nú fengið yfir-
halningu á netinu en nú er búið að 
opna nýja heimasíðu á slóð þeirra, 
www.nylo.is Þar má finna upplýs-
ingar um sýningar safnsins frá 
árinu 2000 og myndir af sýningum  
2005-2007, ásamt umfjöllunum og 
hugleiðingum um það sem er á dag-
skrá. Hönnuður síðunnar er Ólafur 
Breiðfjörð.

Opnunartímar safnsins hafa einn-
ig breyst og er nú opið miðvikudaga-
sunnudaga frá 12-17 og á fimmtu-
dögum til 21. Með því vill Nýlista-
safnið gefa gestum og gangandi 
tækifæri til að nýta eitt kvöld vik-
unnar til þess að heimsækja safn-
ið, þá verða léttar veitingar á vægu 
verði og fyrirhugaðar eru alls kyns 
fimmtudagsuppákomur sem verða 
auglýstar sérstaklega síðar.

Myndlistarmenn og listunnendur 
sem hafa áhuga á því að gerast fé-
lagsmenn en misstu af aðalfundin-
um nú í apríl geta tekið gleði sína á 
ný því hægt er að gerast félagsmað-
ur á nýju vefsíðunni hvenær sem er 
allan ársins hring. 

Nú stendur yfir sýning á verk-
um Önnu Sigmond Guðmundsótt-
ur í safninu en hún hefur þakið 
allt safnið sínum eigin hugarheimi. 
Risastórt malerískt rýmisverk var 
unnið sérstaklega fyrir Nýlista-
safnið og er yfirskrift sýningarinn-
ar „Bread and Animals“. 

Nýtt hjá Nýló

17 18 19 20 21 22  23



Síðustu misseri hafa verið 
erfið fyrir Tiger Woods. 
Hann missti pabba sinn, 
Earl Woods, á síðasta ári en 
þeir voru mjög nánir vinir. 
Þrátt fyrir tap á US-Open 
um helgina gafst Woods 
tækifæri til að fagna sínum 
stærsta sigri á mánudegin-
um.

Tiger og eiginkona hans, hin 
sænska Elin Woods, eignuðust dótt-
urina Sam Alexis Woods snemma 
á mánudagsmorgun en frá þessu 
er greint á heimasíðu kylfingsins. 
Tiger, sem stóð í ströngu um helg-
ina þegar hann gerði atlögu 
að titlinum á Opna banda-
ríska meistaramótinu, 
sagði á heimasíðunni að 
þetta væri mjög sérstök 
stund fyrir hann og Elin og 
þau gætu ekki beðið eftir 
því að takast á við foreldra-
hlutverkið. „Við setj-
um síðan inn mynd-
ir af henni á næstu 
mánuðum,“ skrifaði 
Tiger.

Úlfar Jónsson lýsti 
lokadeginum á Opna 
bandaríska en þar bar 
argentíski kylfingurinn 
Angel Cabrera sigur úr 

býtum. Tiger gerði reyndar harða 
atlögu að Cabrera og hefði getað 
tryggt sér sæti í bráðabana með 
því að ná fugli á lokaholunni. Úlfar 
telur hins vegar nokkuð víst í ljósi 
fæðingarinnar að Cabrera hefði 
engu að síður unnið. Tiger hefði 
nefnilega afboðað sig en á mótinu 
eru spilaðar átján holur í bráða-
bana daginn eftir. „Þetta er svona 
svipað og hjá Phil Michelson árið 
1999. Þá átti konan hans von á sér 
og hann spilaði með símboða allt 
mótið. Hann hafði þá sagst ætla 
að hætta um leið og kallið kæmi, 
sama hver staðan hefði verið,“ út-
skýrir Úlfar.

Tiger lýsti því nýverið yfir að 
hann myndi ekki taka þátt í Opna 
breska mótinu ef það skaraðist á 
við fæðingu erfingjans. En golf-

áhugamenn ættu að geta tekið 
gleði sína því nú eru allar líkur 
á því að Woods verði meðal 
þátttakenda. „Hann hefur áður 
sagt að hann ætti eftir að taka 
þátt í mörgum mótum og vinna 

marga sigra. En barnið, 
það fæddist aðeins 

einu sinni,“ segir 
Úlfar.

Sigríður Margrét Oddsdóttir hefur 
verið ráðin framkvæmdastjóri og 
Björn Þórir Sigurðsson sjónvarps-
stjóri hjá fyrirtækinu Skjá miðlar, 
sem Skipti hf., móðurfélag Sím-
ans, hefur stofnað utan um rekst-
ur tveggja dótturfélaga sinna, Já 
og Skjásins. Sá síðarnefndi tekur 
við starfi Magnúsar Ragnarsson-
ar, sem nýlega sagði upp störf-
um sem sjónvarpsstjóri Skjásins, 
og mun hann sjá um dagskrár-
hluta Skjá miðla á meðan dagleg-
ur rekstur verður í höndum Sig-
ríðar. 

Eftir því sem best er vitað er 
Sigríður fyrsta konan sem sinn-
ir framkvæmdastjórn 
hjá sjónvarpsfyrirtæki 
og það var því vel við 

hæfi að ráðning hennar hafi verið 
á sjálfum kvenréttindadeginum. 
„Ég vona bara að hæfasta mann-
eskjan hafi verið ráðin,“ sagði Sig-
ríður og hló að tilviljuninni. Hún 
mun áfram gegna 
starfi fram-
kvæmda-
stjóra Já. 

„Þessi
breyting er 
til þess fallin 
að byggja upp 
öflugt miðla- 
og þjón-
ustu-
fyr-

irtæki sem hefur að markmiði 
að skapa viðskiptavinum sínum, 
starfsmönnum og eigendum há-
marksvirði,“ segir Sigríður. 

Nýi sjónvarpsstjórinn kveðst 
sannfærður um að breyting-
arnar séu til hins betra og 
spennandi tímar séu fram 
undan í starfsemi fyrirtæk-
isins. Hann segir engar stór-
vægilegar breytingar í vænd-
um á sjónvarpsdagskrá 
Skjásins.

„Þessu var gríðar-
lega vel stýrt af for-
vera mínum og við 
höfum verið á mik-
illi siglingu, bæði 
hvað varðar áhorf 
og auglýsingasölu. 

Við höldum áfram á þeirri braut 
sem við höfum verið á,“ segir 
Björn.

Skjárinn sér um rekstur 
frístöðvarinnar SkjárEinn 
í sjónvarpi, leigu á mynd-
böndum heima í stofu og 
aðgengi að alþjóðlegum 
sjónvarpsstöðvum undir 

merkjunum SkjárBíó og 
SkjárHeimur. Já sér um 

rekstur þjónustunúm-
eranna 118, 1818 og 
1811 og annast út-
gáfu Símaskrárinn-
ar, rekstur vefsvæð-
isins Já.is og Gulu 
síðnanna.

Breytingar á skipulagi Skjásins



CHRIS
CORNELL

Tuborg og MasterCard kynna í samstarfi við Concert

Í fyrsta skipti á sviði, 
flytur Chris Cornell 
ásamt hljómsveit, 
alla smellina frá 
Soundgarden,
Temple of the Dog 
og Audioslave!

LAUGARDALSHÖLLINNI

Laugardaginn
8. september

SOUNDGARDEN / TEMPLE OF THE DOG / AUDIOSLAVE

MasterCard

forsala
hefst í dag
kl. 10:00
Almenn sala hefst 

á morgun kl. 10:00



SHREK 3 enskt tal kl. 4, 6, 8 og 10 L
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4, 6 og 8 L
FANTASTIC FOUR 2 kl. 4, 6, 8 og 10 L
HOSTEL 2 kl. 10 18

www.laugarasbio.is                

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

ð
ý

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

DIGITAL
DIGITAL

www.SAMbio.is 575 8900

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

ÁLFABAKKA
SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

SHREK 3 VIP kl. 8 - 10:10
SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

OCEAN´S 13 kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

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

ZODIAC kl. 6 - 9 16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

KRINGLUNNI
SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 3 - 8:15 - 10:20 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4:15 - 6:15 L

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

OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:30 7

PIRATES  3 kl. 5 10

AKUREYRI
SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 - 10:10 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 - 8 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

KEFLAVÍK
SHREK THE THIRD kl. 6 - 8 - 10 L

FANTASTIC FOUR kl. 6 L

CODE NAME... kl. 8 L

OCEAN’S 13 kl. 10 12

SHREK, Fíóna, 
Stígvélaði

kötturinn og 
Asninn eru 

mætt aftur í 
skemmtilegasta
ævintýri allra 

tíma

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

DIGITAL
DIGITAL

SHREK THE THIRD (ENSKT TAL) kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 11
SHREK THE THIRD LÚXUS kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 11
SHREK HINN ÞRIÐJI (ÍSL TAL) kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 11
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
HOSTEL 2   kl. 8 - 10.10
LAST MIMZY kl. 3 
SPIDERMAN 3 kl. 5

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

NÝTT Í BÍÓ!

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. 5.50 - 8 - 10.10
FRACTURE kl. 8 - 10.30
THE PAINTED VEIL kl. 5.30

18

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

“...besta sumar-
afþreyingin til þessa.”

SV- MBL

SHREK, FÍÓNA, ASNINN OG STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN 
ERU MÆTT AFTUR Í SKEMMTILEGASTA 

ÆVINTÝRI ALLRA TÍMA. 

STÆRSTA OPNUN Á 
TEIKNIMYND FYRR OG SÍÐAR. 

Nýtt myndband með Páli Óskari 
Hjálmtýssyni við lagið Allt fyrir 
ástina verður frumsýnt á föstu-
daginn og fullyrðir söngvarinn 
sjálfur að um „flottasta tónlistar-
myndband sem gert hefur verið 
á Íslandi“ sé að ræða. Gríðar-
lega mikill tími og fjármunir hafa 
verið lagðir í myndbandið en í því 
er stuðst við svokallaða „green-
screen“ tækni þar sem allur bak-
grunnur er þrívíddarteiknaður. 

„Þetta hefur verið tveggja mán-
aða stanslaus vinna og ég vona að 
árangurinn verði eftir því,“ segir 
Páll Óskar en útlit myndbandsins 
þykir minna nokkuð á kvikmynd-
ina Sin City eftir Robert Rodrigu-
ez, sem markaði ákveðin tímamót 
í notkun slíkrar tækni.

Hannes Þór Halldórsson leik-
stýrir myndbandinu og þótt hann 
taki sjálfur ekki alveg eins djúpt 
í árinni og Páll Óskar segir Hann-
es að meiri vinna sé lögð í bak-
grunninn en áður hafi þekkst hér 

á landi. „Það er gríðarlegur metn-
aður fyrir þessu verkefni og við 
erum að feta nýjar slóðir hér á 
landi hvað  varðar eftirvinnslu. 
Grafíkin er mjög flott,“ segir 
Hannes.

Helgi Jóhannsson og Hlyn-
ur Ásgeirsson eru grafísku 
hönnuðirnir sem hafa um-
sjón yfir þrívíddarteikning-
unum sem notaðar eru í bak-
grunni myndbands-
ins og hafa þeir varla 
litið upp frá tölvu-
skjánum síðustu 
daga, enda stutt-
ur tími til stefnu. 
Gerð myndbands-
ins hefur staðið 
yfir frá því í miðj-
um apríl og er því 
gríðarlega mikið undir. 
„En við náum að klára þetta 

með sóma. Við sleppum því bara 
að sofa ef með þarf,“ sagði Helgi 
í samtali við Fréttablaðið. 

Allt fyrir ástina er fyrsta smá-
skífan af væntanlegri sólóplötu 

Páls Óskars en hljóðblöndun 
á henni stendur nú yfir. 

MySpace.com/palloskar

Hljómsveitin Radiohead setti á 
föstudaginn örstutta lagabúta úr 
lögunum sem verða á nýju plöt-
unni á netið. Nigel Godrich upp-
tökustjóri plötunnar klippti saman 
nokkra búta úr lögunum sem þeir 
eru að vinna í. Aðeins eru tekn-
ar nokkrar sekúndur úr hverju 
lagi þannig að úr verður einnar og 
hálfrar mínútu ruglingslegt lag. 
Lagabútana má finna í myndbandi 
sem þeir settu á heimasíðu sína, 

www.radiohead.com. Eftir bútun-
um að dæma verður platan rök-
rétt framhald síðustu plötu, Hail 
to the Thief. 

Radiohead lekur á netið



Stærðarinnar glerskáli verður 
reistur við hliðina á Norræna hús-
inu í ágúst. Skálinn er rúmlega 700 
fermetrar að stærð, jafn stór Nor-
ræna húsinu sjálfu, og rúmar þús-
und manns. Hann verður reistur 
í tilefni Reyfis-hátíðarinnar sem 
Norræna húsið stendur fyrir. Há-
tíðin stendur yfir í níu daga, 18. til 
26. ágúst.

„Það verður mjög fjölbreytt 
dagskrá. Mikið af tónlist og eitt-
hvað fyrir alla aldurshópa, börn, 
unglinga og fullorðna,“ segir Ellen 
Marie Fodstad sem vinnur við að 
skipuleggja hátíðina. „Meðal ann-
ars verður sirkusskóli fyrir börn. 
Listamenn sem hafa starfað með 
sirkus Cirkör í Svíþjóð kenna 
krökkum sirkuskúnstir. Þau fá að 

æfa sig í að ganga á línu og fleira 
skemmtilegt.“

Enn er verið að skipuleggja dag-
skrána og beðið eftir staðfesting-
um frá ótal erlendu listafólki. 
Dagskráin verður betur kynnt í 
byrjun næsta mánaðar. Það sem 

búið er að staðfesta er fyrrnefnd-
ur sirkusskóli, danski rithöfund-
urinn Carsten Jensen og norska 
hljómsveitin Magnet.

Hátíðin mun ná yfir hvers konar 
menningu. Þarna verður tónlist af 
ýmsu tagi, myndlist, vídeóverk og 
innsetningar, hönnun og arkitekt-
úr. Þá munu margir rithöfundar 
heimsækja hátíðina, einnig verða 
sirkus og danssýningar. Auk þessa 
alls verður sérstök áhersla lögð á 
norræna matargerðarlist.

„Það verður rosalega mikið af 
skemmtilegu í gangi, húsið allt 
verður undirlagt auk glerskálans. 
Flestir viðburðirnir verða líka 
ókeypis. Það verða líklega bara 
stóru tónleikarnir sem verður að-
gangseyrir á,“ segir Ellen.

Reyfisskáli reistur við Norræna húsið

Daisy Wright, barnfóstran sem leik-
arinn Jude Law hélt framhjá með 
er hann var enn með Siennu Mill-
er, er byrjuð með Maxi Jazz, söngv-
ara Faithless. Wright, sem er 28 ára, 
og Maxi, sem er nýorðinn fimmtug-
ur, sáust láta vel hvort að öðru á 
Wireless-hátíðinni sem var haldin í 
Bretlandi um síðustu helgi. 

Wright komst í sviðsljósið fyrir 
tveimur árum þegar upp komst um 
ástarsamband hennar og Law. Starf-
aði hún þá sem barnfóstra fyrir 
Law og fyrrverandi eiginkonu hans, 
Sadie Frost. 

Fóstran með 
kærasta

THE RICHES í kvöld kl. 20:50 MEDIUM í kvöld kl. 21:40



Feðgarnir þjálfa karla- og kvennalið GUIF

 Stefán Gíslason skor-
aði þrennu í 6-0 stórsigri Lyn á 
toppliði Brann í síðustu umferð 
norsku úrvalsdeildarinnar og 
fékk mikið lof norsku pressunn-
ar fyrir. Hann var valinn maður 
leiksins í þremur miðlum af þeim 
fjóru stærstu og fékk þrjár áttur 
og eina sjöu.

Að sama skapi fengu íslenskir 
varnarmenn Brann heldur dapra 
dóma fyrir sína frammistöðu. 
Garðar Jóhannsson skoraði sitt 
annað mark á tímabilinu í þrem-
ur leikjum fyrir Fredrikstad og 
Veigar Páll Gunnarsson lagði upp 
fyrsta mark Stabæk í 4-1 sigri á 
Álasundi.

Enginn þriggja Íslendinganna 
í Viking var í leikmannahópi liðs-
ins gegn Tromsö. 

Stefán bar af

 Íslenska karlalandslið-
ið í knattspyrnu tekur þátt í fjög-
urra liða æfingamóti á Möltu dag-
ana 2. til 6. febrúar á næsta ári. 
Síðasti dagurinn er alþjóðlegur 
landsleikjadagur og sagði Eyjólf-
ur Sverrisson landsliðsþjálfari við 
Fréttablaðið í gær að hann ætlaði 
að kalla saman alla sterkustu leik-
menn Íslands í kringum mótið.

Þeir leikmenn sem leika í Norgi 
og Svíþjóð geta spilað með á mót-
inu en til að mynda geta þeir sem 
spila á Englandi líklega aðeins 
tekið þátt í síðasta leiknum. 

„Þetta hefur verið lengi í und-
irbúningi. Við höfum unnið hörð-
um höndum að þessu og mótið er 
mikið ánægjuefni og kærkomið 
fyrir okkur. Þetta er mjög mikil-
vægt fyrir landsliðið að nota svona 
leiki til að skoða leikmenn,“ sagði 
Eyjólfur sem býst við að smala 
saman stórum hópi leikmanna til 
Möltu.

Illa gekk hjá KSÍ að fá æfinga-
leiki í vor. Haustið 2008 hefst und-
ankeppni fyrir HM 2010 og er 

þetta æfingamót fyrsti liður í und-
irbúningi fyrir það. 

„Ég ætla að gera það besta úr 
þessu og safna saman leikmönn-
um af Norðurlöndunum og hér 

heima,“ sagðiEyjólfur. Hvít-Rúss-
ar eru í 72. sæti á styrkleikalista 
FIFA, Armenar í 80. sæti, Ísland 
er númer 109 og heimamenn á 
Möltu 117.

Kærkomið að safna hópnum saman

 Sheffield United hefur 
enn ekki gefið upp á bátinn að 
fella West Ham úr ensku úrvals-
deildinni. Í gær lauk síðustu rétt-
arhöldunum í kærumáli Sheffield 
en dómstóllinn frestaði ákvörðun 
sinni í gær.

Sheffield kærði úrskurð stjórn-
ar ensku úrvalsdeildarinnar að 
sekta aðeins West Ham fyrir að 
standa ólöglega að félagaskiptum 
Carlos Tevez og Javier Maschera-
no. West Ham viðurkenndi brot-
ið, fékk 5,5 milljónir punda í sekt, 
en slapp við að missa stig og rétt 
bjargaði sér þar með frá falli á 
kostnað Sheffield.

Þarf enn að bíða 
eftir úrskurði

  Skagamenn halda áfram 
að koma skemmtilega á óvart í 
Landsbankadeildinni en þeir lögðu 
firnasterkt lið Vals, 2-1, á Akra-
nesi í gær.

Guðjón Þórðarson brá á það ráð 
að breyta um leikaðferð hjá sínu 
liði og fór í 3-5-2 leikkerfið. Það 
gaf ekki sérstaka raun í fyrri hálf-
leik því hann var eign Vals frá upp-
hafi til enda og í raun um algjöra 
einstefnu að ræða. Pálmi skaut í 
stöng Skagamarksins eftir 90 sek-
úndur og eftir fimm mínútur hafði 
Mortensen komið gestunum verð-
skuldað yfir þegar hann afgreiddi 
sendingu landa síns, Carlsen, lag-
lega í markið.

Valsmenn fengu nokkur góð færi 
framan af hálfleiknum sem þeim 
tókst ekki að nýta en eftir því sem 
leið á leikinn náðu Skagamönnum 
áttum og lokuðu vörninni. Valur 
réð engu að síður ríkjum á miðj-
unni og Skagamenn komust í raun 
hvorki lönd né strönd. Þá sjaldan 
ÍA náði boltanum þá var honum 
kýlt fram upp á von og óvon. Vörn-
in stóð aftur á móti sína plikt fyrir 
utan upphafsmínúturnar.

Síðustu mínútur hálfleiksins 
náði ÍA aðeins að færa sig framar. 
Í kjölfarið fengu þeir hornspyrnu 
og úr henni skoraði Cingel með 
laglegum skalla. Fyrri hálfleik-
ur var flautaður af nokkrum sek-
úndum síðar. Blóðugt mark fyrir 
Val sem hafði ekki gefið færi á sér 
allan hálfleikinn.

Skagamenn höfðu náð tökum á 
leikkerfinu í síðari hálfleik og í 
raun kusu þeir að bakka enn frekar 
og leyfa Val að koma. Þeir keyrðu 
síðan stórhættulegar skyndisókn-
ir í andlitið á Völsurum. ÍA komst 
yfir þegar sjö mínútur lifðu leiks 
er brotið var á Heimi Einarssyni 
innan teigs. Bjarni skoraði örugg-

lega úr vítinu.
Valur náði lítið að ógna það 

sem eftir lifði leiks en átti hugs-
anlega að fá víti er boltinn virt-
ist fara í hönd eins leikmanns ÍA 
innan teigs. Ekkert var dæmt og 
ÍA fagnaði sigri skömmu síðar.

Frábær sigur hjá ÍA sem lék af 
mikilli skynsemi og vann sig vel 
út úr erfiðleikum í upphafi leiks. 
Vörnin var frábær með Cingel 
sem besta mann og skyndisókn-
irnar hættulegar. ÍA-liðið berst 
vel og þekkir sín takmörk. Það er 
að skila þeim góðum stigum.

Valsmenn voru í miklum vand-

ræðum á síðasta þriðjungi vall-
arins eins og áður í sumar. Sókn-
arleikur Vals er of einhæfur og 
fyrirsjáanlegur. Það vantar til-
finnanlega meira vængspil í liðið 
og að bakverðir taki ríkari þátt í 
sóknarleiknum með hlaupum upp 
völlinn. Þeim virðist hins vegar 
vera bannað að færa sig mikið 
fram völlinn. Fyrir vikið eru sókn-
arloturnar oft tilviljanakennd-
ar þar sem háloftasendingar og 
stungur ráða ríkjum. Það er líka 
grátlegt fyrir Val hversu illa þeir 
nýttu 18 hornspyrnur sínar í leikn-
um.

Frábær varnarleikur lagði grunninn að góðum sigri ÍA á Val, 2-1. Valsmenn 
stýrðu leiknum lengstum en sköpuðu lítið á meðan ÍA nýtti sín færi.



 Norskir fjölmiðlar 
greindu frá því að norska liðið 
Grand í Bodø hafi mikinn áhuga 
á því að fá Margréti Láru Viðars-
dóttur í sínar raðir og greiða henni 
„ofurlaun“ fyrir. Samkvæmt frétt-
inni stendur henni til boða að tvö-
falda launin sín hjá Val og fá um 
600 þúsund  krónur í mánaðar-
laun. Það þýðir að hún er með 300 
þúsund krónur í mánaðarlaun hjá 
Val sem hljóta að teljast talsverð 
tíðindi.

Elísabet Gunnarsdóttir, þjálf-
ari hennar hjá Val, sagði að fyrir-
spurnum frá félögum víða erlend-
is frá rigndi yfir hana. 

„Það er mikið búið að hringja 
í hana sjálfa sem við erum ekki 
sátt við því hún er samningsbund-
in Val,“ sagði Elísabet en Mar-
grét Lára skrifaði undir tveggja 
ára samning við Val í vetur. Hún 
hefur því fengið sér umboðsmann, 
Guðlaug Tómasson, og vísað þess-
um fyrirspurnum á hann.

„Þetta er ekki áhugaverður 
kostur fyrir hana og ýttum við 
þessu strax út af borðinu,“ sagði 
Guðlaugur. „Liðið er einfaldlega 
ekki nógu gott. En hún ætlar líka 
að bíða og sjá til þar til tímabil-
inu lýkur hér heima. Við vitum að 
það eru mun betri lið en þetta sem 
hafa áhuga á henni.“

Bæði Guðlaugur og Elísabet 
segja það ljóst að hún fari ekki 
frá Val fyrr en að tímabilinu loknu 
hér heima og Valur lýkur þátttöku 
sinni í Evrópukeppninni.

„Ég hvet hana til að fara aftur 
út,“ sagði Elísabet sem sagði að 
félög í Þýskalandi, Ítalíu, Noregi 
og Svíþjóð hefðu áhuga á henni og 
hefðu haft lengi. 

Margrét Lára lék í vetur með 
Duisburg í Þýskalandi en hætti 
skyndilega með liðinu og kom það 
talsvert á óvart. „Í ljósi reynslu 
sinnar ætlar hún að skoða sín mál 
vel og fara rólega í hlutina. Ég 
held að hún sé ekki spennt fyrir 
því að fara aftur til Þýskalands 
og Norðurlöndin yrðu sennilega 
ákjósanlegur kostur fyrir hana,“ 
sagði Guðlaugur.

Elísabet sagði að þær tölur sem 
nefndar voru í norskum fjölmiðl-
um í gær væru mikið gleðiefni. 
„Það er frábært að íslenskri knatt-
spyrnukonu standi til boða slík 
laun.“

Það er engin nýlunda að kven-
kyns íþróttamenn fái há laun í 

Skandinavíu. Hæstu launin eru þó 
örugglega í dönsku kvennadeild-
inni í handbolta en þar fá leik-
menn allt að eina og hálfa milljón 
króna í mánaðarlaun. Karlarnir í 
danska handboltanum eru nýbún-
ir að ná sömu launum en voru með 
mun lægri laun.

Margrét Lára getur fengið 
ofurlaun í Noregi

 Daði Lárusson hefur hald-
ið FH-markinu hreinu í 386 mínút-
ur eða allt frá því að Færeyingur-
inn Símun Eiler Samuelsen skor-
aði hjá honum í 2. umferð 20. maí 
síðastliðinn. FH mætir Breiðabliki 
í kvöld.

Aðeins þrír leikmenn hafa skor-
að hjá Daða í sumar, Símun og svo 
bræðurnir Bjarni og Þórður Guð-
jónssynir í leiknum uppi á Akra-
nesi í 1. umferð.

Daði hefur nú haldið hreinu í 
síðustu fjórum leikjum og er að-
eins 41 mínútu frá því að slá eigið 
persónulega met frá sumarinu 
2006. Daði þarf aftur á móti að 
halda marki sínu hreinu í 26 mín-
útur til að ná sínum öðrum besta 
árangri í efstu deild.

Daði hefur varið öll 19 skotin 
sem komið hafa á hann í síðustu 
fjórum leikjum.

„Ég væri örugglega búinn að fá 

á mig mun fleiri mörk ef ég hefði 
ekki þessa jaxla fyrir framan mig 
í vörninni,“ sagði Daði. „En auðvit-
að stefni ég að því að bæta þetta 
met. Það væri gaman að því. Við 
þurfum því að vera á tánum strax 
frá fyrstu sekúndu,“ sagði Daði í 
léttum dúr en Magnús Páll Gunn-
arsson, leikmaður Breiðabliks, 
skoraði eftir rúma mínútu í síð-
asta leik. 

Hefur haldið marki FH 
hreinu í 386 mínútur

 Danska stórliðið Bröndy 
ætlar að hækka tilboð sitt í lands-
liðsmanninn Stefán Gíslason. 
Forráðamenn félagsins fylgd-
ust með Stefáni skora þrennu 
og eiga stórleik með Lyn sem 
vann Brann 6-0 um síðustu helgi. 
Í kjölfarið bauð Bröndy um 10 
milljónir íslenskra króna í Stef-
án en tilboðinu var hafnað.

Stefán sagði við fjölmiðla í 
Noregi um helgina að hann vissi 
ekkert hvernig viðræðum félag-
anna miðaði en myndi skoða til-
boð frá Bröndy ef það byðist. 
Lyn vill alls ekki missa Stefán 
sem hefur átt mjög gott tímabil 
með félaginu.

Bröndy hækkar 
tilboðið í Stefán

 Samkvæmt áreiðanleg-
um heimildum Fréttablaðsins 
hefur stórlið Celtic áhuga á því 
að fá Rúrik Gíslason til sín. Ól-
afur Garðarsson, umboðsmaður 
Rúriks, vildi ekki staðfesta að um 
Celtic væri að ræða, en hann stað-
festi að lið í Skotlandi hefði áhuga 
á Rúrik. Auk þess vilja tvö félög 
um miðja deild í Hollandi fá Rúrik 
til sín. 

Unglingalandsliðsmaðurinn
hefur dvalið hjá Djurgården í Sví-
þjóð að undanförnu. 

Rúrik sagði við Fréttablaðið um 
helgina að honum litist vel á fé-
lagið sem er að undirbúa samn-
ingstilboð. Rúrik lagði mikla 
áherslu á að hann vildi fá að spila 
í hverri viku en mál hans ættu að 
skýrast fljótlega.

Undir smásjá skoska 
stórliðsins Celtic

Sumarskóli TBR 2007
-nýtt skipulag!

Sumarskóli TBR hefur verið starfræktur í 20 sumur. Þetta er alhliða íþróttaskóli og eru fjölmargar íþróttagreinar á 
dagskrá. Badmintoníþróttin skipar þó veglegan sess, enda er hún aðalíþrótt TBR. Við starfrækjum íþróttaskóla 
fyrir 6-13 ára börn í sumar. Skipt er í hópa eftir aldri.

Á námskeiðinu er stefnt að því að kynna 
nemendum helstu grunnatriði 
badmintoníþróttarinnar.Kennslan fer bæði 
fram á leikjaformi og í formi tækniæfinga 
og skiptist erfiðleikastig þeirra eftir aldri 
og getustigi þátttakenda. Einnig kynnast 
nemendur helstu leikreglum. 

Námskeiðið er fjölbreytt, spennandi og 
skemmtilegt og við nýtum okkar frábæru
staðsetningu í Laugardalnum, auk þess að 
fara í stuttar ferðir með strætó út fyrir 
dalinn. Á hverju námskeiði er m.a. farið í 
Fjölskyldu- og Húsdýragarðinn, í sund í Laugardalnum, ratleik í Elliðaárdalnum, Nauthólsvík heimsótt o.s.frv. 
Hverju námskeiði lýkur með hátíðardagskrá með ýmsum skemmtilegum viðburðum. 

Boðið verður upp á bæði heils- og hálfsdagsvistun, frá 9-13 og 9-16. Möguleiki er á gæslu frá 8-9 og frá 16-17. 
Boðið er upp á léttan hádegisverð fyrir börn sem eru í heilsdagsvistun.
Þjálfarar eru m.a. Skúli Sigurðsson íþróttakennari, Broddi Kristjánsson íþróttakennari, Tinna Helgadóttir 
badmintonþjálfari, Árni Þór Hallgrímsson badmintonþjálfari, Jónas Huang badmintonþjálfari.

Námskeið 2 25. júní - 6. júlí
Námskeið 3 7. ágúst - 20. ágúst

Öll börn í Sumarskólanum fá jafna viðurkenningu fyrir þátttöku og verðlaunapening 
eins og stefna ÍSÍ í þjálfun barna og unglinga segir til um.

Verð er kr. 8.000 fyrir námskeið kl. 9-13 
og kr. 15.000 fyrir námskeið kl. 9-16.

Upplýsingar og innritun í síma 581-2266. 

TENNIS- OG BADMINTONFÉLAG REYKJAVÍKUR
Gnoðarvogi 1, 104 Reykjavík, Sími: 581-2266   tbr@tbr.is   www.tbr.is



Hver þarf sjónvarp þegar YouTube er til staðar?



Ævintýralega gott á grillið!

Gómsæt sjóbleikja á grillið

Ljúffengar lambalundir á grillið.

Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.

Mikið úrval að girnilegum fiskréttum hönnuðum
af fremstu matreiðslumeisturum landsins.

Ævintýralegar sælkerabúðir

T-bone steik að hætti Gallerí Kjöts

20
mínútna eldunartími

Þægindi!
aðeins

Sælkerabúðir Gallerí kjöts og Fiskisögu: Dalvegur 4, Tjarnarvellir 15, Búðakór 1
Sælkerabúðir Fiskisögu: Hamraborg 14a, Skipholt 70, Höfðabakki 1, Nesvegur 100
Sundlaugarvegur 12, Háaleitisbraut 58-60, Ægisbraut 29, Akranesi

Fjölbreytt úrval af gæða kjöti og fisk á grillið.
Láttu matreiðslumenn okkar aðstoða þig við valið. 

Ljúffengar llaammmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaallllllllllllllluuuuuunnnnnndddddddddddddddiiiiiiirrr ááááá ggrriilllliiðð.
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„Þeir koma hér til mín og gleypa 
þetta í sig alveg hreint,“ segir 
Kjartan Halldórsson sem rekur 
veitingastaðinn Sægreifann við 
Reykjavíkurhöfn. Hann segir það 
daglegt brauð að erlendir ferða-
menn komi til hans að smakka 
hvalkjöt eftir að hafa farið í 
hvalaskoðun. „Þeir fara út að 
skoða hvalina og svo blæs hvalur-
inn framan í þá og þá koma þeir 
gráðugir til mín að borða,“ segir 
sægreifinn og hlær. 

Einar Steinþórsson hjá hvala-
skoðunarskipinu Hafsúlunni seg-
ist ekki verða mikið var við að 
fólk fari úr ferðunum hjá honum 
að borða hval. „Meirihluti þeirra 
útlendinga sem ég tala við í skoð-
unarferðunum eru mjög mótfalln-
ir hvalveiðunum. Sérstaklega 
Bretar, Bandaríkjamenn og Norð-
urlandabúar sem koma hingað.“ 

Einar segir að margir spyrji 

út í hvalveiðarnar en það fari þó 
eftir því hversu áberandi veiðarn-
ar hafi verið í umræðunni hversu 
mikið er spurt. „Ég er hræddur um 
að það eigi ekki eftir að hafa góð 
áhrif þegar Paul Watson kemur,“ 
segir Einar en Paul Watson er, 
eins og kunnugt er, forsvarsmað-
ur Sea Shepard dýraverndunar-

samtakanna sem sökktu tveimur 
hvalveiðiskipum við Reykjavík-
urhöfn árið 1986.

Einar segist einnig heyra af 
vanþóknun fólks í gegnum ferða-
skrifstofur. Í haust þegar lang-
reyðaveiðarnar voru áberandi í 
fjölmiðlum hafi ferðamenn mikið 
talað um að þetta væri þeim ekki 
að skapi. Hann segist reynd-
ar ekki vita um afbókanir vegna 
þessa.

Einar segist þó hafa smakkað 
hval og finnst þetta ágætis matur 
þegar hann er rétt matreiddur 
án þess þó að hann myndi kaupa 
hvalkjöt sjálfur. 

Kjartan í Sægreifanum segir 
að ferðamönnunum sem komi 
til hans finnist ekkert að því að 
borða hval. „Það er bara einstaka 
manneskja sem er foj og hleyp-
ur út. Það er viðburður þegar það 
gerist.“  

Ferðamenn fara úr hvala-
skoðun í hvalkjötsát

Þarna er ég að auglýsa skóla-
leikritið Undantekningin og 
reglan sem leikfélag MH sýndi. 
Þarna tók ég mín fyrstu alvöru 
skref í leiklist og eftir þau var 
ekki aftur snúið. 

Steinunn Camilla úr stúlknasveit-
inni Nylon hefur opnað bloggsíð-
una manzana.blog.is sem væri ef til 
vill ekki í frásögur færandi nema 
að þar sýnir söngkonan hæfileika 
sína í kveðskap og ljóðagerð. „Ég 
hef nú skrifað ljóð síðan ég var níu 
ára,“ segir Steinunn sem tók blogg-
ið í sína þjónustu í síðustu viku.

Ljóðin eru af öllum stærðum og 
gerðum. Steinunn segir þetta ein-
faldlega vera hugljúfar pæling-
ar um lífið og tilveruna en að ekki 
standi til að gefa þetta út á bókar-
formi. „Þetta er nú bara eitthvað 
sem ég geri í mínum frístundum,“ 
segir Steinunn sem bjóst ekki neitt 
sérstaklega við að hún kæmi að 
gerð lagatexta hjá Nylon-flokkn-
um. Slíkt væri nánast alfarið í 
höndunum á Ölmu sem væri snill-
ingur í slíku.

Nylon-stelpurnar eru komnar 
í langþráð sumarfrí eftir að hafa 
verið á stanslausum þönum í rúm 
þrjú ár.

Kvæðakonan Camilla á blogginu

„Við reiknum með því að fá reikn-
ingana frá Rottweiler í dag og þá 
munum við fara yfir málin,“ segir 
Ómar Vilhelmsson, framkvæmda-
stjóri Flass.net. Fréttablaðið hefur 
að undanförnu fjallað um meintar 
vanefndir viðburðarfyrirtækisins 
FL Media hvað launamál varðar í 
kjölfar þess að rapphljómsveitin 
XXX Rottweiler setti upp heima-
síðuna oskaraxelskuldarpening.
blogspot.com.

Málið snýr að þrennum tónleik-
um sænska plötusnúðsins Bass-
hunter í nóvember sem Rottweil-
er segjast ekki hafa fengið greitt 
fyrir. Þegar Ómar hafði feng-
ið ljósrit af reikningunum seinni-
partinn í gær kannaðist hann við 
hluta þeirra en alls ekki alla. Í 

tölvupósti til Fréttablaðsins frá 
Ómari stóð: „Sá aðili sem samdi 
við hljómsveitina á sínum tíma 
þarf að afgreiða reikninga og 
kvitta fyrir þeim, ef þeir reynast 
réttir, [hann] er erlendis og kemur 
ekki til landsins fyrr en 28. júní. 
Ef þeir reynast réttir munu eftir-
stöðvar þeirra vera greiddar, ef 
þeir hinsvegar reynast ekki í sam-
ræmi við það sem um var samið 
á sínum tíma verðum þeim mót-
mælt.“ Sá aðili sem um ræðir mun 
vera Óskar Axel Óskarsson, mark-
aðsstjóri FL Media. Erpur Eyvind-
arson greindi Fréttablaðinu frá 
því að fjórmenningarnir í Rott-
weiler hafi sent FL Media reikn-
inga dagana 16.-26. nóvember. Þeir 
hafi hins vegar ekki verið greidd-

ir nema að hluta. „Ég hef sjálf-
ur fengið greiddan minn hluta en 
hinir þrír hafa ekki fengið neitt,“ 
segir Erpur.

Ómar sagði í samtali við blað-
ið að laun fyrrum tónlistarstjóra 
stöðvarinnar, Magnúsar Árna 
Gunnarssonar, yrðu greidd en gat 
ekki tjáð sig um í hvaða farvegi 
mál fyrrum viðburðarstjórans, 
Carmen Jóhannsdóttur, væri. Hjá 
VR fengust þær upplýsingar hjá 
Elíasi Magnússyni, forstöðu-
manni kjarasviðs, að einhverj-
ir aðilar hefðu haft samband 
og óskað eftir aðstoð sökum 
vangoldinna launa af hendi 
FL Media. Elías vildi ekki 
gefa upp hversu margir þeir 
væru.

VR skoðar mál FL Media

Í tunglskins bjartri nóttu
þar stend ég
Dansandi við eigin skugga
í augnabliki miðnættis

Í dal efans
þar geng ég
brotnar herðar
undan þungum áhyggjum
lífsins.

Hvergi í einskinslandi
þar er ég
föst í vef hugans
Dropapollar táranna
í stríði við hugsanir

Þar sem stjörnurnar villtar
falla úr himnanna faðmlagi

Þar stend ég og geng áfram
og held áfram að vera

Dökka hliðin





Lúmskasta röksemdin í umræð-
um um misrétti kynjanna er 

sú að það fyrirfinnist ekki. Því til 
stuðnings er gjarnan vísað til frels-
is einstaklingsins, allt sé undir 
honum sjálfum komið alveg óháð 
kyni.

vissulega hefur okkur miðað 
og vissulega ber hver og einn 
ábyrgðina á eigin lífi. Umhverfið 
sér hins vegar enn þá um að temja 
hugsunarháttinn til fornra við-
horfa. Það sendir óteljandi smá-
skilaboð sem minna á skilyrt hlut-
verk kynjanna, gefur litlar lævís-
ar leiðbeiningar til stúlkna og pilta 
um þekkilega sjálfsmynd nógu 
víða til að við tökum sjaldan eftir 
þeim. Framleiðsla staðalmynd-
anna er stöðug: Á hverjum ösku-
degi ár eftir ár fyllast leikskólarn-
ir af prúðum prinsessutelpum og 
hugrökkum ofurhetjudrengjum. 
Meira að segja í kirkjulegu barna-
starfi er börnum enn kenndur tví-
söngurinn um Daníel og Rut. Þær 
eiga að vilja líkjast Rut sem er svo 
sæt og góð en þeir absolútt eins og 
Daníel sem er fylltur hetjumóð.

vinsælasti raunveruleika-
þátturinn í sjónvarpi um þessar 
mundir er „America´s Next Top 
Model“ þar sem ungar stúlkur berj-
ast um titilinn. Nýleg keppni gekk 
út á það, hver liti best út dauð – 
skotin, kyrkt eða skorin á háls. Um-
ræða dómnefndarinnar snerist um 
flotta leggi, þokkafullar stellingar 
og geðveikt sexí áverka á meðan 
keppendur tístu af fögnuði yfir frá-
bærum árangri sínum í hlutverk-
um fórnarlambanna. Enda fátt jafn 
heillandi og misþyrmdar konur.

ef vera skyldi frjálslynd-
asti bæjarstjóri landsins. Að sögn 
vinar hans sem rekur elstu starfs-
grein mannkyns … úps afsakið, 
elsta strippklúbb landsins, starfa 
þar árlega hundrað og fimmtíu 
stúlkur, flestar til að fjármagna 
langskólanám. Með sama áfram-
haldi verður meirihluti verkfræð-
inga, lækna og lögfræðinga Austur-
Evrópu kvenkyns.

frelsi einstaklingsins er svo 
frábært að það er allt leyfilegt. 
Nema reyndar er bannað að býsn-
ast og líka bannað að kalla hlutina 
sínum réttu nöfnum. Annars ertu 
ofstækisfull öfgamanneskja. Auð-
vitað er sífelld pólitísk rétthugs-
un húmorslaus og hundleiðinleg til 
lengdar en æ, það væri svo gott ef 
kvenréttindadagurinn 19. júní skil-
aði einhverjum árangri. Fyrir Rut 
og líka fyrir Daníel.

Daníel og Rut 
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Meira rými

www.toyota.is

*Corolla SD Terra

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

Frábær nýting á plássi Meira innanrými í nýrri Corolla

Meira öryggi

Hljóðlátastur í sínum flokki

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Minni útblástur og eldsneytiseyðsla með MM skiptingu

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og

reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.

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

Verð frá 1.960.000* kr.
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