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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum 

og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist,

mynd og hita.
Hlíðasmári 1 / 200 KópavogurSími 520 4545 / ww

Friðrika komin aftur á skjáinn Mamma Brads Pitt fór í heimsókn til Jennifer Aniston…

INGIBJÖRG OG JÓN ARNARSeldu villu á 160 millur

GRÉTAR „LÍKMAÐUR“ SIGURÐARSONVill verða sterkastur

SIRKUSÚTTEKT

FEGURÐARDROTTNINGIN JÓHANNA VALAMeð eigin stíl

ANGELINA JOLIE Töffarinn sem varð    súpermamma

EINKAÞOTUR ÍSLENDINGA

 Svissnesku fyrirtækj-
unum Amitelo og BebbiCell hefur 
verið veitt tíðniheimild til rekst-
urs GSM-farsímakerfa á Íslandi.

Tveimur íslenskum fyrirtækj-
um, Núll-Níu og IP-fjarskiptum, 
var neitað. Póst- og fjarskipta-
stofnun sendi fyrirtækjunum nið-
urstöður sínar í fyrradag. Um 
hefðbundna GSM-tíðni er að ræða, 
þá sömu og Síminn og Vodafone 
reka sín kerfi á.

Lárus Jónsson, framkvæmda-
stjóri Núll-Níu, segir Póst- og fjar-
skiptastofnun hafa brugðist skyld-
um sínum gagnvart markaðnum 

með því að veita svissnesku fyrir-
tækjunum leyfin. 

„Þessi fyrirtæki hafa ekkert á 
bak við sig og ætla greinilega ekki 
að setja upp þjónustu hérna. Þau 
eru valin fram yfir íslensk fyrir-
tæki sem hafa verið starfandi í 
mörg ár og hafa sett upp mikið af 
nauðsynlegum útbúnaði. Við 
munum nýta okkar mótmælarétt.“

Hann segir að þegar fyrirtæki 
fái tíðniheimild til GSM-reksturs 
fái það einnig aðgang að ýmsum 
samtökum sem geta komið fyrir-
tækinu til góðs. Þess vegna segist 
fyrirtæki oft ætla að koma á fót 

þjónustu en standi ekki við það.
Einar Kristinn Jónsson, fram-

kvæmdastjóri IP-fjarskipta, seg-
ist ekki vilja tjá sig um málið fyrr 
en niðurstaða útboðsins hefur 
verið gerð opinber.

Fréttablaðið sagði í apríl frá 
umfjöllun þýska fréttaskýringa-
þáttarins Frontal21 um hagi Amit-
elo, annars svissneska fyrirtækis-
ins sem fékk leyfi. Þar kom fram 
að þýska fjármálaeftirlitið væri að 
rannsaka fyrirtækið vegna gruns 
um að það keyrði upp hlutabréfa-
verð með villandi upplýsingum.

„Við fengum bréf frá Póst- og 

fjarskiptastofnun í dag og við 
höfum vissulega áhuga á að reka 
GSM-kerfi á Íslandi,“ segir Jan 
Malkus, áætlanastjóri Amitelo. 
Hann segir engan fót fyrir ásök-
unum um að fyrirtækið ætli sér 
ekki að setja upp þjónustu.

Andreas Fink, forstjóri Bebb-
iCell, segist ánægður með leyfis-
veitinguna. Fyrirtækið, sem mun 
starfa undir nafninu IceCell á 
Íslandi, ætlar að hefja rekstur 
innan árs. „Það er á hreinu að við 
munum byggja upp kerfi á Íslandi. 
Ég er sjálfur á leiðinni þangað um 
helgina,“ segir hann.

Svissnesk fyrirtæki herja á 
íslenskan farsímamarkað
Tvö svissnesk fyrirtæki hafa fengið heimild til reksturs GSM-kerfis á Íslandi. Tveimur íslenskum fyrirtækjum 
var synjað. „Fyrirtæki sem ætla greinilega ekki að setja upp neina þjónustu,“ segir framkvæmdastjóri Núll-Níu.

 Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir utanríkisráðherra segir tví-
hliða samning Íslands og Noregs 
um eflt samstarf á sviði öryggis- 
og varnarmála vera ramma sem 
að mestu eigi eftir að fylla út í. 
Hún er nú í opinberri heimsókn í 
Noregi til þess meðal annars að 
ræða framkvæmd samningsins. 

„Það er undir okkur komið hvað 
við viljum gera úr þessu sam-
komulagi,“ sagði Ingibjörg í sam-

tali við Fréttablaðið í gær. Hvaða 
viðbúnaðar sé þörf hérlendis sé 
fyrst og fremst háð eigin mati 
Íslendinga á ógnunum. „Þetta 
hættumat hefur ekki verið unnið 
nægilega vel af okkar hálfu,“ 
segir hún, og úr því vilji hún 
bæta. 

Ingibjörg sagði að norski varn-
armálaráðherrann, Anne-Grete 
Strøm-Erichsen, hefði ítrekað á 
fundi þeirra að Íslendingar yrðu 

að setja fram óskir um „hvað við 
vildum setja inn í þennan ramma“. 
Eitt það mikilvægasta sem sam-
starfið muni snúast um sé að 
tryggja öryggi siglinga, ekki síst 
með olíu og gas. 

Norðmenn munu einnig, meðal 
annars með þátttöku í heræfingu 
hérlendis í sumar, leggja sitt af 
mörkum til að árétta varnarskuld-
bindingar NATO gagnvart Íslandi.

Viðbúnaður byggi á hættumati

Kafsigldi Serba 
í Laugardal

Ísland vann verðskuld-
aðan 5-0 sigur á Serbum í 
undankeppni EM í knattspyrnu á 
Laugardalsvelli í gærkvöld. 
Stelpurnar byrjuðu leikinn af 
krafti og uppskáru mark þegar 
Dóra Stefánsdóttir skoraði. 
Serbnesku stúlkurnar vissu ekki 
hvaðan á þær stóð veðrið en þær 
komust lítt áfram gegn feiki-
sterkri íslenskri vörn.

Stelpurnar komust í 2-0 með 
marki Dóru Maríu Lárusdóttur 
og sú var staðan í hálfleik. 
Katrín Jónsdóttir skoraði þriðja 
markið með fallegum skalla 
eftir hornspyrnu og Margrét 
Lára Viðarsdóttir kórónaði 
stórleik liðsins með fjórða 
markinu. Serbneska liðið skoraði 
sjálfsmark undir lok leiksins.

Ísland er í efsta sæti riðilsins 
með níu stig eftir þrjá leiki en 
næsti leikur í undankeppninni er 
gegn Slóveníu ytra í ágúst.



„Ég hef búið hér 
síðan 1970 og hef aldrei séð 
annað eins. Vissulega hefur oft 
verið moldrok við ána en ekkert í 
líkingu við þetta,“ segir Örn Þor-
leifsson, bóndi í Húsey í Hróars-
tungu, en íbúar á svæðinu hafa 
kvartað undan moldroki úr far-
vegi Jöklu undanfarnar vikur. 

Örn segir að allt frá árinu 2001 
hafi verið mikið um moldrok, eða 
frá því bergefni við Kárahnjúka 
var mokað í ána. Áin var stífluð í 
september en moldin liggur eftir 
í farveginum og rýkur upp þegar 
hvessir. Ekki er unnt að sá í sárin 
til að hefta fokið því botnráslok-
ur Kárahjúkastíflu verða opnað-
ar af og til í sumar. Þegar það er 
gert eykst rennslið í ánni en aur-
inn verður eftir á eyrunum þegar 
lokað er fyrir rennslið á ný. 

„Þetta hefur verið mjög slæmt 
núna í maímánuði og það sem af 
er júní. Mér reiknast svo til að 
það hafi verið 19 dagar eða dags-
partar þar sem ég hef ekki séð 
yfir ána vegna moldroks,“ segir 
Örn og bætir því við að moldrok-
ið valdi vandræðum. Fuglar sem 
verpa á eyrunum hafi flúið og 
rykið smjúgi inn í allar glufur á 
híbýlum fólks. 

Guðrún Schmidt, héraðsfull-
trúi Landgræðslunnar á Austur-
landi, segir að moldrokið sé 
aðkallandi vandamál. „Lands-
virkjun hefur veitt sveitarfélag-
inu ákveðið fjármagn til þess að 
græða upp land á móti því sem 
fer undir Hálslón og eins til að 
græða upp þessar áreyrar. Vand-
inn er hins vegar sá að meðan 
vatni er veitt í farveginn af og til 

er ekki raunhæft að græða upp 
því enginn veit hvar vatnið mun 
renna,“ segir Guðrún. 

Pétur Ingólfsson, verkfræð-
ingur og verkefnisstjóri hjá 

Landsvirkjun, segir að aðeins 
standi til að opna botnráslokurn-
ar í sumar og að fljótlega marki 
áin sér fastan farveg og eyrarn-
ar grói upp. 

„Þegar staðreyndir málsins 
eru skoðaðar má sjá að áhrifin 
eru í raun á hinn veginn. Ég get 
fullyrt að eftir að við lokuðum 
fyrir stífluna í september í fyrra 
hefur ástandið stórbatnað á 
þessu svæði með tilliti til sand-
foks og það á enn eftir að batna 
þegar eyrarnar gróa,“ segir 
Pétur. Hann segir að nú setjist 
aurinn í Hálslónið í stað þess að 
renna með ánni niður á láglendið 
en Jökla var aurugasta á lands-
ins þangað til hún var stífluð.

Kenna Kárahnjúka-
virkjun um sandfok
Íbúar í Jökulsárhlíð og Hróarstungu segja að moldrok við Jöklu hafi aldrei ver-
ið jafn mikið og nú og kenna Kárahnjúkastíflu um.  Fulltrúar Landsvirkjunar 
vísa því á bug og segja að moldrok á svæðinu verði minna en áður.

„Þetta eru fínar sauma-
vélar og á alveg frábæru verði,“ 
sagði ung kona sem komin var með 
tvær saumavélar í innkaupakörf-
una sína þegar blaðamaður og ljós-
myndari lögðu leið sína í Kringluna 
í gær. Þangað var mættur hópur 
sölumanna frá breska fyrirtækinu 
Jerry Fried sem selur saumavélar 
frá framleiðandanum Necchi. 

Auglýsingar um söluna voru 
bornar út í flest hús á höfuðborgar-
svæðinu og af mannfjöldanum 
mátti ráða að aldrei hefðu verið 
seldar saumavélar á Íslandi. Fólk 
ruddist að sýningarvélum, prófaði 
saumspor og hljóp svo í röðina til að 
tryggja sér vél. Sveittur sendill 
hafði ekki undan að bera vélarnar í 
fólk og á göngum Kringlunnar mátti 
sjá fólk á öllum aldri með sauma-
vélakassa í fanginu.

Salan verður í gangi fram á mánu-
dag.

Björn Ingi, er þetta ekki öðru-
vísi lóðaúthlutun en þú ert 
vanur?

 Nokkuð hefur 
borist af kvörtunum til Umhverf-
isstofnunar vegna hveralyktar í 
Norðlingaholti. Hellisheiðarvirkj-
un er ástæðan, að sögn upplýs-
ingafulltrúa stofnunarinnar.

Hveralykt stafar af lofttegund-
inni brennisteinsvetni, sem fylgir 
útblæstri Hellisheiðarvirkjunar. 
Brennisteinsvetni er skaðlegt í 
miklum styrk. Í Reykjavík hefur 
styrkur þess þó verið langt undir 
viðmiðunarmörkum.

„Þetta er pirrandi og angrar 
fólk,“ segir Hávar Sigurjónsson, 
upplýsingafulltrúi Umhverfis-
stofnunar. „Það eru alveg gild 
sjónarmið, en það vantar í raun 
reglugerð um hver mörkin eigi að 
vera.“

Hveralyktin 
angrar íbúa

Ólafur Stefánsson handknatt-
leiksmaður æfir 
með meistara-
flokki Vals í 
knattspyrnu. 
Ólafur hefur 
gert þetta 
undanfarin ár 
og í samtali við 
Fréttablaðið 
útilokaði 
leikmaðurinn 
ekki að hann 
myndi taka fram takkaskóna og 
leika í úrvalsdeildinni þegar 
handknattleiksferlinum lýkur.

Willum Þór Þórsson, þjálfari 
Vals, segir Ólaf vera einstakan 
leikmann og margrómaður 
leikskilningur hans í handbolta 
skili sér vel í fótboltanum. „Þegar 
Ólafur mætir þá mætir hann til að 
æfa. Hann gerir allt sem beðið er 
um og meira til,“ sagði Willum og 
bætti því við að Ólafur yrði góður 
liðstyrkur fyrir sérhvert félagslið 
á Íslandi.

Æfir með meist-
araflokki Vals

 Alþjóðaleikar ungmenna 
voru settir í Laugardalnum í gær. 
Þar munu rúmlega þúsund börn 
og unglingar á aldrinum 12-15 ára 
keppa í knattspyrnu, handbolta, 
frjálsum íþróttum, badminton, 
golfi, sundi og júdó.

Þema hátíðarinnar er víkingar, 
og gengu 64 slíkir fremstir í 
flokki við setningarathöfnina, 
einn fyrir hverja borg sem á 
fulltrúa á leikunum. Alls keppa 
ungmenni frá 35 löndum á 
leikunum. Mótið stendur fram á 
sunnudag og er ókeypis aðgangur 
á alla viðburði þess. 

Börn etja kappi 
á Alþjóðaleikum

Meirihluti fundargesta á 
opnum fundi um framtíðarskipu-
lag miðbæjar Selfyssinga vildi 
breytingar á fyrirhuguðu skipu-
lagi eða að það verði sett fyrir 
dóm íbúa í kosningu, að sögn Elfu 
Daggar Þórðardóttur, formanns 
Miðbæjarfélagsins. 

Elfa var ánægð með fundinn 
og sagði umræðurnar hafa verið 
góðar. Meðal annars hefðu for-
svarsmenn byggingarfélagsins 
Miðjunnar lýst sínum sjónarmið-
um fyrir gestum. 

Hins vegar væri margt enn 
óljóst. „Það er verið að teikna í 
þetta og við þurfum líka að sjá 
hvað bærinn gerir,“ segir hún.

Enginn fulltrúi meirihluta bæj-
arstjórnar kom til fundarins en 
þeim var öllum boðið síðastliðinn 
mánudag. Sögðust þau hafa ráð-
stafað tíma sínum á annan veg.

Árna Valdimarssyni, sem býr í 
Sigtúnum, þótti leitt að hafa ekki 
fengið að heyra sjónarmið meiri-
hlutans. 

„Æ, mér leiðist þetta, því mér 
þykir vænt um blessaða krakk-
ana eins og ég hef margoft sagt. 
Og það er ósköp að vita til þess 
að þessi kjánaskapur í þeim núna 
verður til þess að hlegið verður 
að þeim um allan bæ, fyrir að 
þora ekki að mæta á fundinn til 
okkar.“
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Taktu þátt og safnaðu 
stimplum hjá Olís.

Glæsilegir vinningar í boði!

Við höldum með þér!

Stjórnvöld í Ástralíu 
kynntu í gær áætlun um að banna 
áfengi og klám á svæðum frum-
byggja í norðurhluta Ástralíu til 
þess að sporna við misnotkun á 
börnum sem er útbreidd meðal 
frumbyggja samkvæmt opin-
berri skýrslu sem kynnt var í síð-
ustu viku.

Forsætisráðherra Ástralíu, 
John Howard, boðaði hertari 
reglur um velferðarbætur til 
frumbyggja til þess að taka á því 
sem hann sagði „neyðarástand í 
landinu“. „Við erum að fást við 
hóp ungra Ástrala sem hafa 
aldrei kynnst hugtakinu sakleysi 
æskunnar.“

Samfélagsinnviðir frumbyggja 
eru að gliðna í sundur vegna 
ofdrykkju, atvinnuleysis, fátækt-
ar og fleiri þátta samkvæmt 
skýrslunni. Ofdrykkja er sögð 
meginorsök fyrir vanrækslu 
barna sem skapi tækifæri fyrir 
barnaníðinga. Verði áætlunin 
samþykkt verður sala, eign og 
flutningur áfengis bannaður í sex 
mánuði.

Gróft klám, sem mikið fram-
boð er af meðal frumbyggja sam-
kvæmt skýrslunni, verður einnig 
bannað. Fram kemur að börn, 
sem hafi greiðan aðgang að grófu 
klámi, séu mörg með brenglaða 
mynd af kynlífi vegna þess.

Nokkrir leiðtogar frumbyggja 
fordæmdu þegar áætlunina og 
sögðu hana forsjárhyggju stjórn-
valda sem hefðu skert réttindi 
þeirra og skapað hin félagslegu 
vandamál sem plaga samfélag 
frumbyggja. Þeir gagnrýndu 
einnig að ekkert samráð hafi 

verið haft við þá og mótmæltu 
fyrirhuguðum hömlum á hvernig 
frumbyggjar verji velferðarbót-
um.

Aðrir fögnuðu nýju reglunum 
sem kveða á um að á sumum 
svæðum þurfi frumbyggjar að 
verja að minnsta kosti helmingi 
bótanna í mat og aðrar nauðsynj-

ar. Er þessu ætlað að draga úr 
eyðslu fólks í áfengi og fjár-
hættuspil. Velferðarbætur yrðu 
einnig tengdar skólagöngu 
barna.

Sumir vara þó við því að svona 
aðgerðir, sem eiga bara við frum-
byggja, gætu brotið jafnréttis-
lög. 

Áfengis- og klámbann 
á meðal frumbyggja
Misnotkun á börnum er útbreidd meðal frumbyggja Ástralíu samkvæmt nýrri 
skýrslu. Stjórnvöld vilja banna áfengi og klám á svæðum frumbyggja til þess að 
taka á vandanum. „Neyðarástand,“ segir John Howard, forsætisráðherra Ástralíu.

 Grenilús hefur leik-
ið tré á höfuðborgarsvæðinu grátt 
og víða má sjá tré sem virðast með 
litlu lífsmarki. Þórarinn Benedikz, 
skógfræðingur á Mógilsá, segir að 
ástandið sé óvenju slæmt en trén 
muni jafna sig. 

„Ef það er komið nýtt brum á 
trén þá bendir það til þess að þau 
muni ná sér á strik. Trén geta 
drepist vegna lúsaskemmda en 
það er fátítt,“ segir Þórarinn og 
bætir því við að það taki trén lang-
an tíma að ná sér að fullu. 

„Það getur tekið nokkur ár. Við 
höfum fylgst með trjám eftir lús-
afaraldur austur á Héraði og í 
Breiðdal og það hefur tekið þau á 

bilinu fimm til tíu ár að ná þeim 
trjám sem ekki fengu lús. Þetta er 
svo mikið nálatap og tré sem fá lús 
missa mikla vaxtaorku.“

Grenilúsin hefur mest herjað á 
sitkagreni en aðrar amerískar teg-
undir eins og hvítgreni og blá-
greni hafa einnig farið illa. Þórar-
inn segir að lúsin fari á kreik á 
haustin og skemmdirnar séu frá 
því síðastliðið haust.

„Nálarnar drepast yfir veturinn 
og falla svo á vorin. Lúsin drepst 
yfirleitt á veturna en ef veturinn 
er mildur nær hún að halda ung-
viðinu á lífi og heldur áfram að 
dreifa sér,“ segir Þórarinn. 

 Fimmtán ára drengur 
gerði keisaraskurð á barnshaf-
andi konu undir eftirliti foreldra 
sinna, sem bæði eru læknar, í 
tilraun til að komast í heimsmeta-
bók Guinnes. Aðgerðin var tekin 
upp á myndband. Faðirinn sýndi 
starfssystkinum sínum í ind-
versku læknasamtökunum 
myndbandið og var í kjölfarið 
tilkynnt að athæfið væri ólöglegt 
og siðlaust.

Faðirinn, sem gæti verið 
ákærður auk þess að missa 
læknisréttindi sín, sýnir enga 
iðrun og sakar hina læknana um 
afbrýðisemi. Hann segist hafa 
þjálfað son sinn í þrjú ár. 

Gerði keisara-
skurð 15 ára

Þorri foreldra leikskóla-
barna í Reykjavík, eða 93 prósent 
þeirra, er mjög eða frekar ánægður 
með þjónustu leikskólanna og 97 
prósent telja sýnt að barninu þeirra 
líði þar vel. Þetta kemur fram í 
nýrri könnun meðal foreldra sem 
gerð var á vegum leikskólasviðs og 
kynnt í leikskólaráði 20. júní. 

Þá kom fram í könnuninni að níu 
af hverjum tíu foreldrum sem eiga 
barn sem fær sérþjónustu í 
leikskóla, svo sem vegna fötlunar, 
tungumáls eða þroskafrávika, eru 
ánægðir með þá þjónustu.   

Alls tók 3.141 foreldri þátt í könn-
uninni sem er um 64 prósent allra 
foreldra leikskólabarna í borginni.

Flestir foreldrar 
eru ánægðir

Íslandspóstur
hefur ráðist í átak til að vekja 
almenning, húsbyggjendur og 
verktaka til umhugsunar um 
byggingareglugerð, er varðar 
póstlúgur og póstkassasamstæð-
ur. Markmiðið er að bæta 
starfsumhverfi bréfbera. 

Þau vandamál sem bréfberar 
þurfa einna helst að glíma við eru 
ómerktar bréfalúgur, lúgur eða 
póstkassar sem eru of litlir og 
lúgur sem eru of neðarlega á 
útidyrahurðum. Þá vill einnig 
brenna við að ekki séu póstkassa-
samstæður í fjölbýlishúsum.

Starfsumhverfi 
bréfbera bætt



Lukkuleikur...
kíktu í lokið



Nýjung í ræstingum
– þú nærð hærra með UniFlex afþurrkunarsettinu
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 Sendiráð Alþýðulýð-
veldisins Kína óskaði í gær eftir 
því við utanríkisráðuneytið að 
íþróttalið Taívans á Alþjóðaleik-
um ungmenna í Laugardal notaði 
ekki þjóðfána sinn á leikunum.

Samkomulag náðist um að 
Taívanar notuðu sérstakan ólymp-
íufána sinn á Alþjóðaleikunum.

„Þeir gerðu einhvers konar 
samkomulag um að nota ólympíu-
fánann,“ segir Anna Kristinsdótt-
ir, verkefnisstjóri Alþjóðaleik-
anna. „Þetta er bara þessi pólitíska 
umræða sem kemur frá Kínverj-
um. Við höndlum með íþróttaleika 
ungmenna, en ekki pólitíska 
afstöðu.“

Ríkisstjórn Alþýðulýðveldisins 
Kína, sem starfar í Peking og 
nær yfir stóran hluta meginlands 
Asíu, viðurkennir ekki stjórn Taí-
vans og annarra eyja við Kína-

strendur, sem kalla sig einu nafni 
Lýðveldið Kína.

Kínversk stjórnvöld krefjast 
þess að Lýðveldið Kína sé opin-
berlega kallað Kínverska Taípei 

og að Alþýðulýðveldið Kína sé 
hið eina og rétta Kína.

„Við fylgjum „one-China-pol-
icy“ eins og það er kallað,“ segir 
Grétar Már Sigurðsson, ráðu-
neytisstjóri utanríkisráðuneytis-
ins. „Við erum með sendiráð í 
Kína og eigum samskipti við 
Taipei, ekki á pólitískum forsend-
um, heldur sem viðskiptasvæði.“

Grétar segir að utanríkisráðu-
neytið hafi ekki komið beint að 
málinu, þar sem leikarnir eru 
ekki á vegum ríkisins. „Við vilj-
um helst ekki vera að móðga ríki 
að ástæðulausu ef hægt er að 
komast hjá því,“ segir Grétar.

Taívanska liðið látið skipta fánanum út

Finnst þér úrskurður siðanefnd-
ar Blaðamannafélags Íslands í 
Jónínumálinu sanngjarn?

Vilt þú fleiri álver á Íslandi?

Bæjarstjóri Þorláks-
hafnar segir að íbúar sveitarfé-
lagsins hafi nú þegar kosið um 
álverið sem til umræðu var á 
fundi hans og Alcan í gær. Það 
hafi þeir gert í sveitarstjórnar-
kosningum. 

„Það er svo erfitt að meta hvað 
eru mikilvæg mál og hvað eru 
ekki mikilvæg mál,“ segir hann. 
Því verði ekki kosið um álver sér-
staklega, frekar en um önnur 
umdeild mál. 

Forsvarsmenn Alcan vilji held-
ur ekki að neitt óvænt komi upp 
á. „Ef þeir ganga til samninga við 
okkur þá vilja þeir sjá alveg fyrir 
endann á þeim samningum, það 
verði ekkert opið gat í miðjunni,“ 
segir Ólafur Áki Ragnarsson 
bæjarstjóri.

Ólafur segir fundinn hafa geng-
ið „skínandi vel“ og Þorlákshöfn  
komi greinilega til álita sem 
framtíðarstaður álvers.

Alcan og sveitarstjórnarmenn 
hafi skipst á skoðunum og helst 
bar á góma hafnarmál og land-
rými. Of snemmt sé að setja fram 
skilyrði um lagnir línumann-
virkja í jörðu, líkt og íbúar í 
Vogum hafa gert. Ólafur útilokar 
þó ekki að það mál verði skoðað 
þegar nær dregur.

Viljayfirlýsing um orkusölu 
Landsvirkjunar við Alcan rennur 
út í lok mánaðarins og Ólafur á 
von á því að hratt verði unnið í 
málinu. 

Michel Jaques, einn yfirmanna 
Alcan, segir fyrirtækið leita leiða 
til að vera enn um sinn með starf-
semi í Straumsvík. Allar líkur 
séu þó á því að starfsemin verði á 
tveimur stöðum á landinu. Honum 

líst vel á Þor-
lákshöfn.

Á fundi Alcan 
og Landsvirkj-
unar á dögun-
um fóru for-
svarsmenn 
Alcan fram á að 
forgangur 
Alcan að orku 
yrði framlengd-
ur, en hann 

rennur út hinn 30. júní. 
Þorsteinn Hilmarsson, upplýs-

ingafulltrúi Landsvirkjunar, 
segir það forsendu fyrir þeim 
samningi að Alcan geti stækkað 

álver sitt í Straumsvík eða reist 
nýtt álver annars staðar á land-
inu.

Guðrún Ágústa Guðmundsdótt-
ir, bæjarfulltrúi Vinstri grænna, 
óskaði í gær eftir greinargerð 
um samskipti bæjarstjóra, kjör-
inna fulltrúa og starfsmanna 
Hafnarfjarðarbæjar við fulltrúa 
Alcan. 

Þetta segist hún hafa gert í 
ljósi ummæla Lúðvíks síðustu 
daga, til dæmis um landfyllingu í 
Straumsvík, en þau snúist um 
„hvernig megi komast hjá niður-
stöðu lýðræðislegra kosninga“.

Ölfusingar fá ekki 
að kjósa um álver
Íbúum í Ölfusi verður ekki gefinn kostur á að kjósa um álversuppbyggingu þar, 
líkt og gert var í Hveragerði. Alcan vill ekki láta koma sér á óvart með slíkri 
kosningu. Líklegast er að Alcan verði með tvö álver á landinu, segir fyrirtækið.

Dönsku krónprinshjónin 
Friðrik prins og María prinsessa 
koma að líkindum í heimsókn til 
Íslands næsta sumar í boði Ólafs 
Ragnars Grímssonar forseta.

Ólafur Ragnar ræddi hugsan-
lega heimsókn hjónanna, ásamt 
öðrum málefnum, á fundi með 
sendiherra Danmerkur fyrr í 
vikunni.

Að sögn Örnólfs Thorssonar 
forsetaritara er málið á upphafs-
reit; ekkert hafi verið afráðið um 
tímasetningar eða annað 
skipulag heimsóknarinnar.

Jóakim, yngri bróðir Friðriks, 
og þáverandi eiginkona hans, 
Alexandra, komu í nokkurra 
daga heimsókn til Íslands í 
septemberlok árið 2001.

Friðrik og Maríu 
boðið í heim-
sókn til Íslands

 Rannsókn á láti 
ungrar konu sem lést á Landspít-
alanum á mánudagskvöld er í 
biðstöðu. Dánarorsök þarf að 
liggja fyrir áður en ákveðið er 
hvort eitthvað þurfi rannsaka.

Konan fannst í rúmi sínu á 
smitsjúkdómadeild á laugardags-
kvöld. Grunur leikur á að hún 
hafi komist yfir morfínefni á 
spítalanum og sprautað sig með 
því. „Það liggur ekki fyrir að 
neinn hafi látið hana fá efni,“ 
segir Friðrik Smári Björgvinsson, 
yfirlögregluþjónn lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu. „Ef 
dánarorsökin er eðlileg þá er í 
raun ekkert til að rannsaka.“ 

Bíða niðurstöðu 
úr krufningu

Bráðabirgðahraðahindranir sem 
settar hafa verið upp víða um Reykjavík eru 
margar hverjar skemmdar. Hraðahindranirnar eru 
úr plasti og boltaðar við götuna í nokkrum eining-
um. Víða má sjá slíkar hraðahindranir sem í 
vantar, til dæmis í Bergstaðastræti, við Óðinsgötu 
og Skúlagötu. 

Þorgrímur Hallgrímsson, hverfastjóri hjá 
Reykjavíkurborg, segir hraðahindranir sem þessar 
eiga það til að losna. „Það veltur á hvað er slétt 
undir þeim,“ segir hann. „Ef undirlagið er óslétt 
geta þær losnað upp á álagspunktum.“ Hann segist 
ekki hafa orðið var við eða fengið ábendingar um 
að unnin hafi verið skemmdarverk á hraðahindr-
ununum. „Það er býsna mikil vinna að losa um þær 
með handafli. Ég efast um að menn séu svo 
óprúttnir að ráðast í það bara til að geta ekið um 
óhindraðir.“  

Ekki hefur verið ákveðið hvort varanlegar 
hraðahindranir komi í stað allra bráðabirgðahraða-
hindrananna sem hefur verið komið fyrir á 
undanförnum mánuðum. 

Losna á ósléttu yfirborði gatna



Alþjóðaleikarnir er fjölmennasti alþjóðlegi íþróttaviðburður sem haldinn hefur 
verið á Íslandi. Keppt verður alla helgina í frjálsum íþróttum, sundi, knattspyrnu,

handbolta, júdó, badminton og golfi . Leikarnir fara að mestu fram í Laugardalnum
og eru áhorfendur velkomnir. Aðgangur ókeypis.



 Hver veiddi fyrsta laxinn í 
Elliðaánum í sumar?

Hvaða líkamsræktarfrömuð-
ur ræktar um þessar mundir lík-
ama Björns Inga Hrafnssonar?

 Hvaða sautján ára íslenski 
knattspyrnumaður hefur skrifað 
undir samning við hollenska 
liðið AZ Alkmaar?

 Nýr vefur Kvennaslóða 
var opnaður á málfundi í Þjóð-
minjahúsinu í gær. Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir mennta-
málaráðherra opnaði vefinn form-
lega.

Markmið Kvennaslóða er að 
gera þekkingu kvenna sýnilega og 
aðgengilega fyrir fjölmiðla, fyrir-
tæki og stjórnvöld. Á vefnum 
www.kvennaslodir.is má finna 
hæfar konur til margvíslegra 
starfa með skjótum hætti. RIKK, 
Rannsóknarstofa í kvenna- og 
kynjafræðum sér um vefinn.

„Það er full ástæða til að starf-
rækja vef á borð við Kvennaslóðir, 
brýn nauðsyn að fólk nýti sér hann 

og að það verði vitneskja meðal 
fjölmiðlamanna um hann,“ sagði 
Þorgerður Katrín.

„Það er staðreynd að konur bera 
á flestum sviðum skarðan hlut frá 
borði,“ sagði Þorgerður. „Samt er 
enginn tilbúinn að halda því fram 
að konur séu síður hæfar en karl-
ar til að gegna æðstu stöðum í 
sveitarfélögum og fyrirtækjum.“

Margrét Kristmannsdóttir, for-
maður Félags kvenna í atvinnu-
rekstri, flutti einnig erindi.

„Við konur getum gert annan 
mjög einfaldan hlut til að bæta 
stöðu okkar kvenna, en hann felst 
einfaldlega í því að styðja hver 
aðra,“ sagði Margrét. 

Hæfar konur til allra starfa
Ferð kajakræðaranna 

tveggja sem björgunarsveitir 
leituðu að í byrjun síðustu viku 
gengur vel. Parið er nú komið 
norður á Öxarfjörð og stefnir 
hratt austur fyrir land.

Freya Hoffmeister og Greg 
Stamer lögðu upp í hringferð sína 
umhverfis Ísland frá Garðskaga 
laugardaginn 9. júní. Markmiðið 
er að ljúka ferðinni á skemmri 
tíma en áður hefur verið gert. 

Á heimasíðu Freyu kemur fram 
að ferðin hafi gengið vel og veður 
hafi verið hagstætt. Þau tóku land 
á Siglufirði síðastliðinn þriðjudag 
og skrifuðu þá fréttir af sér á 
síðuna.

Ferð ræðar-
anna miðar vel

Nautarúllan frá SS er vafin inn í 

netta rönd af svínaspekki, 

taðreykt en þó með mildu en

sjarmerandi reykbragði sem 

minnir dálítið á hangikjöt. Það er

því tilvalið að nota SS nautarúllu 

á svipaðan hátt og hangiálegg

eða feta nýjar slóðir eins og t.d.

hér er sýnt. Nautarúllan hefur 

fengið gullverðlaun í 

fagkeppnum bæði hér heima og

erlendis.

Ilmandi
álegg frá SS
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 „Þetta er stærsti hópur 
sem hefur farið í útskriftarferð frá 
Íslandi,“ segir Þóra Björk Halldórs-
dóttir, fararstjóri Heimsferða á 
Fuerteventura á Kanaríeyjum. 

Eins og kom fram í Fréttablaðinu 
lenti 240 manna útskriftarhópur frá 
Verzlunarskóla Íslands í hrakning-
um á Fuerteventura í upphafi sum-
ars þegar herlögregla tók að vakta 
hópinn á nóttunni þegar þau 
skemmtu sér og á fundum sem 
haldnir voru vegna skemmdar-
verka og drykkjuláta á hótelinu. 
„Flestir voru til fyrirmyndar en 
auðvitað voru svartir sauðir innan 
um,“ segir Þóra Björk. Hún segir að 
samkvæmt lögum þurfi að kalla til 
lögreglu ef fleiri en hundrað manns 
safnast saman og því hafi hótel-

stjórinn ekki þorað öðru en kalla til 
herlögreglu þegar allur hópurinn 
safnaðist saman á fund. „Sumir 
krakkarnir voru hræddir við lög-
regluna,“ segir Þóra Björk. Hún 
bætir við að vikudvöl sé hámarks-
tími fyrir svona ferðir og nauðsyn-
legt að hóparnir séu miklu minni en 
hópur Verzlunarskólans í ár.

 Yfirvöld í Taívan hétu 
því á miðvikudag að þjóðarat-

kvæðagreiðsla
um að ganga á 
ný í Sameinuðu 
þjóðirnar yrði 
haldin þrátt 
fyrir hörð 
mótmæli frá 
Kína. Atkvæða-
greiðslan fer 
líklega fram á 
næsta ári að 

sögn forseta Taívans, Chen Shui-
bian.

Verði inngangan samþykkt þarf 
öryggisráð SÞ að staðfesta hana 
sem má teljast ólíklegt að gerist 
þar sem Kína hefur neitunarvald 
í ráðinu. Kínversk stjórnvöld álíta 
Taívan hluta af Kína þótt eyjan 
hafi haft sjálfsstjórn frá árinu 
1949.

Taívanar kjósa 
um aðild að SÞ

Rétt tæplega 
fertugur maður, Ari Kristj-
án Runólfsson, var í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær 
dæmdur í sex ára fangelsi 
fyrir tilraun til manndráps í 
byrjun apríl síðastliðinn. 
Hann stakk 48 ára mann í 
hjartastað í heimahúsi eftir 
rifrildi yfir fótboltaleik.

Lögreglumenn voru kallaðir 
að húsi við Hátún að kvöldi 3. 
apríl, þar sem maður hafði 
verið stunginn. Þegar þá bar að 
kom Ari Kristján út á móti þeim, 
blóðugur og ofurölvi, og tilkynnti 
þeim að hann hefði stungið mann 
með hníf. Inni voru fjórir menn, 
þar af ölvaður maður með tvö 
stungusár á bringunni.

Hann var fluttur á sjúkrahús og 
meðan á skoðun stóð hrakaði 
honum snögglega og fór í hjarta-
stopp. Þá var hann skorinn upp í 
skyndi og fingri stungið í gat sem 
fannst á hjarta hans. Því næst var 
gert að meiðslum hans. Fram 
kemur í dómnum að kraftaverki 
eða læknisfræðilegi afreki megi 
þakka það að hann sé á lífi.

Aðdragandi árásarinnar er nokk-
uð óljós sökum ölvunar vitna, en 
ljóst þykir að fórnarlambið hafi 
„reynst [Ara] þungur í skauti“ 

umrætt kvöld. Sá stungni, sem hafi 
verið „óaárennilegur rumur“ að 
sögn Ara, hafi veist að honum með 
munnsöfnuði nær strax og Ara bar 
að garði. Þeir hafi rifist mikið og 
maðurinn hafi meðal annars hótað 
því að kasta Ara fram af svölum 
hússins. Ari kvaðst hafa við það 
verið gripinn ofsahræðslu vegna 
áþekkrar lífsreynslu í æsku. 

Einhverju síðar hafi Ari 
Kristján farið inn í eldhús íbúð-
arinnar, sótt þar steikarhníf, 
gengið rakleiðis að manninum 
og stungið hann tvívegis. 

Ari Kristján neitaði því 
ekki að hafa ráðist á manninn 
með hnífi en sagðist lítið 
muna eftir því vegna ölvun-
ar. Dómnum þótti sannað að 
fórnarlambið hafi reynst 
Ara erfitt um kvöldið. Það 

afsaki þó að engu leyti við-
brögð Ara, einkum í ljósi þess 

að Ari hafi ekki brugðist við í 
stundarbrjálæði, heldur látið 
nokkra stund líða frá síðasta rifr-
ildinu við manninn, þar til hann 
stakk hann.

Ari þarf að greiða fórnarlamb-
inu eina og hálfa milljón króna í 
skaðabætur. Til frádráttar fangels-
isvistinni kemur óslitið gæsluvarð-
hald frá 4. apríl.

Stakk erfiðan 
mann tvisvar 
í bringuna
Ari Kristján Runólfsson dæmdur í sex ára fangelsi 
fyrir tilraun til manndráps. Kraftaverki eða læknis-
fræðilegu afreki að þakka að fórnarlambið er á lífi.

 Greiningum á klamydíu-
smitum hefur fjölgað verulega í 
Færeyjum undanfarinn áratug 
samkvæmt lýðheilsufræðingnum 
Malan Egholm sem hefur gert rit-
gerð um hvernig fyrirbyggja megi 
klamydíusmit í Færeyjum. Vefút-
gáfa Útvarps Færeyja greinir frá 
þessu.

Árið 1997 greindust 5,1 prósent 

þeirra sem komu í kynsjúkdóma-
skoðun í Færeyjum með klamydíu. 
Árið 2006 var þetta hlutfall komið 
upp í 11,2 prósent og hafði því 
meira en tvöfaldast.

Egholm segir mikilvægt að bæta 
kynlífsfræðslu í skólum svo börn 
læri um kynsjúkdómavarnir og að 
hrinda þurfi af stað almennum 
upplýsingaherferðum.

Bæta þarf kynfræðslu
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LYKILLINN AÐ
GÓÐU SUMRI

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

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

www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL

Gisting fyrir 4 í 7 nætur 

á Edduhótelum**

RAV4
Bensín fyrir 75.000 kr.*

Frábært tilboð á 

Betri notuðum RAV4

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 RAV4.

Sumarið er stutt á Íslandi. Nú fer hver að verða síðastur að fá sér RAV4 á tilboði.
Árgerðum 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
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>>Kennaraháskóli Íslands
      sími 563 3800 > www.khi.is

Kennaraháskóli Íslands auglýsir diplómunám á þroskaþjálfa- og tómstundabraut sem miðar að því að 
veita fólki með þroskahömlun möguleika til fullgildrar samfélagsþátttöku með því að gefa hópnum 

alþjóðlega stefnu hagsmunasamtaka fólks með þroskahömlun, mannréttindasáttmála sem og stefnu 
Kennaraháskóla Íslands.

Meginmarkmið námsins er að undirbúa nemendur til afmarkaðra starfa á starfsvettvangi þroskaþjálfa

heimilum, félagsmiðstöðvum og á þeim vettvangi sem fólk með þroskahömlun sækir þjónustu.

við hvern nemanda þar sem tilgreind verða markmið einstakra námskeiða, starfstengd markmið sem 
og leiðir að settu marki.

Inntökuskilyrði
sambærileg menntun og starfsreynsla.

Umsóknir skulu ritaðar á þar til gerð eyðublöð sem fást afhent á 
skrifstofu Kennaraháskóla Íslands. Nauðsynlegt er að staðfestingar 
á fyrra námi og meðmæli fylgi umsókn.

Skrásetningargjald við Kennaraháskóla Íslands eru 45.000 kr. fyrir skólaárið.

Kynningarfundur verður haldinn mánudaginn 25. júní kl. 17.00 
í Skriðu, fyrirlestrasal Kennaraháskóla Íslands.

Nánari upplýsingar veita ábyrgðarmenn námsins Guðrún V. Stefánsdóttir, 
lektor, sími: 5633965 og Vilborg Jóhannsdóttir, lektor, sími: 563800

Umsóknarfrestur er til 29. júní

Starfstengt diplómunám
fyrir fólk með þroskahömlun

>

>

>

>

IÐNAÐUR Ódýr vistvæn orka og 
kuldi eru meðal þess sem gera 
Ísland mjög samkeppnishæft 
fyrir staðsetningu netþjónabúa 
alþjóðlegra stórfyrirtækja. 
Haustið 2008 verður nýr 
sæstrengur, sem tengir Ísland við 
meginlandið, tilbúinn. Þá er orðið 
raunhæft fyrir fyrirtæki að starf-
rækja netþjónabú á Íslandi. „Hér 
erum við í fyrsta skiptið að selja 
kulda,“ sagði Össur Skarphéðins-
son iðnaðarráðherra.

Fjárfestingarstofa, sem heyrir 
undir viðskiptaráðuneytið og 
aðstoðar erlenda fjárfesta við 
fjárfestingar, átti frumkvæðið að 
athugun á samkeppnishæfi 
Íslands fyrir staðsetningu net-
þjóna á landinu. Niðurstöðurnar, 
sem voru kynntar í gær, voru að 
Ísland væri mjög samkeppnis-
hæft þegar búið væri að leggja 
nýjan sæstreng og tryggja með 
því stöðugt samband við útlönd. 
Orka á Íslandi er ódýrari en í 
helstu samkeppnislöndunum sem 

eru Bandaríkin, Bretland og Ind-
land. Ásamt því að vera ódýrari 
er orkan vistvæn sem gerir hana 
eftirsóknarverðari og sleppa eig-
endur netþjónanna við kolefnis-
gjald sem er víða farið að inn-
heimta vegna brennsluorku.

Um fimmtíu prósent af rekstr-
arkostnaði netþjónabúa er kostn-
aður vegna orku. „Helmingurinn 
af þessari orkunotkun fer til kæl-
ingar hjá þessum fyrirtækjum 
venjulega. Ef litið er til íslenskra 
aðstæðna þá mundi það muna 
tugum milljóna á ári í minni orku-
kostnað hjá þessum fyrirtækjum,“ 
sagði Þórður H. Hilmarsson, fram-
kvæmdastjóri Fjárfestingastofu. 

„Það er mikil eftirspurn eftir 
orku af þessu tagi,“ sagði Össur. 
Hann sagði að það væri ákaflega 
brýnt að fara varlega með þær 
takmörkuðu orkulindir sem við 
eigum þannig að skammsýni fengi 
ekki að útiloka uppbyggingu á 
þessari starfsemi. 

 andriv@frettabladid.is

Ísland talið 
henta vel fyr-
ir netþjónabú
Mikil eftirspurn er eftir grænni orku í heiminum. 
Með nýjum sæstreng haustið 2008 verður Ísland 
samkeppnishæft um staðsetningu netþjónabúa.

FRÁ FUNDINUM Þórólfur Árnason forstjóri Skýrr, Þórður H. Hilmarsson, fram-
kvæmdastjóri Fjárfestingarstofu, Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra og Kristján 
Möller samgönguráherra. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

■ Netþjónabú eru rafrænar gagna-
geymslur og miðlarar. 
■ Eitt netþjónabú tekur pláss á við 
sjö til tíu fótboltavelli og notar allt að 
fimmtíu megavött af orku. Til saman-
burðar kemur Kárahnjúkavirkjun til 
með að framleiða 690 megavött.
■ Í netþjónabúi af þessari stærðar-
gráðu starfa um fimmtíu sérfræð-
ingar.
■ Meðal fyrirtækja sem hafa sýnt 
áhuga á að byggja netþjónabú á Ís-

landi eru Microsoft og Yahoo.
■ Talið er að magn upplýsinga sem 
geyma þarf á rafrænu formi aukist 
um fimmtíu prósent á ári.
■ Netþjónabú nýta um eitt pró-
sent af allri orku sem er framleidd í 
heiminum.
■ Orkukostnaður er fimmtíu pró-
sent rekstrarkostnaðar netþjónabúa. 
Helmingur orkukostnaðarins, fjórð-
ungur rekstrarkostnaðar, er vegna 
kælingar á tölvubúnaði. 

NETÞJÓNABÚ

ÚTIVIST Miðnæturhlaup á Jóns-
messu verður haldið laugardaginn 
23. júní. Hlaupið hentar fólki á 
öllum aldri, byrjendum og lengra 
komnum. Hægt er að velja um 
þrjár vegalengdir: 3 km skemmti-
skokk sem er án tímatöku, og 5 km 
eða 10 km sem eru með tímatöku. 
Hlaupið hefst klukkan 22.00 við 
sundlaugarnar í Laugardal og 
lýkur á sama stað.

Forskráning í hlaupið fer fram á 
vef maraþonsins, www.marathon.
is, og er netskráning opin til klukk-
an 18.00 í dag. Einnig er hægt að 
skrá sig í hlaupið frá klukkan 
18.00-21.30 á morgun í anddyri 
sundlauganna í Laugardalnum.

Allir sem taka þátt fá stutterma-
bol og verðlaunapening auk þess 
sem það er frítt í Laugardalslaug-
ina eftir hlaupið fyrir hlaupara.  - pal

Miðnæturhlaup á Jónsmessu á morgun:

Hlaupið í Laugardal

KEPPENDUR Í MIÐNÆTURHLAUPI
Miðnæturhlaup á Jónsmessu verður 
haldið í fimmtánda sinn á morgun.



Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson borgarstjóri heimsækir 
Yuri Luzhkov, borgarstjóra 
Moskvu, í byrjun næsta mánaðar. 
Heimsóknin er í boði borgarstjór-
ans rússneska.

Samkvæmt drögum að dagskrá, 
sem Fréttablaðið hefur undir hönd-
um, munu borgarstjórarnir tveir 
ræða um formlegt samstarf borg-
anna tveggja, orkumál og þátttöku 
Moskvu í áætluninni Ungt fólk í 
Evrópu. Einnig verður rætt um 
samning þess efnis að Moskva og 
Reykjavík verði systurborgir.

Í ferðinni verður haldinn 
umræðufundur um orku- og vist-
fræðimál í viðskipta- og iðnaðar-

ráðuneyti Rússa í Moskvu. Á dag-
skránni eru umræður um 
viðskiptatengsl landanna tveggja 
og viðskiptatækifæri tengd endur-
nýjanlegum orkulindum.

Heimsókninni lýkur síðan sjö-
unda júlí þegar Vilhjálmur færir 
Luzhkov tvo íslenska stóðhesta að 
gjöf við hátíðlega athöfn. Íslenski 
hópurinn heldur heim á leið daginn 
eftir.

Auk Vilhjálms borgarstjóra 
býður Moskvuborg ellefu borgar-
fulltrúum og starfsmönnum 
Reykjavíkurborgar í heimsóknina. 
Átta makar fara með, en þeir borga 
undir sig sjálfir. 

Tíu fórust í eldsvoða 
á hjúkrunarheimili í þorpi í Síberíu 
í Rússlandi gærmorgun. Yfir 300 
sjúklingar björguðust úr eldinum. 
Fjórir voru fluttir á sjúkrahús með 
brunasár og önnur meiðsl.

Eldvarnarkerfið virkaði sem 
skyldi en vakthafandi hjúkrunar-
kona var fjarri þegar það fór af 
stað og gat því ekki gert sjúkling-
um viðvart og kallað á slökkvilið. 
Ógætnir vistmenn eru taldir hafa 
valdið eldinum.

Eldurinn í gær bætist við röð 
mannskæðra eldsvoða í Rússlandi 
undanfarið sem hafa margir orðið 
vegna grófrar vanrækslu á 
öryggiseftirliti.

Tíu fórust í eldi 
í Rússlandi

Árlegum vorleiðangri 
Hafrannsóknastofnunarinnar er 
nýlokið. Leiðangurinn var hluti af 
langtímavöktun á ástandi sjávar, 
næringarefnum, gróðri og átu á 
hafsvæðunum við Ísland. Athug-
anir voru gerðar á alls 111 stöðum 
umhverfis landið, bæði á land-
grunninu sjálfu og utan þess. 
Rannsóknir voru gerðar á hita og 
seltu sjávar, næringarefnum í sjó, 
svifþörungum og dýrasvifi. 

Mælingarnar sýna hita og seltu 
í hærra lagi sunnanlands og 
vestan, hita um meðallag og seltu 
heldur undir meðallagi fyrir 
norðan og austan land. Lítill 
gróður var víðast hvar en 
átumagn við landið nálægt 
langtímameðallagi. Einnig fóru 
fram athuganir á loðnu og 
loðnulirfum og á völdum stöðum 
var safnað sýnum til mælinga á 
geislavirkum efnum og koldíoxíði.

Árlegum vor-
leiðangri lokið

Forsætisráðherra
Nepals, Girija Prasad Koirala, 
vill að konungur Nepal, Gyan-
endra, og 
krónprinsinn
Paras afsali sér 
krúnunni áður 
en íbúar Nepals 
ganga til 
mikilvægra
kosninga sem 
ákvarða
pólitíska
framtíð
þjóðarinnar, að 
því er nepalskir fjölmiðlar 
greina frá.

Koirala hefur stungið upp á að 
fimm ára gamall sonarsonur 
Gyanendra fái að taka við 
krúnunni án formlegra valda 
sem muni bjarga hinu 240 ára 
gamla konungsveldi.

Gyanendra, sem er afar 
óvinsæll í Nepal, neyddist til að 
láta af valdboðsstjórnun sinni í 
fyrra eftir að mótmæli höfðu 
staðið yfir mánuðum saman. 

Konungur Nepals

Íslenskur karlmaður 
sem handtekinn var í Brasilíu í 
fyrrasumar með 12 kíló af hassi 
bíður enn dóms. Hann situr í 
fangelsi í Sao Paulo samkvæmt 
upplýsingum frá utanríkisráðu-
neytinu. „Við höfum ekki heyrt 
af málinu í einhvern tíma og 
vitum ekki hvenær dóms er að 
vænta í málinu,“ segir Pétur 
Ásgeirsson, skrifstofustjóri í 
utanríkisráðuneytinu.

Annar íslenskur karlmaður, 
Hlynur Smári Sigurðarson, 
hefur fengið reynslulausn og 
kennir í dag Brasilíubúum ensku 
í samfélagsþjónustu.

Bíður enn 
dóms í Brasilíu 



 Sendinefnd á vegum 
Útflutningsráðs Íslands hélt til 
Almaty, stærstu borgar Kasak-
stans, á dögunum. Íslensk fyrir-
tæki stefna að raforkuframleiðslu 
og uppbyggingu orkudreifingar-
kerfis þar í landi.

„Það liggur fyrir að það þarf að 
endurbyggja að miklu leyti raforku-
kerfi Kasakastans,“ segir Jón 
Ásbergsson, framkvæmdastjóri 
Útflutningsráðs. „Við viljum leggja 
til þekkingu á því sviði.“

Í sendinefndinni voru fulltrúar 
frá Línuhönnun, Sola, Rafteikningu, 
HydroKraft og Landsbankanum.

Von er á fulltrúum frá orkuveitu 
Almaty til Íslands á næstunni. 
„Þeir eru væntanlegir, en við 
eigum í erfiðleikum með að útvega 
þeim vegabréfsáritun,“ segir Jón.

„Fyrirtækið mun koma hingað 
og kynna sér orkuöflun hér á landi. 
Þeir eru með nokkur orkuver í 
suðurhluta Kasakstans og eru með 
eitt stórt vatnsaflsver á teikni-
borðinu. Við munum kynna þeim 
þennan geira hérna og fara með 
þá á Kárahnjúka,“ segir Jón.

Kasakstan er land í mikilli upp-
sveiflu með mörg verkefni fram-
undan, að sögn Jóns.

„Það var enginn Borat-stíll á 
neinu sem við sáum þarna. Þetta 
er mjög skemmtilegt og lifandi 
umhverfi sem hefði getað verið í 
hvaða Evrópulandi sem er.“

Hafsteinn Helgason, sviðs-
stjóri viðskiptaþróunar hjá Línu-

hönnun, var einnig í sendinefnd-
inni.

„Þarna er um að ræða land sem 
er jafnstórt og Vestur-Evrópa, 
með mikinn hagvöxt og uppbygg-
ingu. Það þarf að byggja upp nýtt 
dreifikerfi raforku svo hægt sé að 
treysta á það til framtíðar. Við 
ætlum okkur að taka þátt í að 
hanna það,“ segir Hafsteinn.

Kasakstan er ríkt af auðlindum, 
bæði olíu, gasi og málmum. Í land-
inu búa þó aðeins rúmlega 15 millj-
ónir manns.

„Kasakstan er því með miklar 
auðlindir á hvern íbúa,“ segir Haf-

steinn. „Það er viðskiptalegur og 
stjórnmálalegur stöðugleiki í land-
inu og stjórnvöld eru með mjög 
mikil áform í gangi um að mennta 
fólk erlendis. Þúsundir Kasaka 
eru í háskólum erlendis að mennta 
sig á kostnað ríkisins.“

Kasösk stjórnvöld hafa einnig 
fylgt fyrirmynd Norðmanna. „Þeir 
eru að byggja upp auðlindasjóð og 
ætla að láta komandi kynslóðir 
njóta góðs af þessum auðlindum. 
Það verður ekki sagt um þessa 
þjóð annað en að hún sé á réttri 
braut,“ segir Hafsteinn.

Íslensk orkufyrirtæki 
í útrás til Kasakstans
Sendinefnd íslenskra fyrirtækja hélt til Kasakstans á dögunum. Stefna að upp-
byggingu orkudreifingarkerfis Mið-Asíuríkisins. Kasösk sendinefnd er væntanleg 
til landsins. Land í mikilli uppsveiflu segir framkvæmdastjóri Útflutningsráðs.

 Upplýsingar um fjár-
hagslega hagsmuni þingmanna 
Framsóknarflokksins hafa ekki 
verið uppfærðar síðan þær voru 
fyrst birtar í apríl 2005. 

Í reglum um upplýsingarnar 
segir að þær skuli uppfærðar jafn-
óðum og tilefni gefst til og í síð-
asta lagi 1. apríl ár hvert.

Í apríl 2005 setti þingflokkur 
Framsóknarmanna sér reglur um 
miðlun upplýsinga um fjárhagsleg 
tengsl og í framhaldinu birtust 
upplýsingar um eignir þing-
mannanna í fyrirtækjum, fast-
eignum, atvinnurekstri, aukastörf 
utan þings og boðsferðir og gjafir. 

„Við viljum hafa hlutina uppi á 

borðinu svo menn þurfi ekki að 
vera með neinn rógburð og tilbún-
ing,“ sagði Hjálmar Árnason þing-
flokksformaður við það tilefni og 
Jónína Bjartmarz þingmaður 
sagði gagnsæi vera markmið regl-
anna. Bæði eru hætt á þingi.

Sigfús Ingi Sigfússon, fram-
kvæmdastjóri Framsóknarflokks-
ins, segir að farist hafi fyrir að 
uppfæra upplýsingarnar í fyrra 
en gengið verði í verkið hið snar-
asta auk þess að bæta við upplýs-
ingum um fjárhagsleg tengsl 
nýrra þingmanna flokksins. 

Framsóknarmenn fóru þess á 
leit við forsætisnefnd Alþingis að 
settar yrðu hliðstæðar reglur um 

upplýsingagjöf alls þingheims. 
Ekki hefur orðið af því.

Framsókn hunsar eigin reglur

  Fórnarlamb 
nauðgarans Jóns Péturssonar, sem 
var misþyrmt í hálfan sólarhring, 
hringdi í 112 á meðan barsmíðarn-
ar stóðu sem hæst. Sambandið 
rofnaði áður en henni tókst að 
kalla eftir hjálp. Framkvæmda-
stjóri Neyðarlínunnar segir tugi 
þúsunda símtala berast árlega þar 
sem hringt er í skakkt númer, lagt 
er á án þess að nokkuð sé sagt eða  
hringt er óvart. Ógjörningur sé að 
fylgja öllum slíkum málum eftir.

Í dómi héraðsdóms yfir Jóni frá 
því á þriðjudag kemur fram að 
þegar misþyrmingarnar höfðu 
staðið í tvo og hálfan tíma hafi 
konunni tekist að hringja úr far-
síma sínum í Neyðarlínuna, en Jón 
hafi slitið símtalinu áður en nokk-
ur samskipti hafi átt sér stað. 
Jafnan er hægt að rekja hvaðan 
símtalið berst.

Þórhallur Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Neyðarlínunnar, 
segir að ekki sé hægt að koma í 

veg fyrir tilvik sem þessi. Þegar 
ekki er ljóst hver ástæða símtals 
er og rökstuddur grunur er um að 
eitthvað sé að þá sé það regla hjá 
Neyðarlínunni að reyna að hringja 
til baka og fá nánari upplýsingar. 
Annars sé ógjörningur að bregð-
ast við, slíkur sé fjöldi símtal-
anna. „Til þess þyrftum við að 
tvöfalda mannaflann. Við fáum 
um 300 þúsund símtöl á ári, þar af 
eru slík símtöl um 40 þúsund.“ 

Kona sem fæddi 
barn meðan hún var í dái lést á 
föstudaginn í Pennsylvaníu í 
Bandaríkjunum. Annetta Miller 
Clark var í dái í fimm ár eftir að 
hún lenti í bílslysi ásamt manni 
sínum sem lést stundu eftir slysið. 

Annetta, sem fékk alvarlega 
heilaáverka, var barnshafandi og 
fæddi son fimm mánuðum síðar 
sem tekinn var með keisaraskurði. 

Michael, sem er orðinn fjögurra 
ára, heimsótti móður sína 
reglulega að sögn móður Annette. 
„Michael sat yfirleitt við rúmið, 
tók upp hárburstann og fór að 
bursta á henni hárið. Það var erfitt 
að horfa á.“ 

Konan látin sem 
fæddi barn í dái

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki



Ársæll Kristófer Ársælsson, 
sem varð fyrir árás vopnaðra ræningja í Mal-
aví aðfaranótt 23. maí síðastliðinn, kom til 
Íslands fyrir tólf dögum. Að sögn Sighvats 
Björgvinssonar, forstjóra Þróunarsamvinnu-
stofnunar Íslands (ÞSSÍ), hyggst hann snúa 
aftur til Malaví í júlí þegar hann hefur lokið 
sumarleyfi. „Honum líður bara vel,“ segir Sig-
hvatur.

Ársæll var á heimili sínu í Monkey Bay í 
Malaví þegar vopnaðir ræningjar réðust inn á 
heimili hans, bundu hann og kefluðu og rændu 
öllum verðmætum hans. Áður höfðu þeir læst 
öryggisverði hans inni í útihúsi.

Í kjölfarið var Ársæll fluttur til höfuðborg-
arinnar Lílongve ásamt öðrum starfsmönnum 
ÞSSÍ á svæðinu. Hann fór síðan úr landi til 
unnustu sinnar í Evrópu, þar sem hann þurfti 

á sérhæfðri áfallahjálp að halda sem ekki var 
í boði í Malaví.

Hinir starfsmenn ÞSSÍ hafa snúið aftur til 
Monkey Bay. Sighvatur segir að ráðist hafi 
verið í mikið öryggisátak í samstarfi við lög-
regluna á staðnum. Lýsing við híbýli starfs-
manna hafi verið efld, rimlar settir fyrir hurð-
ir og glugga og lögreglumenn annist sérstaka 
gæslu.

Lögreglan á staðnum handtók einhverja 
vegna árásarinnar skömmu eftir að hún átti 
sér stað, en Sighvatur segist ekki halda að þar 
hafi verið réttir menn á ferð. Rannsókn máls-
ins miði lítið.

Ætlar aftur til Malaví eftir árás og rán

MITSUBISHI L-200
ÓTRÚLEGA FJÖLHÆFUR JEPPI
Á FRÁBÆRU VERÐI

Virkur þ átttakandi
Mitsubishi L-200 er fjölhæfur ferðafélagi sem er meira en
til í að taka þátt í öllum áhugamálum fjölskyldunnar.

Mikilvægir eiginleikar
Minnsti beygjuradíus sambærilegra bíla • 2.800 kg
dráttargeta • Opnanleg afturrúða • Super select II drif-
búnaður – sá sami og í Pajero • Spyrnustýring og spólvörn

Komdu og reynsluaktu

2.990.000 kr. 
Veglegur aukahlutapakki innifalinn:
Álfelgur • 32" dekk • Klæðning í palli • Dráttarbeisli
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Farið til Ibiza

Athafnastjórnmál Vesalings Verzlingar
Ferðataskan aldrei lengi í geymslu 

Skothvellir og kindajarm 
er það fyrsta sem heyrist 
þegar gengið er inn á æf-
ingasvæði sérsveitar ríkis-
lögreglustjóra. Kindurnar 
virtust óhultar en það sama 
verður ekki sagt um skot-
mörk íslenskra og norskra 
sérsveitarmanna sem hafa 
æft á svæðinu undanfarna 
daga.

Þetta er fyrsta stóra sameiginlega 
æfing norsku og íslensku sérsveit-
armannanna, þó fámennir hópar 
hafi af og til æft saman, segir Jón 
F. Bjartmarz, yfirlögregluþjónn 
og yfirmaður sérsveitarinnar. 
Þegar Fréttablaðið leit í heimsókn 
á æfingasvæðið á Miðsandi í Hval-
firði í gær stóðu yfir skotæfingar 
og um 30 íslenskir sérsveitarmenn 
og annar eins fjöldi norskra kol-
lega þeirra voru dreifðir um svæð-
ið.
Það er að vissu leyti tímanna tákn 
að svo margir norskir sérsveitar-
menn koma hingað til æfinga, en 
það sem helst dregur þá hingað er 
góð aðstaða sem myndaðist til 
slíkra æfinga eftir að bandaríska 
varnarliðið hvarf á braut. Mörg 
mannvirki standa nú auð á Mið-
nesheiði, þar með talið kvik-
myndahús og skóli, og munu sér-
sveitarmennirnir æfa aðgerðir við 
aðstæður sem gætu komið upp í 

slíkum byggingum, til dæmis 
tengt gíslatökum, segir Jón.
Aðstæður sem sérsveitin æfir 
fyrir virðast fjarlægar á Íslandi, 
sérstaklega í hinum friðsæla Hval-
firði. Jón segir æfingarnar til að 
mynda taka mið af aðstæðum sem 
komið hafa upp erlendis, svo sem 
skotárás í skóla í Colombine og 
gíslatöku í leikhúsi í Moskvu. 
Einnig sé reynt að gera sér í hug-
arlund aðstæður sem komið gætu 
upp hérlendis og búa sig undir það 
versta.

Jón segir mikils virði að geta 
æft með erlendum sérsveitar-
mönnum, þannig hafi báðir aðilar 
tækifæri til að læra af því sem 
aðrir séu að gera. Ekki sé þó bein-
línis markmiðið að samhæfa sveit-
irnar þannig að unnt sé að kalla 
eftir liðsauka milli landa, enda 
ekki ljóst hvort slíkt gengi á annað 
borð upp lagalega. Hann segir þó 
að ef einhvern tíma komi til þess 
sé gott að hafa prófað að vinna 
saman á æfingu. 

Sérsveit ríkislögreglustjóra 
hefur æft á Miðsandi í Hvalfirði 
frá árinu 2004, og hafa einhverjir 
meðlimir sveitarinnar æft þar í 
hverri viku undanfarið, segir Jón. 

Hann segir mikinn áhuga á því 
að sérsveitin fái svæðið frá ríkinu 
sem varanlegt æfingasvæði, enda 
vandfundinn betri staður fyrir 
slíkar æfingar. Jón segir að engin 
ákvörðun hafi verið tekin um var-
anlega ráðstöfun á svæðinu, en 
bendir á að afar dýrt sé að byggja 
svona gott æfingasvæði upp frá 
grunni.

Ekki kallað á liðsauka milli landa

Heimsferðir bjóða frábært tilboð 
á síðustu sætunum til Costa del 

Sol þann 27. júní og 4. júlí. 
Þú bókar og tryggir þér sæti og 
4 dögum fyrir brottför færðu að 

vita hvar þú gistir. 

Gríptu tækifærið og tryggðu þér 
sumarfrí á frábærum kjörum 
á vinsælasta sumarleyfisstað 

Íslendinga.

Stökktu til
Costa del Sol

Verð kr. 44.990
Netverð á mann, m.v. 2 í herbergi/stúdíó/
íbúð í viku. 

27. júní eða 4. júlí

frá kr. 34.990
Allra síðustu sætin

Verð kr. 34.990
Netverð á mann, m.v. hjón með 2 börn, 
2-11 ára, í íbúð í viku. 





Norðmenn eru í fremstu 
röð NATO-bandalagsþjóða 
með að sýna í verki sam-
stöðu með Íslendingum 
eftir brottför bandaríska 
varnarliðsins, til að árétta 
skuldbindingar banda-
lagsins gagnvart Íslandi á 
friðartímum. Þetta er sá 
skilningur sem viðmælend-
ur Fréttablaðsins í Noregi 
leggja í þýðingu tvíhliða 
samnings landanna um 
samstarf í öryggis- og varn-
armálum. 

„Það stendur ekki til að Norðmenn 
taki við því hlutverki sem Banda-
ríkjamenn gegndu á Íslandi,“ segir 
Jo Gade, aðmíráll (flaggkomm-
andør) í norska hernum og einn 
æðsti embættismaðurinn í norska 
varnarmálaráðuneytinu. Hann átti 
sæti í norsku viðræðunefndinni, 
sem gekk frá samstarfssamningn-
um við Íslendinga í apríl síðast-
liðnum. Hann tekur hins vegar 
fram að samkomulaginu hafi 
almennt verið vel tekið í Noregi 
og það njóti ótvíræðs stuðnings 
ríkisstjórnar og þings. 

Gade samsinnir því að samming-
urinn sé rammasamkomulag, pól-
itísk viljayfirlýsing sem eftir eigi 
að koma í ljós hvað muni nákvæm-
lega koma út úr í reynd. 

Sverre Lodgaard, forstöðumað-
ur norsku alþjóðamálastofnunar-
innar NUPI, segir einnig að þetta 
sér rétt mat. „Ég lít líka svo á að 
þar sem við höfum þennan tvíhliða 
samning sé Noregur í fremstu röð 
NATO-landa að annast þau verk-

efni sem Ísland þarf mest á að 
halda [eftir brottför bandaríska 
varnarliðsins], svo sem að sjá til 

þess að Keflavíkurflugvöllur nýt-
ist áfram sem herflugvöllur og að 
NATO-herþotur sýni nærveru í 
íslenzkri lofthelgi,“ segir Lodga-
ard.

„Það er mikilvægt að sjá þetta í 
NATO-samhengi,“ áréttar Gade. 
Fimmta grein Atlantshafssáttmál-
ans, sem kveður á um að árás á 
eitt aðildarríki jafngildi árás á þau 
öll, sé í fullu gildi. Við það má bæta 
að varnarsamstarfssamningar 
Íslands við Bandaríkin eru einnig 
í fullu gildi, þótt þeir fjalli fyrst og 
fremst um skuldbindingar Banda-
ríkjanna gagnvart Íslandi á hættu-
tímum. Að sögn Gade snúist sam-
komulagið við Ísland því fyrst og 
fremst um að sýna Íslendingum 
samstöðu á friðartímum og virkt 
pólitískt samráð um öryggis- og 
varnarmál.

„Þetta snýst um að sýna [hern-
aðarlega] nærveru á svæðinu,“ 
segir Gade. Fjölþjóðlega NATO-
æfingin Norðurvíkingur, sem 
fram fer hér á landi í ágústmán-
uði, verður að hans sögn eins 
konar prófraun á það hvernig 
þetta samstarf geti litið út til 
framtíðar. Í æfingunni munu bæði 
orrustuþotur og P3-Orion-eftirlits-
flugvélar norska hersins taka 
þátt.

Til að ná því markmiði fram að 
tryggja að Keflavíkurflugvöllur 
nýtist áfram sem herflugvöllur, 
þótt engin föst viðvera herflug-
véla sé nú á vellinum, segir Sverre 
Lodgaard það einnig vera rökrétt 
næsta skref, að Íslendingar leggi 
til fólk sem fái þjálfun í að reka 
flugvöllinn sem herflugvöll, svo 
að Íslendingar verði betur í stakk 
búnir til að leika hlutverk gesta-
ríkis heræfinga á borð við þá sem 
áformuð er í ágúst. Nærtækt væri 
að Norðmenn sæju um þessa þjálf-
un.

Spurður hvort hann sjái fyrir sér 
að norskar orrustuþotur muni í 
framtíðinni taka þátt í lofthelgi-
seftirliti, sem kann að verða samið 
um að NATO-ríki sinni í íslenzku 
lofthelginni, segir Gade að hann 
telji ekki þörf á lofthelgiseftirliti 
af því tagi sem stundað hefur 
verið í Eystrasaltslöndunum. 

„Ég tel eðlilegast að á vettvangi 
NATO verði fundin ný lausn á 
þessu lofthelgiseftirliti, sem bygg-
ist á mati á ógn á hverjum stað á 
hverjum tíma. Það er óþarfi að 
hafa orrustuþotur að staðaldri í 

öllum krókum og kimum NATO-
svæðisins,“ segir hann. Þessa nýju 
lausn segist Gade geta séð fyrir 
sér þannig, að NATO-herstjórnin 
leggi mat á það hvar mest þörf sé 
á að sýna nærveru hverju sinni. 
Það geti verið í Eystrasaltsríkjun-
um einn daginn og á Íslandi hinn. 
Þannig verði óþarfi að hafa her-
þotur stöðugt alls staðar, en jafn-
trúverðugar varnir samt tryggðar 
í allri lögsögu NATO. 

Í heimsókn í stjórnstöð norsku 
strandgæzlunnar í Norður-Noregi, 
í Sortland í Vesturáli, var sá tals-
maður norsku gæzlunnar sem þar 
varð fyrir svörum, Njål Røkenes, 
spurður hvort það kynni að flækja 
samstarf milli íslenzku og norsku 
gæzlanna að sú norska sé hluti af 
her en sú íslenzka hrein-borgara-
leg. Þessu svarar Røkenes á þá 
leið, að hann fái ekki séð að það 
breyti nokkru. „Það er ekkert 

vandamál að eiga samstarf við 
íslenzku Gæzluna. Við eigum 
stöðugt í samstarfi við borgara-
lega aðila í eigin landi, og við 
sænsku strandgæzluna til dæmis,“ 
bendir hann á. 

Um nýja samkomulagið milli 
Noregs og Íslands um aukið sam-
starf á sviði öryggis- og varnar-
mála segir Røkenes að það sé mjög 
jákvætt frá sínum bæjardyrum 
séð. Það veiti örugglega ekki af 
efldu samstarfi strandgæzlanna 
við Norður-Atlantshaf í ljósi hinn-
ar vaxandi umferðar risaskipa um 
þetta viðkvæma hafsvæði þar sem 
veður eru oft válynd. 

Håvard Berg-Olsen, undirofursti 
og yfirmaður flugsveitar 333 í 
norska flughernum, sem hefur sex 
P3-Orion-eftirlitsflugvélum á að 
skipa og hefur sitt fasta aðsetur í 
herflugstöðinni á Andey í Norður-
Noregi, tjáði Fréttablaðinu enn-
fremur að tæknilega væri það að 
sjálfsögðu mögulegt að vél sveit-
arinnar legði leið sína til Íslands 
af og til. Það væri þó fyrst og 
fremst komið undir pólitískum 
vilja og að sveitin fengi fjárveit-
ingar í samræmi við verkefnin 
sem henni væri ætlað að sinna. 
Hann leyfði sér reyndar að efast 
um að það væri viðeigandi að eft-
irliti af sama tagi og sveitin ann-
aðist í norskri lögsögu – sem sner-
ist að miklu leyti um 
fiskveiðieftirlit í umboði strand-
gæzlunnar – væri sinnt í íslenzkri 
lögsögu af norskum herflugvél-
um.

Jo Gade í varnarmálaráðuneyt-
inu tekur fram, að sú hernaðar-
lega nærvera sem Norðmenn 
kunni að sýna í íslenzkri lögsögu 
geti aðeins verið til þess fallin að 
árétta varnarskuldbindingar 
NATO gagnvart Íslandi; íslenzk 
yfirvöld verði sjálf að sjá fyrir 
daglegri áréttingu fullveldisyfir-
ráða sinna yfir íslenzkri lögsögu 
og auðlindum. Fiskveiðieftirlit og 
slík verkefni í íslenzku lögsögunni 
geti ekki verið á könnu neins ann-
ars en Íslendinga sjálfra.

Á morgun: Heimsókn í norska her- 
og strandgæzlustöð

Snýst um að sýna nærveru í norðri





allt í matinn á einum stað

Ísfugl kjúklingabringur án skinns/magnbakki
1.128 kr/kg. áður 2.256 kr/kg.

50%
afsláttur

Holta ferskir vængir í Tex Mex kryddlegi
179 kr/kg. áður 299 kr/kg.
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40%
afsláttur

Borgarnes lambalærisgrillsneiðar þurrkryddaðar

1.399 kr/kg. áður 1.998 kr/kg.

30%
afsláttur

Þú sparar 1.128 kr/kg

Þú sparar 599 kr/kg



Goða lærissneiðar marineraðar
1.761 kr/kg. áður 2.348 kr/kg.

25%
afsláttur

Grand appelsínu Nektar 50% - 2 ltr.
97 kr/stk. áður 162 kr/stk.

40%
afsláttur

EU Universal þvottaefni 3 kg.
197 kr/pk. áður 299 kr/pk.

SS Grand orange helgarsteik
1.046 kr/kg. áður 1.744 kr/kg.

40%
afsláttur

Þú sparar 698 kr/kg

34%
afsláttur

Þú sparar 587 kr/kg



[Hlutabréf]

Fjárfestingafélagið Gnúpur, 
félag þeirra Kristins Björnsson-
ar, Magnúsar Kristinssonar og 
Þórðar Más Jóhannessonar, fór 
yfir fimm prósenta hlut í Kaup-
þingi í gær. Þetta gerist skömmu 
eftir að félagið jók hlut sinn í FL 
Group upp fyrir tuttugu prósent. 
Miðað við síðasta gengi Kaup-
þings, 1.108 krónur á hlut, er 5,19 
prósenta hlutur metinn á rúma 
42,5 milljarða króna.

„Við teljum að Kaupþing verði í 
lykilstöðu í frekari útrás og upp-
byggingu íslenskra fjármálafyr-
irtækja erlendis. Þeir hafa sterkt 

stjórnendateymi sem hefur vakið 
víða athygli. Í því viljum við fjár-
festa,“ segir Þórður Már Jóhann-
esson, forstjóri Gnúps. Ekki hefur 
komið til tals að fjárfesta meira í 
Kaupþingi að sögn Þórðar Más.

Þessi kaup gera Gnúp að þriðja 
stærsta hluthafanum í Kaupþingi  
á eftir Existu (22,8%) og óstofn-
uðu hollensku dótturfélagi Kjal-
ars  hf. (9,9%).

Gnúpverjar hafa verið að auka 
hlut sinn í Kaupþingi á árinu, 
einkum það sem af er júní. Kaup-
in í gær námu 3.663 milljón-
um króna, um 0,45 prósentum af 
heildarhlutafé Kaupþings. Um 
áramótin átti félagið um 2,2 pró-
sent í bankanum. 

Gnúpur er jafnframt stærsti 
hluthafinn í FL Group með rúman 
tuttugu prósenta hlut. Samanlagt 

eru eignarhlutir félagsins í FL og 
Kaupþingi metnir á 90 milljarða 
króna. Gnúpur átti einnig um 1,1 
prósent í Straumi-Burðarási í síð-
ustu viku.

Eignarhlutir Gnúps í FL Group og Kaupþingi eru metnir á níutíu milljarða króna. 
Þórður Már Jóhannesson segir að félagið vilji fjárfesta í stjórnendum Kaupþings.

Peningaskápurinn...

Sól ehf. gekk í gær frá kaupum 
á Emmessís hf., einu af þekktari 
vörumerkjum landsins, frá Auð-
humlu svf., móðurfélagi Mjólkur-
samsölunnar. Samkomulag náðist 
um viðskiptin seint í maí með fyr-
irvara um áreiðanleikakönnun, 
sem nú er lokið. Fyrirtækjaráð-
gjöf SPRON sá um söluna en Arev 
aðstoðaði kaupanda. Kaupverð er 
trúnaðarmál.

Sól er tæplega þriggja ára fyr-
irtæki og framleiðir ávaxtasafa í 
plastumbúðum. Fimmtán manns 
vinna hjá Sól en 40 hjá Emmessís. 

Snorri Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Sólar og einn stofn-
enda fyrirtækisins, tók við lykl-
unum að Emmessís í gær. Hann 
segir engar breytingar fyrirhug-
aðar á rekstrinum fyrr en undir 
lok árs.

„Fyrirtækin verða rekin hvort í 
sínu lagi til að byrja með en fljót-
lega undir sömu kennitölu. Við 

gerðum þriggja ára leigusamn-
ing við Auðhumlu um að Emmess-
ís verði á Bitruhálsi næstu þrjú 
árin en stefnum að því að sameina 
fyrirtækin undir eitt þak,“ segir 
hann.

Emmessís í Sólina

Norska fjármálaeftirlitið hefur 
veitt gagnkvæma tryggingafé-
laginu Gjensidige þriggja mán-
aða frest til þess að kaupa sig upp 
í fimmtungshlut í Storebrand. 
Gjensidige heldur utan um tæp 
tíu prósent og er annar stærsti 
hluthafinn á eftir Kaupþingi sem 
er með um tuttugu prósent. Í mars 
veitti fjármálaeftirlitið bæði 
Kaupþingi og Gjensidige heim-

ild til að fara með fimmtungshlut 
í Storebrand. Kaupþing beið ekki 
boðanna og keypti um tíu prósent 
í Storebrand á skömmum tíma.

Hlutabréf í Storebrand tóku 
við sér við þessi tíðindi en þau 
hafa lækkað að undanförnu. Það 
kemur þó ekki alveg að sök í til-
viki Kaupþings sem færir eignar-
hlutinn með hlutdeildaraðferð.

Gjensidige 
fær meiri tíma

Hlutabréf í Føroya Banka ruku 
upp um 28,6 prósent frá útboðs-
gengi á fyrsta viðskiptadegi fé-
lagsins í kauphöllunum á Íslandi 
og í Kaupmannahöfn. Útboðs-
gengið var 189 danskar krónur 
á hlut, fyrstu viðskipti fóru fram 
á genginu 240 en lokagengið var 
243. Velta var töluverð í Kaup-
höll Íslands eða um 530 milljón-
ir króna í 241 viðskiptum.

Markaðsvirði bankans jókst 

þar með um 540 milljónir danskra 
króna, jafnvirði sex milljarða ís-
lenskra króna. Heildarvirði 
bankans í lok viðskiptadags var 
um 27,2 milljarðar króna.

Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu sýndu íslenskir 
fjárfestar einkavæðingunni mik-
inn áhuga en yfir sex þúsund ís-
lenskir aðilar skráðu sig fyrir 
bréfum.

Føroya Banki 
hækkaði um 29%
Markaðsvirði bankans jókst um sex milljarða króna.

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

KÓPAVOGUR:
Smáralind

GARÐABÆR:
Miðhraun 11

AKUREYRI:
Glerárgata 32

Setberg golffatnaður
Vindþéttur og regnheldur

Verð:

Anorak 16.500
Buxur 14.500



Fatnaður og skór 

á alla
fjölskylduna
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Skýrsla Ríkisendurskoðunar um há-
skólastigið sem kom út nýlega er 

um margt merkileg. Ánægjulegt er að 
sjá hversu vel Háskóli Íslands kemur 
út þrátt fyrir skerta samkeppnisstöðu. 
Aftur á móti er áhyggjuefni hversu mik-
ill aðstöðumunur er á einkareknum há-
skólum og opinberum. Að einkareknir 
háskólar skuli fá sama ríkisframlag og 
þeir opinberu hefur skapað óæskilegan 
aðstöðumun og veikt samkeppnisstöðu 
opinberu háskólanna af skýrslunni að dæma.

Skýrsla ríkisendurskoðunar sýnir að auka þarf 
fjárframlög til Háskólans á Akureyri.  Mikilli og 
örri fjölgun nemenda við háskólann hafa óneitan-
lega fylgt vaxtarverkir. Fjölgun nema þýða aukin 
útgjöld. Því miður virðist núverandi menntamála-
ráðherra ekki sýna þessu mikinn skilning. Háskól-
inn á Akureyri hefur fyrir löngu sannað tilveru-
rétt sinn og vonandi fær hann tækifæri til að halda 
áfram að vaxa og dafna.

Að sama skapi verður að telja undarlegt að fjár-
framlög til Menntaskólans á Akureyri hafi verið 
skert um 30% á hverju ári sl. 3 ár. Einnig að for-
sendur fjárveitinganna hafi breyst jafn oft á tíma-

bilinu. Jón Már Héðinsson, skólameistari 
MA, sagði í útskriftarræðu sinni 17. júní, 
að skólayfirvöld ætluðu ekki að sitja með 
hendur í skauti. Miðað við stöðuna væri 
það álitlegur kostur að gera MA að einka-
skóla. Samkeppnisstaða skólans byði ein-
faldlega ekki upp á að reglum og for-
sendum fjárveitinga væri sífellt breytt. 
Vonandi verður þessi kostur ekki ofan 
á, jafnvel þó ekki sé stefnt á að taka upp 
skólagjöld. Gæði kennslu á ekki að vera 
háð framlögum fyrirtækja. Stjórnvöld 
verða einfaldlega að búa svo í haginn að 
fjárframlög standi undir rekstri skólans.  

Sú spurning vaknar hvort búið sé að 
hrinda af stað yfirlýstri ætlun Sjálfstæðisflokks-
ins um einkavæðingu í menntakerfinu. Markvisst 
sé verið að skera niður fjárframlög til opinberra 
skóla og skerða samkeppnisstöðu þeirra til að gera 
einkavæðingu girnilegri. Markmið menntakerf-
isins verða aldrei fjárhagsleg í mínum huga. Þau 
snúast fyrst og fremst um gæði menntunarinnar 
og hversu vel okkur tekst að búa börn og ungmenni 
undir lífið. Þarna kristallast grundvallarmunur á 
stefnu Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokks-
ins, sem ítrekað hefur lýst yfir vilja til einkavæð-
ingar menntakerfisins.

Höfundur er alþingismaður. 

Einkavæðing í menntastefnu?

Íljósi síbreytilegra lífshátta 
mannsins, aukinnar tækni og 

getu hafa kröfur efnahagslífsins 
til náttúrunnar stöðugt verið að 
breytast. Stjórn náttúruauðlinda er 
flókið og umfangsmikið verkefni. 
Markmiðin geta verið mismunandi 
– allt frá friðun til hámarksnýting-
ar. Núverandi stjórnkerfi fiskveiða 
hlýtur því að koma til gagngerar 
endurskoðunar í ljósi niðurstaðna 
Hafrannsóknastofnunar um stöðu 
þorskstofnsins. Árangur stjórn-
unarinnar er í engu samræmi við 
markmiðin. Það er siðferðileg og 
lagaleg skylda að leita allra leiða 
til að ná árangri við stjórn nátt-
úruauðlinda – fyrir okkur sjálf, 
náttúruna og komandi kynslóð-
ir. Ef núverandi stjórnkerfi skilar 
ekki þeim árangri sem að er stefnt 
verðum við að vera tilbúin til þess 
að skoða nýjar leiðir. Annað væri 
ábyrgðarlaust.

Auðlindir sjávar hafa lengi verið 
hornsteinn efnahagslífsins – eink-
anlega á landsbyggðinni. Mark-
mið laga um stjórn fiskveiða kveða 
á um nauðsyn verndar og hag-
kvæmrar nýtingar fiskistofnanna 
auk traustrar atvinnu og byggð-
ar í landinu. Undanfarin misseri 
hefur megináherslan verið lögð 
á hagkvæmni og skilvirkni. Afla-
heimildir hafa því færst á færri 
hendur, sótt hefur verið á færri 
skipum og tæknin leyst manns-
höndina af hólmi. Sjávarbyggð-
ir hafa borið hitann og þung-
ann af hagræðingunni. Afleiðing-
in er öllum ljós: Störfum fækkað 
svo þúsundum skiptir, fjárfest-
ingar dregist saman, sveitarfélög 
tapað tekjum, fasteignaverð lækk-
að og fólki fækkað – svo einfalt er 
það. Af þessu verður ráðið að mikl-
ar eignatilfærslur hafa átt sér stað 
frá landsbyggðinni. Á sama tíma 
hefur eftirlitsiðnaður byggst upp 

á höfuðborgarsvæðinu. Það getur 
aldrei verið sanngjarnt að einung-
is einn hópur landsmanna, íbúar 
sjávarbyggða, taki á sig allar byrð-
arnar vegna upptöku kerfis í sjáv-
arútvegi sem ætlað var að þjóna 
heildinni. Hagræðing hefur orðið 
í sjávarútvegi, en markmiðið um 
blómlegar byggðir, trausta atvinnu 
og eflingu fiskistofna hefur ekki 
náðst. Stjórnvöld standa því nú 
frammi fyrir stórum og erfiðum 
spurningum varðandi stjórn fisk-
veiða og framtíðarskipulags sjáv-
arútvegsins.
Ein þeirra spurninga er hvort nú-
verandi markmið með stjórn fisk-
veiða eru samrýmanleg. Það er 
augljóst, ef ná á hámarkshagræð-
ingu og skilvirkni í greininni að 
störfum í sjávarbyggðunum mun 
fækka, nema önnur atvinnutæki-
færi komi til. Hér verður þó að 
hafa í huga að þessar byggðir hafa 
sérhæft sig í sjávarútvegi. Það er 
styrkleiki þeirra en um leið veik-
leiki þegar horft er til nýrra at-
vinnutækifæra og frekari upp-
byggingar. Það er markmið nú-
verandi ríkisstjórnar að ráðast í 
átak í samgöngu-, mennta- og fjar-
skiptamálum. Það er líka eðlilegt 
að ríkisvaldið stígi skref í þá átt 
að létta byrðum af sjávarbyggð-
um vegna félagslega íbúðakerfis-
ins auk þess sem auðlindagjald-
ið hlýtur í auknum mæli að renna 
til sjávarbyggða, ella væri aðeins 
um áframhaldandi eignaupptöku á 

landsbyggðinni að ræða. Þá hefur 
verið rætt um að færa opinber 
störf út á landsbyggðina. Allt þetta 
styrkir byggðirnar og veitir þeim 
ný tækifæri. 

En duga þessi úrræði til að sporna 
gegn þróun undanfarinna ára? 
Svarið við spurningunni, þegar 
horft er til lengri tíma, er ekki 
augljóst en það mun taka tíma að 
byggja upp atvinnulíf sem skapar 
störf á móti þeim sem hafa glatast 
og styrkja grunngerð þessara sam-
félaga. Sé horft til skemmri tíma 
er svarið augljóslega nei. Ef horf-
ið verður frá stefnu arðsemis, hag-
ræðingar og skilvirkni í greininni 
hljóta menn að spyrja: Hverskonar 
atvinnuvegur verður sjávarútveg-
ur í framtíðinni? Verður hann sam-
keppnishæfur á alþjóðamörkuðum? 
Á hann að verða styrktur atvinnu-
vegur í þágu landsbyggðarinnar? Á 
að hverfa aftur til þess horfs sem 
var fyrir upptöku kvótakerfisins? 
Á að halda áfram á þeirri leið sem 
við höfum verið undanfarin ár eða 
á að kúvenda í nafni neikvæðra fé-
lagslegra-, atvinnu- og umhverfis-
áhrifa núverandi skipulags. 

Það er afar mikilvægt að fram 
fari ítarleg umræða um framtíð 
sjávarútvegsins á næstu misser-
um. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að 
hefja vinnu við rannsókn á áhrif-
um núverandi fiskveiðistjórnun-
arkerfis á sjávarbyggðir í land-
inu. Sú vinna getur ekki beðið – í 
hana verður að ráðast strax því 
engan tíma má missa. Þetta er 
löngu tímabær umræða því inn í 
hana munu spinnast sjónarmið um 
það hvernig við viljum sjá Ísland 
byggt til framtíðar og hvað við 
erum tilbúin til að leggja á okkur 
fyrir þá sýn.

Höfundur er formaður þingflokks 
Samfylkingar.

Ósamrýmanleg markmið
I

ngibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra er nú stödd 
í Noregi þar sem hún hittir í dag Jens Stoltenberg forsæt-
isráðherra. Áður ræddi hún við Anne-Grete Strøm-Erich-
sen varnarmálaráðherra og Jonas Gahr Støre utanríkisráð-
herra. Eitt aðalmálið á dagskrá viðræðna Ingibjargar við 

hina norsku kollega sína var hinn nýi tvíhliða samningur Íslands 
og Noregs um eflt samstarf á sviði öryggis- og varnarmála. Eftir 
fundi hennar með Strøm-Erichsen og Gahr Støre var haft eftir 
henni að samningurinn væri rammasamningur og eftir ætti að 
reyna á hvert innihaldið yrði. Það sé fyrst og fremst undir Íslend-
ingum sjálfum komið. Því sé nauðsynlegt að fram fari umræða 
meðal þjóðarinnar um hvað hún sé tilbúin að leggja af mörkum 
til eigin varna. Íslendingar þurfi að horfast í augu við verulega 
aukningu í útgjöldum til varnarmála en sá útgjaldaliður verði í 
fyrsta sinn í næstu fjárlögum. 

Þetta eru orð í tíma töluð. En það er ekki nóg að ný varnar-
stefna Íslands birtist í fjárlögum. Útgjöldin þarf að rökstyðja. 

Eins og fram kemur í umfjöllun Fréttablaðsins í dag um varn-
arsamstarfið við Norðmenn eru Norðmenn almennt mjög já-
kvæðir gagnvart slíku samstarfi við Íslendinga. En eins og Jo 
Gade, einn æðsti embættismaður norska varnarmálaráðuneytis-
ins, tjáði blaðinu þá eru skýr takmörk fyrir því hvað Norðmenn 
geta lagt Íslendingum til í þessu sambandi. Daglega áréttingu 
fullveldisyfirráða Íslendinga yfir lögsögu sinni á láði, legi og í 
lofti verði þeir sjálfir að annast. Norðmenn ætli sér ekki að yfir-
taka það hlutverk sem bandaríska varnarliðið gegndi hérlendis. 
Enda er í raun óeðlilegt annað en að fullvalda þjóð annist þennan 
grundvallarþátt sjálfstæðis síns sjálf. Þótt þjóðin hafi vanist því 
í áratugi að erlent herlið gegndi að mestu þessu hlutverki, svo að 
segja sem verktaki, er ábyrgðin hennar. Að hún sýni þá ábyrgð í 
verki er orðið brýnt verkefni eftir að hið erlenda herlið yfirgaf 
landið.

Enginn ætlast til að Íslendingar komi sér upp flugher. Aug-
ljóslega geta þeir lagt annað og skynsamlegra til sameigin-
legra varna NATO. En það þýðir líka að Íslendingar þurfa bæði 
að finna út úr því hvað þeir geta gert til að uppfylla fullveldisá-
réttingarhlutverkið í lögsögu sinni umfram það sem Landhelgis-
gæzlan gerir nú þegar – og hvernig þeir geta styrkt eigin varn-
ir jafnframt því að leggja eitthvað áþreifanlegt fram til sameig-
inlegra varna NATO. Það síðastnefnda er í raun mótframlag hins 
herlausa Íslands til NATO fyrir framlag þess til varna Íslands. 

Samstarfið við Norðmenn á örugglega eftir að reynast Íslend-
ingum vel á þessari vegferð. Að minnsta kosti er það fullkom-
in tímaskekkja að ala á fornum fyrirvörum gegn slíku samstarfi 
með því að vísa til ásælni Noregskonungs til áhrifa hérlendis á 
miðöldum eða til fiskveiðideilna þjóðanna á liðnum árum, eins og 
heyrzt hefur í umræðunni. Engin ástæða er til að ætla annað en 
að báðir aðilar nálgist þetta samstarf af fullum heilindum með 
hagsmuni beggja þjóða að leiðarljósi. Vissulega er það svo að 
grannþjóðir eiga gjarnan í mestu hagsmunaárekstrunum. En í 
þessu sambandi gildir, að ágreiningur á einu sviði útilokar ekki
samstarf á öðru þegar gagnkvæmir hagsmunir eru í húfi.

Grannþjóðir taka 
höndum saman

FINNDU ÚT HVAÐ BLUETOOTH
GETUR GERT FYRIR ÞIG

GERÐUVERÐSAMANBURÐ

VERÐ FRÁKR. 2.990



Jóhanna Harpa Árnadóttir lætur til sín taka í 
eldhúsinu auk þess að sinna áhugaverðu starfi 
og vera fyrsti kvenformaður Verkfræðinga-
félags Íslands.

Jóhanna starfar við áhættustýringu hjá Straumi-
Burðarási og er í byrjun matarspjallsins spurð 
hvort hún sé með einhverja áhættustýringu í eld-
húsinu. Hún hlær. „Hún felst þá aðallega í því að 
koma í síminnkandi mæli að eldamennsku því mað-
urinn minn, Þorsteinn Páll Hængsson er svo dug-
andi kokkur. Það hófst þegar ég veiktist eitt sinn á 
Þorláksmessukvöld og hann þurfti að sjá um jóla-
matinn. Við höfum að minnsta kosti skipt með okkur 
verkum í eldhúsinu hin síðari ár og vinnuaðstaðan 
hefur breyst því hann kaupir líka allar flottu græj-
urnar.“ Jóhanna segir þau hjón elda flesta daga 
heima og reyna jafnan að vera með gott hráefni. 

„Ef ekki er tími til að elda þá berum við fram gróft 
brauð, til dæmis danska rúgbrauðið frá Myllunni 
með síld, reyktum laxi og grænum aspas. Lifrar-
kæfa með súrum gúrkum er líka vinsæl.“ 
Í ljós kemur að Jóhanna og fjölskylda átti heima um 
tíma í Danmörku og þaðan er áhuginn á smurbrauð-
inu kominn. „Manni varð starsýnt á matarpakkana 
sem litlu börnin þar komu með á leikskólann, brauðið 
skreytt með steinselju og dilli og smjörpappír á milli 
sneiða. Þetta umhverfi hafði áhrif á okkar matar-
menningu. Efst á mínum persónulega smurbrauð-
slista eru bufftartar. Þá er lykilatriði að hafa gæða-
kjöt, nautafilet eða lund sem er rifin niður, borin 
fram með hráum lauk, kapers, ferskri piparrót og 
eggjarauðu ofan á grófu brauði. Svo held ég líka upp 
á sushi sem bóndinn er leikinn í að búa til og ég og 
aðrir í fjölskyldunni fáum að aðstoða við.“

Undir dönskum áhrifum

4.3”

Fagmenntaðir kayak kennarar 
og leiðsögumenn



Á heitum sumardögum er fátt 
meira svalandi en bragðgott og 
ferskt sorbet.

Á Íslandi köllum við sorbet 
stundum ískrap eða ísfrauð þó 
sumir kjósi að kalla það sínu upp-
runalega nafni. Sorbet er yfirleitt 
gert úr ávöxtum og því ferskt og 
mjög svalandi í miklum hita. 

Skemmtilegt getur verið að búa 
til nokkrar mismunandi bragðteg-
undir af sorbet í einu og bera þær 
fram saman og tilvalið að skreyta 
með ferskum ávöxtum og berjum. 

Meðfylgjandi eru fjórar upp-
skriftir að sorbet með mismun-
andi ávaxtabragði.

Svalandi á sumardögum

- leggur heiminn
að vörum þér

Kaffið frá Ricardo Rosales er aftur komið til
okkar. Eins og í fyrra er þetta kaffi ljúft og
hunangsmjúkt með ávæning af kakói og kryddi.

Fæst í öllum helstu matvöruverslunum og á
kaffihúsum Kaffitárs:
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-Kringlunni
-Bankastræti
-Þjóðminjasafni

-Listasafni Íslands
-Reykjanesbæ
-Flugstöð Leifs Eiríkssonar
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Besta veitir 20 prósenta af-
slátt á áhöldum til glugga-
þvottar.

Gluggavara, gluggaþvottaskinn, 
þvottakústur og gluggaþvotta-
sápa eru meðal þess sem Besta 

selur með 20 prósenta afslætti. 
Tilboðið gildir til 30.júní næst-
komandi, eða á meðan birgðir 
endast. Flestar vörurnar eru frá 
fyrirtækinu Unger sem sérhæf-
ir sig meðal annars í framleiðslu 
á gæðavörum til gluggaþvott-
ar.

Glerfínn þvottur

Heimsferðir eru með tilboð á 
flugi til Montreal.

Síðustu sætin til Montreal í Kan-
ada þann 28. júní eru á sérstöku 
tveir fyrir einn tilboði. Flug fyrir 
tvo báðar leiðir með sköttum 
kostar því 39.980 krónur eða 
19.990 krónur á mann.

Tveir fyrir 
einn tilboð

Pumabúðin á Laugavegi held-
ur tilboðsdaga um helgina.

Í dag, föstudag, og á laugardag 
verða tilboðsdagar í Pumabúð-
inni á Laugavegi 42. Verslunin 
selur fatnað, skó og aukahluti frá 
Puma. Einnig er sundfatnaður 
frá Speedo seldur þar. Veittur er 
20 prósenta afsláttur af öllum 
vörum í búðinni þessa tvo daga. 

Tilboðsdag-
ar í Puma

Tilboðsdagar í verslunum 
Tölvulistans um land allt.

Nú eru tilboðsdagar í verslunum 
Tölvulistans. Myndaflakkari frá 
Sarotech á 14.900 kr., 2 gígabæt 
sd plus-minniskort frá San Disk á 
6.990 kr., 1 gígabæt secure digi-
tal-minniskort frá Corsair á 3.990 
og Adope Phot Elements 4.0 á 
9.990 kr., svo dæmi séu nefnd. 
Nánar á tolvulistinn.is og í versl-
unum Tölvulistans.

Tæki og tól 
á tilboði

Í DAG KL 09:00
ÚTSALAN HEFSTÚTSALAN HEFST

Í DAG KL 09:00

40-50% afsláttur40-50% afsláttur

Með Útilegukortinu gefst eigenda þess og fjölskyldu 
möguleiki á að gista á 27 tjaldsvæðum og greiða aðeins 
einu sinni fyrir það. Kortið gildir fyrir húsbíla, hjólhýsi,
tjaldvagna, fellihýsi og tjöld.  Engin takmörk eru á því 
hversu oft má koma á hvert tjaldsvæði. Útilegukortið gildir 
fyrir tvo fullorðna og börn undir 16 ára aldri. Útilegukortið
kostar aðeins 9.900 kr. 

Þú færð Útilegukortið á www.utilegukortid.is, helstu
útivistarverslunum og á sölustöðum N1 um allt land.

utilegukortid.is

www.campingcard.is

www.utilegukortid.is
utilegukortid@utilegukortid.is
Sími 552 4040

Tjaldaðu með fjölskyldunni 
á 27 tjaldsvæðum í allt 
sumar fyrir aðeins 9.900 kr.

Ertu á leiðinni
í útilegu?
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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum 
og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist, 
mynd og hita.

Hlíðasmári 1 / 200 Kópavogur

Sími 520 4545 / www.prodomo.is

prodomo@prodomo.is

Friðrika komin aftur á skjáinn Mamma Brads Pitt fór í heimsókn til Jennifer Aniston…

INGIBJÖRG OG JÓN ARNAR

Seldu villu 
á 160 millur

GRÉTAR „LÍKMAÐUR“ SIGURÐARSON

Vill verða sterkastur

SIRKUSÚTTEKT FEGURÐARDROTTNINGIN JÓHANNA VALA

Með eigin stíl

ANGELINA JOLIE Töffarinn sem varð    súpermamma

EINKAÞOTUR ÍSLENDINGA
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J ón Ásgeir Jóhannesson, stjórnar-
formaður Baugs Group, mun fá 

einkaþotu af gerðinni Falcon 2000 
afhenta í október næstkomandi. Jón 
Ásgeir hefur hingað til notast við 
bandarísku einkaþotuleiguna NetJets 
sem býður upp á sömu þotur líkt og 
kemur fram í einkaþotuúttekt Sirkuss 
á bls. 10. Hann ætti þannig að vita 
hvað hann er að fá. Falcon 2000-vélin 
er stórglæsileg og herma heimildir 
Sirkuss að verðið á vélinni sem Jón 
Ásgeir keypti sé vel yfir einn milljarð. 
Falcon-vélarnar þykja afar góðar, 
hraðskreiðar og mikið er lagt upp úr 
huggulegheitum um borð. Þær geta 
ekki flogið jafnlangt og Challenger-
vélarnar sem aðrir íslenskir auðkýf-
ingar eiga en „duga“ rúmlega á flesta 
þá áfangastaði í Evrópu sem hugur-
inn girnist. Eða eins og segir auglýs-
ingu frá framleiðandanum Dassault 
Falcon: „Þægindi og fluggeta stórrar 
vélar, snerpa og eldsneytisnýting 
minni vélar.“ Fullvíst er að vélin komi 

Jóni Ásgeiri að góðum notum enda 
er það hans verkefni í dag að leiða 
áframhaldandi vöxt Baugs um gjör-
vallan heim og ljóst að það verður 
ekki gert frá Íslandi.

Jón Ásgeir fær einkaþotu í október

G rétar Sigurðarson, sem stund-
um var kallaður Líkmaðurinn 
í tengslum við sakamál sem 

nefnt var Líkfundamálið í fjölmiðlum, 
hefur snúið baki við ruglinu sem hann 
var í og hafið nýtt líf. Hann fékk 
tveggja og hálfs árs dóm fyrir aðkomu 
sína að dauða Litháans Vaidarar 
Juskeviciusar árið 2004. Hann lauk 
afplánun á Vernd í febrúar og vinnur 
nú í byggingavinnu á daginn. Um 
helgina tók hann í fyrsta sinn þátt í 
keppninni Sterkasti maður Íslands og 
þótt Grétar sé hraustur maður þá er 
ekki auðvelt að draga fimmtán tonna 
steypubíl.

„Þetta er bara enn ein geggjunin. 
Ég er öfgamaður og hef gaman að því 
að gera eitthvað geggjað,“ segir Grétar 
í samtali við Sirkus. Hann hefur alltaf 
verið hraustur maður en augljóst er 
að hann hefur notað tímann í afplán-
uninni á Kvíabryggju vel til að byggja 
sig upp. „Ég er búinn að æfa mikið og 
hef gert það í þrjú ár. Ég hafði reyndar 
ekki nema fimm vikna fyrirvara til að 
byggja mig upp fyrir þetta mót en mér 
tókst að þyngja mig um sextán kíló á 
þeim tíma. Ég vann hins vegar eins og 
skepna fram á kvöld alla dagana fyrir 

mótið og það er ekki leiðin að toppár-
angri,“ segir Grétar sem getur þó unað 
sáttur við sitt á mótinu um helgina. 
Hann hafnaði í sjöunda sæti af átta 
keppendum og sagði Hjalti Úrsus 
Árnason, skipuleggjandi mótsins að 
Grétar hefði staðið sig býsna vel. 
„Þetta er gríðarlega erfitt mót og hann 
sýndi mikla keppnishörku með því að 
klára allar greinarnar. Hann er efni í 
alvörumann ef hann hefur metnað-
inn til að þroska hæfileikana. Það er 
ákveðið afrek að vera lifandi eftir 
svona mót og ég tala nú ekki um í 
heilu lagi,“ segir Hjalti og hlær.

Og metnaðinn vantar ekki hjá Grét-
ari. Ég er kominn til að vera í þessum 
heimi og ætla mér að ná langt. Ég hef 
snúið baki við ruglinu, sagt skilið við 
þennan heim fíkniefna og einbeiti 
mér nú að aflraununum. Það er pró-
gramm allan sólarhringinn alla vik-
una að komast í toppform og það 
verður að huga að öllu, æfingum, 
hvíld og mataræði. Næsta mót, Sterk-
asti maður Suðurlands, er eftir mánuð 
og þar ætla ég að koma sterkur inn. Ég 
ætla mér að hvíla betur fyrir þá keppni 
og bæta mig verulega.“

oskar@frettabladid.is

GRÉTAR SIGURÐARSON, STUNDUM NEFNDUR LÍKMAÐURINN, ER KOMINN Í AFLRAUNIRNAR

„BARA ENN EIN GEGGJUNIN“

JESÚS MEÐ Í FÖR Grétar er trúaður og veit sem er að honum eru allir vegir færir í 
aflraununum með frelsarann sjálfan sem ferðafélaga. SIRKUSMYND/HÖRÐUR

HRIKALEGUR Grétar lét
sig ekki muna um að 
vippa sér úr bolnum og 
taka nokkrar vel valdar 
pósur fyrir ljósmyndara 
Sirkuss. SIRKUSMYND/HÖRÐUR

LIPUR OG LÉTT Falcon-vélin er snör í 
snúningum og þægindin innanborðs eru að 
sjálfsögðu fyrsta flokks.

Dansflokkurinn djammaði 
með landsliðinu
Leikmenn íslenska landsliðsins í 
handbolta fögnuðu því vel og innilega að 
hafa borið sigurorð af Serbum, 42-40, í 
leik liðanna í Laugardalshöll á sjálfan 
þjóðhátíðardaginn og tryggðu sér þar 
með sæti í EM í Noregi á næsta ári. 
Landsliðsmennirnir fóru á Vegamót eftir 
leikinn og slettu úr klaufunum. Eftir að 
staðnum var lokað var síðan haldið heim 
til hetjunnar Ólafs Stefánssonar, sem á 
íbúð á Hverfisgötu, þar sem leik-
mennirnir skemmtu sér fram undir 
morgun með meðlimum íslenska 
dansflokksins, leikmönnum íslenska 
kvennalandsliðsins í handbolta og 
nokkrum valinkunnum leikurum. Herma 
fregnir að Queen-lagið We Are the 
Champions hafi verið vinsælt heima hjá 
Ólafi aðfaranótt mánudags.

Leggðu sumarlaunin þín inn á XY reikning og þú
getur unnið Playstation 3 leikjatölvu eða 10.000 kr.!

Allir fá 4 bíómiða og ef þú ert að stofna XY reikning
í fyrsta skipti færðu líka flottan XY Ósómabol.

Þeir sem leggja laun inn á XY reikning í júní fá 4 bíómiða senda heim til
sín í byrjun júlí. Aðalvinningarnir verða dregnir út 6. ágúst.

Málaferli gegn forsetanum 
ekki útilokuð
Mikil og hatrömm nágrannadeilda geisar 
nú á Laufásveginum á milli þriggja 
húseigenda annars vegar og embætti 
forseta Íslands hins vegar. Húseigend-
urnir Þorsteinn M. Jónsson á Laufásvegi 
73, Einar Eiríksson á Laufásvegi 74 og 
Stefán Matthíasson á Smáragötu 13 
hafa ekki fengið að byggja svo mikið 
sem sandkassa á lóðum sínum þar sem 
húsin eru öll í næsta nágrenni við 
forsetabústaðinn á Laufásvegi 72. 
Embætti forsetans hefur, með hjálp frá 
Ríkislögreglustjóra, kæft allar fram-
kvæmdir í fæðingu af þeirri ástæðu að 
öryggi gesta forsetans yrði 
ógnað við slíkar 
aðstæður. Húseigendurnir 
eru afar ósáttir, telja rökin 
ekki halda vatni og 
íhuga nú að draga 
forsetann og 
embætti hans fyrir 
dóm til að fá úr því 
skorið hvort þeir 
eigi engan rétt á 
sinni eigin lóð.
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VÆNTANLEG

fáðu bækling hjá okkur
eða skoðaðu á www.sonor.com
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„Heppnin spilar inn í þetta en svo 
verður maður að vera duglegur, þetta 
er ekkert öðruvísi en að fá vinnu í 
banka,“ segir Vignir Rafn Valþórsson, 
29 ára nýútskrifaður leikari, sem þegar 
er kominn með stór hlutverk. Vignir 
Rafn hefur verið ráðinn hjá Þjóðleik-
húsinu næsta vetur auk þess sem 
hann fer með aðalhlutverkið í Saka-
málaseríu Rásar 1. Hann segir frábæra 
tilfinningu að vera útskrifaður úr leik-
listardeild Listaháskólans og saknar 
skólans aðeins að takmörkuðu leyti. 
„Auðvitað sakna ég skólans en ef ég 
ætti að velja á milli hans og alvöru lífs-
ins þá vel ég 150 prósent lífið. Nú get 
ég farið að gera eitthvað sjálfur,“ segir 
Vignir Rafn sem er í sambúð. Spurður 
um drauma sína segist hann ætla að 

vera samkvæmur sjálfum sér. „Ég held 
að það sé númer eitt, tvö og þrjú og 
svo að reyna að detta ekki í ruglið eins 
og svo margir gera.“ Þegar hann er 
spurður af hverju hann ákvað að verða 
leikari segir hann leiklistina sameina 
allt sem hann hefur áhuga á. „Ég hef 
gaman af öllu sem kemur að leiklist, 
sama hvort það er að hanna leikmynd-
ina, búningana, þýða leikrit eða skrifa. 
Þetta var engin ákvörðun heldur lá 
leiklistin beinust við,“ segir hann og 
bætir við að hann eigi engan uppá-
halds leikara. „Það eru margir góðir 
hér á landi sem maður lítur upp til og 
ég gæti horft á Ólaf Darra sofa ef út í 
það er farið. Sem betur fer eru margir 
að gera góða hluti því íslenskt leikhús 
þarf virkilega á því að halda.“

Gæti horft á Ólaf 
Darra sofa

VIGNIR RAFN „Auðvitað sakna ég skólans en ef ég ætti að velja á milli hans og alvöru 
lífsins þá vel ég 150 prósent lífið. Nú get ég farið að gera eitthvað sjálfur,“ segir 
Vignir Rafn sem er í sambúð. MYND/VILHELM

1. Jógvan Jógvan

2. 100 íslensk 80‘ lög Ýmsir

3. Cortes 2007
Garðar Thor Cortes

4. Life In Cartoon Motion Mika

5. Óskalög sjómanna Ýmsir

6. Pottþétt 43 Ýmsir

7. Volta Björk

8. Hver er sinnar kæfu smiður
Laddi

9. Forever Gus Gus

10. Era Vulgaris
Queens Of The Stone Age

11. Please Don´t Hate Me
Lay Low

12. Vorvísur Tríó Björns Thoroddsen 
og Andrea Gylfadóttir

13. Lost Highway
Bon Jovi

14. Back To Black
Amy Winehouse

15. Pocket Symphony Air

16. Memory Almost Full
Paul McCartney

17. Fnykur
Samúel J. Samúelsson

18. Á söngferðalagi 
Skoppa og Skrítla

19. Great Northern Whalekill Mínus

20. Kurr Amiina

14. - 21. júní

H abitat-hjónin Ingibjörg Þorvaldsdóttir og 
Jón Arnar Guðbrandsson hafa selt 
glæsivillu sína í Eikarási 7 í Garðabæ fyrir 

160 milljónir, eftir því sem heimildir Sirkuss herma. 
Ekki hefur tekist að fá staðfest hver kaupandinn er. 
Upphaflega vildu Ingibjörg og Jón Arnar, sem reka 
einnig fimm Oasis tískuvöruverslanir í Kaup-
mannahöfn, fá 170 milljónir fyrir húsið sem hefur 
verið afar áberandi í fjölmiðlum undanfarin ár, 
bæði í hönnunarþáttunum Innlit/Útlit á Skjá 
einum og Veggfóðri á Stöð 2 sem og húsbúnaðar-
tímaritunum Hús og híbýli og Veggfóðri.

Það var Íris Björk Jónsdóttir, eigandi 
tískuvöruverslunarinnar GK, sem 
byggði húsið árið 2003. Hún gerði 
það afar nýtískulegt og glæsilegt 
og seldi það árið 2005 til athafna-
mannsins og byggingaverktak-
ans Engilberts Runólfssonar. 
Hann eyddi rúmu ári í húsinu 
en seldi síðan Ingibjörgu og 
Jóni Arnari það fyrir 140 
milljónir í febrúar á 
síðasta ári.

Heimildir Sirkuss 
herma að Ingibjörg 
og Jón Arnar íhugi 
jafnvel að flytja til 
Danmerkur til að geta 
betur einbeitt sér að 
rekstri Oasis-búðanna 
en ekkert liggur þó 
fyrir í þeim efnum. Þau 
eiga fyrir 96 fermetra 
íbúð á Laugavegi 40 
sem er einnig til 
sölu á 33,9 milljónir.

INGIBJÖRG ÞORVALDSDÓTTIR OG JÓN ARNAR GUÐBRANDSSON SELJA Í GARÐABÆNUM

FENGU 160 MILLJÓNIR FYRIR
GLÆSIVILLU Í EIKARÁSNUM

BYGGÐI
HÚSIÐ
Tísku-

drottningin 
Íris Björk 

Jónsdóttir
byggði

húsið árið 
2003.

FENGU GÓÐAN
PENING Hjónin
Ingibjörg og 
Jón Arnar
geta verið 
ánægð með 
söluna á 
Eikarásnum.

GLÆSIVILLA Eins og sést á 
þessum myndum er húsið 
afar glæsilegt í alla staði.
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É g hef alltaf haft mikinn áhuga á 
fötum og ég gekk í Verzlunar-
skóla Íslands þar sem mikið er 

spáð í tísku,“ segir Jóhanna Vala Jóns-
dóttir fegurðardrottning Íslands en 
bætir við að hún hafi aldrei fylgt tísk-
unni í blindni. „Ég hef alltaf farið eftir 
mínum eigin stíl sem ég held að sé 
mjög einfaldur. Ég geng til dæmis ekki 
í lituðu gallabuxunum sem eru mikið í 
tísku núna,“ segir hún brosandi. 
Jóhanna Vala verslar flest sín föt í 
Bandaríkjunum.  „Ég er heppin, pabbi 
er flugstjóri og ég hef farið út með 
honum fyrir síðustu sjö jól og verslað. 
Ég verð að viðurkenna að ég á rosalega 
mikið af fötum svo ég þarf ekkert að 
kaupa mér á næstunni,“ segir Jóhanna 
Vala sem starfar sem flugfreyja í 
sumar. „Ég mun fljúga til Evrópu og 
Bandaríkjanna og ætla að halda vel í 
peningabudduna mína og reyna að 
spara. Ég þarf samt að kaupa mér kjóla 
fyrir keppnina Miss World sem haldin 
verður í Kína þann 1. nóvember.“ Þegar 
Jóhanna Vala verslar hér heima verða 
stóru verslunarmiðstöðvarnar helst 
fyrir valinu. „Mér finnst miklu þægi-
legra að versla þar en á Laugaveginum 
og ég held að íslenska veðrið eigi stór-
an þátt í því. Þegar ég kaupi mér föt 
hérna heima er það aðallega í Vilu, 
Söruh og Hype. Ég verslaði líka mikið í 
Centrum en eftir að verslunin var færð 
á Laugaveginn hef ég ekki verið nógu 
dugleg að kíkja þangað.“ Jóhanna Vala 
er nýkomin úr sólarlandaferð og ætlar 
að nota restina af sumrinu til að vinna 
og undirbúa sig fyrir stóru keppnina í 
haust. „Þetta verður spennandi. Ég 
mun dvelja í Kína í fjórar vikur og ég 
hlakka mikið til.“

indiana@frettabladid.is

JÓHANNA VALA JÓNSDÓTTIR FEGURÐARDROTTNING ÍSLANDS HEFUR ALLTAF FYLGST MEÐ TÍSKUNNI

FER SÍNAR EIGIN LEIÐIR Í STÍL

KLASSÍSKT Ljós skyrta úr Zöru en gallabuxurnar eru Lewi‘s. Skórnir eru 
frá Aldo, flottir með blómum.

SUMARKJÓLL Flottur blár sumarkjóll með bleikum blómum frá einni 
af uppáhaldsverslunum hennar Jóhönnu Völu, Forever21. Skórnir
eru úr Top Shop.

HVERSDAGS Gallabuxurnar eru frá Abercrombie og Fitch og ljósa 
angórupeysan er úr sömu búð.

SÆT Jóhanna Vala sæt í bol 
með keðjum frá Forever21 en 

bolinn keypti hún í Bandaríkjun-
um. Gallabuxurnar eru frá 
Guess en skórnir úr H&M.



NJÓTTU SUMARSINS
MEÐ LANCÔME
Fjöldi sumarlegra tilboða á raka-

kremum, húðmjólk, sjáfbrúnandi

vörum og sólarförðunarvörum.

Stór, falleg taska fylgir þegar

keyptar eru Lancôme vörur fyrir

6.000 kr. eða meira.*

Líttu við á næsta Lancôme

útsölustað.

*ath. gildir ekki með öðrum tilboðum.

TINDRANDI GULLAGNIR BAÐA HÚÐINA Í
SÓLSKINI OG GEFA HENNI SÓLARGYLLTAN TÓN

         STAR BRONZER
SÓLARFÖRÐUNARVÖRUR

BAMBOO SÓLARPÚÐRIÐ GEFUR HÚÐINNI
ÓMÓTSTÆÐILEGAN RÓSATÓN EÐA GYLLTAN LIT.

TÖFRABURSTINN BREYTIR ÖLLUM Í
TINDRANDI STJÖRNUR.

NEKTAR VARAGLOSSIÐ BRAGÐAST VEL OG
GERIR VARIRNAR ÞÉTTAR OG ÞOKKAFULLAR.

N Ý T T
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A lmættið ákvað á síðustu 
metrunum að Rannveig 

Rist yrði kona. Alveg frá því 
hún var krakki hefur henni 
fundist skemmtilegast að leika 
sér með strákunum,“ segir 
Sigríður Klingenberg þegar 
Sirkus biður hana um að 
spá fyrir Rannveigu for-
stjóra Ísal. „Hún vill 
hafa hlutina á hreinu 
og er skipulögð enda er 
hún fjarki og það er 
duglegasta fólki okkar. 
Fjörkum líkar afskap-
lega vel í vinnunni og 
Rannveig má búast 
við einhverjum 
sigrum í sínu starfi á 
þessu ári og hennar 

tími er ekki kominn til að 
hætta. Breytingar verða í 
vor en hún er að fara inn í 
mjög ljúft sumar og það 
verður hressilega tekið á 
því í haust. Gott ár er 

framundan hjá Rann-
veigu og hennar 
viðskiptum, nýir 
samningar sjá 
dagsins ljós og 
Rannveig brosir 
sem aldrei fyrr. 
Í einkalífinu 
mun allt 
blómstra svo 
útkoman er 
8,7 ef það væri 
gefin 
einkunn.“

Rannveig brosir 
sem aldrei fyrr

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

D raumastarfið væri að komast 
inn í fréttaskýringar. Gallinn 
við fréttamannsstarfið er hve 

lítill tími gefst til að skoða hvert mál 
og oft vildi maður kafa lengra og 
dýpra,“ segir Lillý Valgerður Péturs-
dóttir, fréttakona á Stöð 2. 

Alltaf haft áhuga á fréttum
Lillý Valgerður, sem er 27 ára, hóf feril 
sinn í fjölmiðlum sem skrifta en 
þaðan lá leiðin í Ísland í bítið þar sem 
hún las fréttirnar. Lillý leiddist inn á 

fréttastofuna 
fyrir tilviljun 
því þótt hún 
hafi alltaf haft 
áhuga á frétt-
um og þjóð-
málum lá leið 
hennar upp á 
Kárahnjúka 
þar sem hún 
ætlaði að 
starfa og safna 
sér fyrir ferða-
lagi þegar 
henni bauðst 
starfið. „Karl 
Garðarsson, 

þáverandi fréttastjóri, heyrði af mér 
og réði mig og hér hef ég verið síðan. 
Ég sé ekki eftir því enda er ég í 
skemmtilegasta starfi í heimi. Maður 
veit aldrei hvað dagurinn ber í skauti 
sér eða hvar á landinu maður endar. 
Fréttamannsstarfið er fjölbreytt og ég 
held að það sé fátt sem geti toppað 
það, sérstaklega þegar maður hefur 
svona mikinn áhuga á þjóðfélagsum-
ræðu og ég,“ segir Lillý Valgerður sem 
útskrifaðist úr stjórnmálafræði frá 
Háskóla Íslands árið 2003. 

Fékk athugasemdir við útlitið
Aðspurð hvort athyglin sem starfið 
veiti henni trufli, segir hún svo ekki 
vera. „Ég finn að fólk þekkir mig en oft-
ast eru viðbrögð þess jákvæð. Ég fæ að 
heyra vinsamlegar ábendingar um 
fréttaefni og það er alltaf gott að heyra 
að fólk fylgist með og láti í sér heyra ef 
því finnst ekki nægilega fjallað um 
ákveðin málefni,“ segir hún en bætir 
við að hún hafi fengið öðruvísi umfjöll-
un þegar hún hafi lesið fréttirnar í 
morgunsjónvarpinu. „Þá voru fleiri að 
gera athugasemdir við útlit mitt en 
sem betur fer er ég nánast laus við það 
í dag, ég held að við konur fáum mun 
oftar slíkar athugasemdir en karlar,“ 
segir Lillý en viðurkennir að margur 
viðmælandinn hafi rekið upp stór 
augu þegar hún mætti í viðtöl þegar 
hún var að byrja í starfinu. 

Hentar að vera á lausu
„Mörgum leist líklega ekkert á þessa 
ungu stúlku þegar ég var á NFS og 
mætti ein í viðtöl og sá sjálf um öll tæki 
og tól. Það hefur breyst þótt það séu 
alltaf einhverjir sem hafa efasemdir 
gagnvart fréttamönnum yfir höfuð og 
finnst við ekki nægilega mikið inni í 
hlutunum, þess vegna reynir maður að 
standa sig og sýna verkefnunum og 
viðmælendum virðingu,“ segir Lillý 
sem hefur alltaf haft mikinn áhuga á 
fréttum. „Þessi áhugi hefur alltaf verið 
til staðar hjá mér og ég held að maður 
sé annað hvort með hann eða ekki,“ 
segir Lillý Valgerður sem er á lausu. 
„Það hentar mér vel í vinnunni því ég 
þarf þá síður að taka tillit til fjölskyldu 
og get verið reiðubúin að taka að mér 
verkefni hvenær sem er.“

indiana@frettabladid.is

LILLÝ VALGERÐUR PÉTURSDÓTTIR LEIDDIST INN Á FRÉTTASTOFUNA FYRIR TILVILJUN. 

Í SKEMMTILEGASTA STARFI Í HEIMI

DRAUMAVIÐMÆLENDUR LILLÝAR VALGERÐAR:
Osama bin Laden
„Þrátt fyrir að vera einn 
umtalaðasti maður heims 
vitum við mjög lítið um 
hann. Það er mikið af 
ósvöruðum spurningum 
sem hann gæti komið á 
hreint og hann er án efa sá 
viðmælandi sem ég myndi 
helst vilja tala við.“

Nancy Pelosi, forseti fulltrú-
ardeildar Bandaríkjaþings
„Mjög voldug kona í bandarískum 
stjórnmálum. Hún hefur sýnt að hún þorir 
að taka slaginn við Bush. Það væri 
fróðlegt að heyra hvernig hún upplifir 
starfið og þau verkefni sem þingið 
stendur frammi fyrir.“

Kastró „Það fer hver að verða síðastur 
að taka við hann viðtal þar sem heilsu 
hans hefur hrakað mjög mikið undan-
farið. Það væri áhugavert að hitta hann 
og fá að vita hvort hann sé sáttur við 
allar sínar ákvarðanir og hvort og þá 
hvað hann hefði viljað gera öðruvísi.“ 

Angela Merkel kanslari 
Þýskalands „Ég hefði áhuga á að 
vita hennar framtíðarsýn á Evrópusam-
bandið og upplifun hennar á starfinu.“

Ellen Johnson-Sirleaf, forseti 
Líberíu „Fyrsta konan til að vera kjörin 
forseti í Afríkuríki. Ég myndi vilja ræða 
við hana um hvernig staða kvenna í 
Afríku hefur breyst á síðustu árum og 
svo væri fróðlegt að heyra í henni með 
réttarhöldin yfir Charles Taylor sem nú 
standa yfir hjá stríðsglæpadómstólnum í 
Haag.“

LILLÝ VALGERÐUR
„Mörgum leist 
líklega ekkert á 
þessa ungu stúlku 
því ég mætti ein í 
viðtöl og sá sjálf 
um öll tæki og tól 
þegar ég var hjá 
NFS.“

„ÉG FINN AÐ 
FÓLK ÞEKKIR 
MIG EN OFT-
AST ERU 
VIÐBRÖGÐ 
ÞESS
JÁKVÆÐ

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI  86-94, S: 511-2007
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Mitt í sögusviði Njálu 
Tjaldstæðið við Hellishóla er eitt 
vinsælasta tjaldstæði Suðurlands
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Á Hellishólum í Fljótshlíð er 
rekin vinsæl ferðamannaþjón-
usta. Aðsóknin á tjaldsvæðið 
hefur sjaldan verið meiri en nú, 
þar sem á bilinu 1.500 til 2.000 
manns leggja leið sína þangað 
um hverja helgi.

„Ætli það megi ekki helst þakka 
afþreyingunni hérna allan þennan 
fólksfjölda,“ segir Laila Ingvars-
dóttir hress í bragði, en hún rekur 
fjölsótta ferðamannaþjónustu á 
Hellishólum í Fljótshlíð, ásamt 
eiginmanni sínum Víði Jóhanns-
syni.

„Hérna er til dæmis níu holu 
golfvöllur, ásamt níu holu par 
þrjú golfvelli, golfnámskeið sem 
hefjast næsta mánudag, veiði-
vatn og hestaleiga skammt frá,“ 
bendir Laila á máli sínu til stuðn-
ings. „Þeir sem bregða sér á bak 
fá síðan Njálssögu beint í æð, þar 
sem við erum staðsett mitt í sögu-
sviði Njálssögu. Svo er hægt að 
skreppa á Njálusýningu á Sögu-
setrinu á Hvolsvelli. Auk þess er 
ýmislegt í boði fyrir yngstu ferða-
langana, þar á meðal leiksvæði og 
-tæki, klifurkastali, rólur, fótbolta-
mark hinum megin á leikvellinum 
og trampólín, sem nýtur ómældra 
vinsælda.“

Að sögn Lailu er síðan allt til 
alls á tjaldsvæðinu. „Sem dæmi 
var glæsilegt baðhús, með sturt-
um, salernum, þvottavélum, 
þurrkurum og heitum pottum ný-
lega tekið í notkun,“ bendir hún á. 
„Rafmagnstenglar fyrir húsbíla, 
felli- og hjólhýsi eru á svæðinu, en 
tengi samkvæmt evrópskum stöðl-
um þarf til að tengja í rafmagn.“ 

Laila tekur fram að engin eld-
unaraðstaða sé á svæðinu, en 
það komi þó ekki að sök þar sem 

glæsilegur veitingaskáli sé til 
staðar. Boðið er upp á rétt dags-
ins í hádeginu og á kvöldin,“ segir 
hún. „Annars er „a la carte“ mat-
seðill í gildi og hægt að panta af 
honum nánast allt á milli himins 
og jarðar, lambakjöt, fisk, ham-
borgara og kökur. Svo rekum við 
hérna veisluþjónustu, skipuleggj-
um bæði stærri og smærri veislur 
fyrir nágrennið í kring og höfuð-
borgarsvæðið.“

Fyrir utan tjaldsvæðið gefst 
ferðamönnum kostur á að leigja 

sér sumarhús á Hellishólum, þar 
sem 24 hús standa til boða. Níu 
fimmtán fermetra stór hús, sem 
taka þrjá til fimm, tíu 23 fermetra 
hús, þar sem allt að sex manns 
geta sofið og svo fimm fjörutíu 
fermetra lúxusbústaðir. Öll búin 
helstu nútímaþægindum. Laila 
mælir með að fólki panti sér sum-
arhús með góðum fyrirvara, þótt 
það sé yfirleitt alltaf pláss á tjald-
svæðinu. „Enda alveg brjálað að 
gera,“ eins og hún kemst sjálf að 
orði. roald@frettabladid.is

Mitt í sögusviði Njálu
Hægt er að gista á tjaldsvæði eða leigja sér sumarhús á Hellishólum í Fljótshlíð.

Hestaleiga er skammt frá svæðinu, þar sem farið er á slóðir Brennu-Njálssögu.

Bleikja, lambakjöt, súpa og 
salat er aðalsmerki veitinga-
sölunnar sem sett hefur verið 
upp í söluskála Skeljungs í 
Freysnesi í Öræfum. 

„Við bjóðum uppá ýmis-
konar góðmeti úr kjöti og 
fiski, til dæmis rétti úr lamba-
kjöti, bleikju og þorski og 
einnig vil ég benda á folalda-
piparsteik sem við erum með 
á matseðlinum. Við erum sem 
sagt með matseðla, bæði í há-
deginu og kvöldin og svo súpu 
og salatbar, kaffi, brauð og 
kökur allan daginn. Því er allt-
af hægt að fá eitthvað gott í 
svanginn,“ segir Hafdís Gunn-
arsdóttir, veitingastjóri í hinni 
nýju greiðasölu í Freysnesi. 

„Við erum samt ekki með ham-
borgara heldur leggjum meiri 
áherslu á heimilismat.“ 

Anna María Ragnarsdóttir 
hótelstjóri Hótels Skaftafells 
sem stendur bak við rekstur-
inn tekur undir það. „Þetta 
fyrirkomulag hefur fengið af-
skaplega góðar undirtektir. 
Eiginlega betri en ég þorði að 
vona. Það virðist vera að fólk 
sé farið að leita mikið eftir al-
vöru mat og svo sýnir það salat-
barnum líka áhuga. Ég sé fyrir 
mér að það geti verið þægilegt 
fyrir tjaldgesti að fá sér salat 
og fara með út í tjald.“

Um 60 manns komast til 
borðs í sal söluskálans. „Við 
byggðum húsnæðið í fyrra 
en okkur vannst ekki tími til 
að koma upp veitingasölunni 
fyrir sumarið þá,“ útskýrir 
Anna María. Sjálf hefur hún 
nóg að gera á Hótel Skaftafelli 
sem er vel bókað fyrir sumar-
ið og reyndar 2008 líka. „Við 
erum auðvitað með veitingar 
á hótelinu líka en það er þægi-
legt fyrir vegfarendur að eiga 
þess kost að kaupa sér mat hér 
í skálanum.“ gun@frettabladid.is

Heimilismatur í öndvegi

Veitingaskáli Skeljungs við Hótel 
Skaftafell er vinsæll viðkomustaður. 

Hafdís Gunnarsdóttir veitingastjóri og Anna María Ragnarsdóttir hótelstjóri. 

JÓNSMESSA Í  ÚTHLÍÐ Í BISKUPSTUNGUM 
Mikil skemmtidagskrá er á morgun í tilefni af Jónsmessunni 
og hefst dagskráin klukkan ellefu að morgni þegar skokk-
hópur Ingu skokkar af stað frá Hlíðarlaug. Jónsmessumót GÚ 
hefst síðan á Úthlíðarvelli klukkan fimm og verður mótið með 
léttu sniði þar sem vanir og óvanir kylfingar spila saman í 
liðakeppni. 

Að lokum verður grillhlaðborð og verðlaunaafhending í 
Réttinni og ball með hljómsveitinni Blek og Byttur auk þess 
sem íslensk poppstjarna verður leynigestur kvöldsins. Ballið er 
haldið til styrktar Kammerkór Suðurlands sem er nýkominn úr 
tónleikaferðalagi um Frakkland og eru allir velkomnir.  - sig
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Gröfuþjónusta Steins ehf.
Rauðholti 11, 800 Selfoss - sími 8991770

Er með traktorsgröfu
fleyg, kapalplóg, snjótönn og flestar

gerðir af skóflum.

Opið: mið.-fös. 13-18 lau. kl. 11-14.
Kirkjuvegi 8 - 800 Selfossi - 482 4846 - www.maddomurnar.com

SET ehf. Röraverksmiðja • Eyravegur 41 • 800 Selfoss
Sími: 480 2700 • Fax: 482 2099 • Netfang: set@set.is • Vefsíða: http://www.set.is

Miklar breytingar hafa orðið við lagningu

hitaveitna þar sem foreinangruð plaströr eru nú

notuð í grennri lögnum í meiri mæli, í stað

hefðbundinna hitaveituröra úr stáli.

Röraverksmiðjan SET er eitt fárra fyrirtækja í

heiminum sem framleiðir foreinangruð PEX rör

í nýrri og tæknilega fullkominni framleiðslulínu.

Í aðeins rúmlega klukkutíma 
akstursfjarlægð frá höfuð-
borgarsvæðinu er dýragarður-
inn Slakki í Biskupstungum.

Dýragarðurinn Slakki hefur verið 
starfræktur í þrettán ár og alltaf 
eitthvað nýtt að bætast við. „Síð-
asta vor opnuðum við til dæmis 
innidýragarð líka svo núna er 
hægt að koma til okkar í hvaða 
veðri sem er, auk þess sem við 
erum komin með golfhús þar 
sem hægt er að spila mínígolf og 
pútta,“ segir Helgi Sveinbjörnsson 
eigandi Slakka.

Í Slakka má meðal annars sjá 
kanínur, kalkúna, kálfa, endur, 
hænsni, svín, kettlinga og hvolpa. 
„Í innidýragarðinum erum við líka 
með fullt af páfagaukum, rottum, 
músum, fiskum og rækjum,“ segir 
Helgi.

Nýjasti íbúinn í dýragarðinum 
flutti inn í fyrradag en það er fol-
ald sem var móðurlaust og Helgi 
ákvað að taka að sér. „Í kvöld fáum 
við svo refi sem er dálítið spenn-
andi en það eru eldisrefir úr síð-

asta refabúi á landinu sem er að 
hætta,“ segir hann.

Í Slakka er líka veitingasala og 
á sumrin er yfirleitt nóg að gera í 
garðinum að sögn Helga. „Á vet-
urna koma svo hópar. Það eru að-
allega fyrirtækjahópar sem koma 
í mat til okkar og spila golf og 
skemmta sér eina kvöldstund. 
Svo höfum við verið að reyna að 
fá skólahópa en það mætti vera 
meira,“ segir hann.

Ekki eru nema hundrað kíló-
metrar frá Reykjavík að Slakka 
og því ekki lengi gert að skreppa 
þangað á bíl. „Aksturinn hingað 
tekur svona klukkutíma og tuttugu 
mínútur. Við fáum rosalega mikið 
af fólki sem er bara í sunnudags-
bíltúrum. Þessa dagana eru fjöl-
skyldur stundum hjá okkur í alveg 
fjóra til fimm tíma sem er mjög 
gaman. Fullorðna fólkið nær að 
slappa af og börnin eru fullkom-
lega örugg því þetta er lítið svæði 
og auðvelt að fylgjast með þeim.“

Þeir sem vilja fá nánari upplýs-
ingar um Slakka geta kíkt á heima-
síðuna, www.slakki.is.

emilia@frettabladid.is 

Púttað innan um 
páfagauka

Öll fjölskyldan getur notið þess að eyða degi í Slakka.



AUGLÝSING
UM  SKIPULAGSMÁL Í UPPSVEITUM ÁRNESSÝSLU
Bláskógabyggð,Grímsnes-og Grafningshreppi,Hrunnamannahreppi 

og Skeiða-og Gnúpverjahreppi.

Samkvæmt  1.mgr21.gr. skipulags-ogbyggingarlaga
nr. 73 1997 er hér með auglýst eftir athugasemdum
við eftirfarandi aðalskipulagsbreytingar:

1 Bergsstaðir í Bláskógabyggð. 
Frístundabyggð og landbúnaðarsvæði.

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi
Biskupstungnahrepps  2000-2012 í landi 
Bergsstaða. Í breytingunni felst að afmörkun 
svæðis fyrir frístundabyggð og landbúnaðarsvæðis 
breytist í samræmi við breyttar forsendur
landnotkunar á jörðinni, án þess að um sé
að ræða aukningu á frístundabyggðinni.

2 Flúðir í Hrunamannahreppi.
Stækkun þéttbýlisins og
breytingar á ákvæðum greinargerðar.

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi
Hrunamannahrepps 2003-2015. Í breytingunni felst 
að þéttbýlismörk Flúða stækka til norðurs og vesturs, 
gert er ráð fyrir fjórum nýjum íbúðarsvæðum á 43 ha 
svæði sem áður var landbúnaðarsvæði vestan við 
fyrirhugað tjaldssvæði T1, opið svæði til sérstakra
nota merkt T1 (tjaldssvæði) stækkar úr 8.6 í 15.1
ha, gert er ráð fyrir nýju opnu svæði til sérstakra
nota á Lambatanga í stað landbúnaðarsvæðis og 
óbyggðs svæðis fyrir reiðhöll og skeiðvöll, árfarvegi
Litlu-Laxár er breytt þannig að hann færist nær 
íbúðarsvæði við Hofatún, iðnaðarsvæði P4 breytist í 
blandaða landnotkun iðnaðar- og athafnasvæðis auk
þess sem svæði stækkar til norðvesturs. Að auki eru 
gerðar breytingar í greinargerð þar sem stefna um
landbúnaðarsvæði er gerð skýrari auk þess sem bætt 
er við ákvæðum varðandi frístundabyggðasvæði. 

Samkvæmt 1.mgr.25.gr. skipulags-og byggingarlaga 
nr. 73 1997 er hér með auglýst eftir athugasemdum
við eftirfarandi deiliskipulagstillögur:

3 Iða II í Bláskógabyggð. 
Frístundabyggð í Vörðufelli.

Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Iðu 
II í Vörðufelli. Gert ráð fyrir 12 lóðum á bilinu 5.800 
– 6.900 fm þar sem heimilt verður að reisa allt að 200 
fm frístundahús og 20 fm aukahús, en nýtingarhlutfall
má þó að hámarki vera 0,03. Gert er ráð fyrir 
neysluvatnstöku úr vatnsbóli ofan við byggðina.

4 Laugarvatn í 
Bláskógabyggð. Íbúðarsvæði.

Tillaga að deiliskipulagi 1. áfanga nýs íbúðarsvæðis
á Laugarvatni sunnan við Menntaskólann. Í 
tillögunni felst að gert er ráð fyrir 81 íbúðum í heild,
þ.a. 57 í einbýli, 16 í parhúsum og  í raðhúsum. 
Aðkoma að svæðinu verður um nýja tengingu 
við Laugarvatnsveg (þjóðveg nr. 37) auk þess 
sem gert er ráð fyrir göngutengingu við miðsvæði 
Laugarvatns. Gert er ráð fyrir jarðvegsmönum
meðfram þjóðvegi til að minnka áhrif umferðarhávaða.

5 Björk I í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Frístundabyggð.

Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar á 83
ha spildu í landi Bjarkar I, vestan við heimreið 
að bæjartorfu Bjarkar og austan við vatnsból.
Gert er ráð fyrir 57 lóðum á bilinu 5.300 til 
9.500 fm að stærð þar sem heimilt verður að 
reisa frístundahús á bilinu 50-200 fm auk 25 fm
aukahúss. Hámarksnýtingarhlutfall lóða er 0.03.

6 Flúðir í Hrunamannahreppi.
Tjald- og þjónustusvæði.

Tillaga að deiliskipulagi tjald- og þjónustusvæðis
á Flúðum austan Sunnuhlíðar. Skipulagssvæðið
er 15,7 ha að stærð og er gert ráð fyrir 13.350
fm lóð fyrir allt að 1.200 fm þjónustumiðstöð með
sambyggðu gróðurhúsi á einni hæð, með möguleika 
á kjallara. Þá er gert ráð fyrir um 14,3 ha svæði
undir tjald-, húsbíla og hjólhýsasvæði með fjórum
byggingarreitum fyrir salerni og einum byggingarreit
fyrir þjónustuhús. Tillagan er í samræmi við tillögu að
breytingu á aðalskipulagi sem er auglýst samhliða.

7 Flúðir í Hrunamannahreppi.
Reiðhöll á Lambatanga.

Tillaga að deiliskipulagi 4,4 ha svæðis á Lambatanga
fyrir reiðhöll, athafnasvæði/bílastæði, tvo skeiðvelli
og skeiðbraut. Heimilt verður að reisa allt að
2.000 fm reiðhöll með allt að 12 m mænishæð.
Tillagan er í samræmi við tillögu að breytingu
á aðalskipulagi sem er auglýst samhliða.

8 Hvammur 1 í Hrunamannahreppi
Tillaga að deiliskipulagi í íbúðarhúsalóðar og
lóðar fyrir hesthús/geymslu í landi Hvamms 1  í
Hrunamannahreppi. Tillagan nær yfir 1,86 ha spildu
þar sem gert er ráð fyrir 2.053 fm íbúðarhúsalóð
og 7.500 fm lóð fyrir hesthús og/eða gróðurhús.
Aðkoma að svæðinu verður frá Hvammsvegi og
verður vegtenging við heimreið að Hvammi 2.

9 Sunnuhlíð á Flúðum í 
Hrunamannahreppi. Íbúðarsvæði.

Tillaga að deiliskipulagi 1. áfanga íbúðarsvæðis í landi
Sunnuhlíðar. Í tillögunni felst að gert er ráð fyrir 12
stórum einbýlishúsalóðum (smábýlum) þar sem heimilt
verður að reisa allt að 350 fm íbúðarhús á einni hæð og
allt að 200 fm aukahús. Tillagan er í samræmi við tillögu
að breytingu á aðalskipulagi sem er auglýst samhliða.

10           Vestra-Geldingaholt í Skeiða- og  
               Gnúpverjahreppi. Lögbýlið Glóruhlíð.
Tillaga að deiliskipulagi nýs lögbýlis á 31 ha spildu úr
Vestra-Geldingaholti. Gert er ráð fyrir allt að 350 fm
íbúðarhúsi og allt að 400 fm útihúsum á landi lögbýlisins. 
Að auki er gert ráð fyrir tveimur 12.000 fm lóðum fyrir
frístundahús þar sem heimilt verður að reisa allt að
120 fm hús. Tillagan er í samræmi við breytingu á
Aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjarhrepps sem hefur
verið samþykkt af sveitarstjórn, en er ekki staðfest.

11          Kálfhóll 1 í Skeiða- og                
              Gnúpverjahreppi. Frístundabyggð.
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar á 7 ha spildu
úr landi Kálfhóls 1 á Skeiðum. Í tillögunni er gert ráð
fyrir fjórum lóðum á bilinu 5.460 til 7.380 fm að stærð
þar sem heimilt er að reisa frístundahús og aukahús. 
Hámarksbyggingarmagn er 3% af stærð hverrar lóðar.

12 Skeiðháholt í Skeiða- og  
Gnúpverjahreppi. Frístundabyggð.

Tillaga að deiliskipulagi frístundahúsalóða úr landi
með landr. 166520 (grasbýlið Tögl) , sem liggur á
milli lögbýlana Skeiðháholts 2 og Blesastaða. Gert er
ráð fyrir 8 lóðum á bilinu 4.471 til 11.653 fm þar sem
heimilt verður að reisa allt að 200 fm frístundahús
og 50 fm aukahús. Hámarksnýtingarhlutfall er
0.03. Í gildi er deiliskipulag fyrir 3 lóðirnar og
fellur það úr gildi við gildistöku nýs skipulags.

13 Laugar í Flóahreppi. Nýbýlið Laugamýri.
Tillaga að deiliskipulagi landsspildu úr landi 
eyðibýlisins Laugar í fyrrum Hraungerðishreppi, vestan
aðkomuvegar að Brúnastöðum. Landið er í heild 77
ha en deiliskipulagið nær til um 5 ha af þeirri spildu.
Í tillögunni er gert ráð fyrir að heimilt verði að reisa 
allt að 400 fm íbúðarhús, 120 fm starfsmannahús, 
1.200 fm reiðhöll og önnur útihús allt að 1.000 fm. 

14 Fljótshólar 3 í Flóahreppi.
Íbúðarhús og skemma.

Tillaga að deiliskipulagi fyrir 33,6 ha spildu úr landi
Fljótshóla 3 í fyrrum Gaulverjabæjarhreppi, suðvestan 
við Krákuvatn. .Gert er ráð fyrir byggingarreit fyrir 
allt að 350 fm íbúðarhús ásamt bílgeymslu og
byggingarreit fyrir allt að 1.500 fm skemmu. 

15 Syðri-Völlur 1 í Flóahreppi.
Íbúðarhús og skemma.

Tillaga að deiliskipulagi 1,6 ha lóðar úr landi
Syðri-Vallar 1. Lóðin liggur upp að Hamarsvegi 
(nr. 308) í austurhluta jarðarinnar og er þar 
gert ráð fyrir að heimilt verði að reisa allt að
250 fm íbúðarhús og 300 fm skemmu. 

16 Egilsstaðir I í Flóahreppi. Frístundabyggð.
Tillaga að deiliskipulagi um 3 ha spildu úr landi
Egilsstaða 1 í fyrrum Villingaholtshreppi. Á 
hluta svæðisins er í gildi deiliskipulag fyrir 3 
frístundahúsalóðir sem allar eru um 4.000 fm að
stærð. Í tillögunni felst að auk þeirra þriggja lóða
sem fyrir eru verða til 2 nýjar um 5.000 fm lóðir
fyrir frístundahús auk sameiginlegs svæðis. Heimilt
verður að reisa allt að 100 fm frístundahús og
allt að 30 fm aukahús á hverri lóð. Við gildistöku
nýs skipulags mun eldra skipulag falla úr gildi.

Samkvæmt 1.mgr.26.gr. skipulags-og byggingarlaga 
nr. 73 1997 er hér með auglýst eftir athugasemdum
við eftirfarandi deiliskipulagsbreytingu:

17 Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Hreinsistöð og skólalóð.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi þéttbýlisins á 
Borg í Grímsnesi. Í breytingunni felst að gert er ráð 
fyrir 1.400 fm iðnaðarsvæði undir hreinsistöð vestan 
við félagsheimilið auk þess sem gert er ráð fyrir 
að skólalóð stækki á kostnað lóðar fyrir verslun og 
þjónustu. Tillagan er í samræmi við áður auglýsta 
breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins. 

Skipulagstillögurnar liggja frammi á skrifstofu
viðkomandi sveitarfélags  og hjá embætti 
skipulagsfulltrúa uppsveita Árnessýslu,
Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma
frá 25. júní til 23. júlí 2007. Að auki er hægt
að nálgast tillögurnar á vefslóðinni
http://www.sveitir.is/skipulagsfulltrui/auglysingar/
Athugasemdum við skipulagstillöguna skulu berast
til skipulagsfulltrúa uppsveita Árnessýslu í síðasta 
lagi 6. ágúst 2007 og skulu þær vera skriflegar.
Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna 
innan tilskilins frests, telst vera samþykkur henni.

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi uppsveita Árnessýslu
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Lengst af árinu leggur Hótel Laki í Efri-
Vík í Landbroti höfuðáherslu á heilsu-
bót, hollustu, afþreyingu og dekur en 
yfir hásumarið snýst þjónustan mest 
um gistingu og góðan mat.

Hótel Laki stendur á kyrrlátum stað skammt 
frá Kirkjubæjarklaustri. „Þetta fer verulega 
vel af stað,“ segir Eva Björk Harðardóttir 
hótelstjóri „Við erum búin að prufukeyra 
húsnæðið í vetur og vor og halda námskeið 
þar sem allt snýst um heilsu og hollan lífs-
stíl, útivist og dekur. En nú erum við dottin 
inn í sumarvertíð og þá er heilsudagskránni 

ýtt til hliðar um sinn og aðaláherslan lögð á 
gistingu og mat eftir pöntunum. Svo er níu 
holu golfvöllur í túninu og veiðivatn í túnfæt-
inum, auk þess sem við lánum gestum staf-
göngustafi þannig að það er hægt að una sér 
við ýmislegt hér í okkar fögru sveit.“

Eva Björk er eigandi Hótels Laka ásamt 
eiginmanninum, Þorsteini M. Kristinssyni og 
foreldrum sínum Herði Davíðssyni og Sal-
óme Ragnarsdóttur sem hafa stundað ferða-
þjónustu um áratuga skeið í Efri-Vík. Fimmt-
án smáhýsi á hlaðinu eru til merkis um það. 
Þau eru leigð út til gistingar og hlaðan á 
bænum sem skreytt er gömlum búmunum, 
þjónar vel sem grillhús og samkomustaður 

enda eru árshátíðir og ættarmót fastur liður 
á dagskránni. 

En nú er lífsstílshótel í Efri-Vík orðið að 
veruleika því nýlega lauk byggingu fyrstu 
álmu þess af þremur. Í henni eru 16 tveggja 
manna herbergi á neðri hæð og á efri hæðinni 
er „hægt að sinna andans- og næringarþörf 
gesta á staðnum,“ eins og Hörður orðar það. 
Þar er salur, setustofa og eldhús. Úr glugg-
um efri hæðarinnar er útsýni til Lómagnúps 
og Öræfajökuls í austri. 

Glerhýsi yfir spa-aðstöðu hótelsins verður 
byggt í haust. Þar verður hægt að sitja í heita 
pottinum og virða fyrir sér norðurljós og 
stjörnur himinsins. Einnig á þá að steypa upp 

annan áfanga gistirýmisins með 24 hótelher-
bergjum á tveimur hæðum. Þau eiga að kom-
ast í gagnið fyrir næsta sumar og þegar allt 
verður tilbúið verða herbergin 64 talsins. 

Eva hótelstjóri bendir á að stutt sé í marg-
ar náttúruperlur og nefnir Fjaðurárgljúfur 
og Laka sjálfan, Skaftafell og Jökulsárlón. 
Hún lofar líka að með haustinu muni hún 
kynna heilsudagskrá fyrir almenning. „Von-
andi getum við með tímanum orðið heilsárs 
heilsuhótel sem býður fólki uppá aðstoð og 
aðstöðu til að efla hollan lífsstíl og auka lífs-
gæði sín,“ segir hún. „Þá fyrst getum við 
orðið sönn í því sem við erum að gera.“ 

gun@frettabladid.is 

Kyrrð og dekur í sveitinni
Hótel Laki er glæsilegt sveitahótel, teiknað af Yrki hf. Af svölunum er fagurt útsýni. 

Toyota Selfossi 
Fossnes 14, 800 
Sími :480 8000 

www.toyotaselfossi.is 

Toyota Corolla H/B Sol (201225) 
10/2004, ekinn 38 þús km, álfelgur, 

Lexus IS250 Sport (110404) 3/2006, 
3/2005, ekinn 34 þús km, álfelgur, -

--

---

þús.

-

Toyota Corolla H/B (134044) 10/2004, 

-
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Á laugardaginn verður hald-
ið fremur sérstakt mót á 
vegum Knattspyrnufélags 
Árborgar. Keppt verður í 
mýrarbolta, sem minnir oft 
frekar á leðjuslag en knatt-
spyrnu.

Mýrarbolti er uppruninn í 
Finnlandi en síðustu ár hafa 
verið haldin árleg mót á Ísa-
firði. Þetta verður í fyrsta 
sinn sem slíkt mót er haldið 
á Suðurlandi. 

Keppt er í sex manna 
liðum og eru glæsileg verð-
laun veitt. Bestu karla- og 
kvennaliðin fá verðlaun en 
einnig verða bestu búning-
arnir og drullugasti leik-
maðurinn verðlaunaðir sér-
staklega.

Mótið mun fara fram á 
Selfossi á laugardag. 

Mýrarbolta-
mót á Selfossi

Mýrarbolti minnir oft frekar á 
leðjuslag en fótbolta. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eyjamönnum fer fjölgandi 
samkvæmt nýjum tölum. 
Þeir eru nú 4094 talsins og 
eru það fimmtán fleiri en 
bjuggu í Vestmannaeyjum í 
fyrra.
Frá öðrum desember 2006 
hafa 96 manns flutt til Eyja 
en 94 fluttu í burtu. Á þessu 
tímabili hafa 15 manns látist 
en 26 börn hafa fæðst. 

Eyjamenn hafa á undan-
förnum árum reynt að vinna 
gegn fólksfækkun á svæð-
inu og eru þetta því góðar 
fréttir fyrir bæinn. 

Fjölgun í Vest-
mannaeyjum

Íbúum Vestmannaeyja fer fjölg-
andi samkvæmt nýjum tölum. 

Jónsmessuhátíð er á Eyrarbakka 
á laugardaginn, níunda árið í röð. 
Er það til siðs að hittast á Jóns-
messunni  og gera sér dagamun 
og leita töfragrasa og náttúru-
steina. Dagskráin hefst klukkan 
níu að morgni og stendur fram á 
kvöld. Í boði er fróðleiksferð um 
vesturhluta Eyra, listasýning El-
vars Guðna listamanns á Stokks-
eyri, leikir fyrir börnin, sýnd-
ur verður þjóðdans og endað á 
Jónsmessubrennu. Dagskráin er 

þétt yfir daginn og nokkuð víst 
að mikið líf verður á Eyrarbakka. 
Ætla jafnvel nokkrir Eyrbekking-
ar að opna híbýli sín upp á gátt og 
taka á móti gestum og gangandi 
í spjall og spekúleringar um lífið 
og tilveruna. 

Þeir sem opna gáttir eru meðal 
annars Kristín Vilhjálmsdótt-
ir á Túngötu 45. Hjá henni verð-
ur Nína frænka hennar í heim-
sókn með gítarinn. Elsa, Pjetur og 
fjölskyldan í Sólvangi sýna hesta 

og gítarinn verður tekinn fram. 
Nöfn þeirra sem munu hafa opið 
hús ásamt upplýsingum um dag-
skrá má lesa á vefsíðunni www.
eyrarbakki.is

Jónsmessunótt á Eyrarbakka

Jónsmessan verður haldin hátíðleg 
á Eyrarbakka á laugardaginn. 

Aldrei er að vita nema menn velti 
sér naktir upp úr dögginni næsta 

morgunn.

N1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA · SÍMI 440 1200
REYKJAVÍK · AKUREYRI · HAFNARFIRÐI · KEFLAVÍK · SELFOSSI · HORNAFIRÐI · EGILSSTÖÐUM

VIRKA DAGA KL. 8–18
LAUGARDAGA KL. 10–14

OPIÐ BÍLDSHÖFÐA
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20% AFSLÁTTUR
AF FERÐABOXUM

22.300,-
TILBOÐ
R BX, 310 lítrar
820 691231

27.900,-

39.900,-
TILBOÐ
Triton, 380 lítrar
820 731816

49.900,-

43.100,-
TILBOÐ
Triton, 430 lítrar
820 731846

53.900,-

... og allur ferðabúnaður kemst á toppinn



LAY LOW
OG SAMSKIP

SAMAN NÁUM VIÐ ÁRANGRI



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

NICOTINELL

NICOTINELL

FÆST Í
HANDHÆGUM 12 STK. PAKKNINGUM

HENTAR HVERT SEM ÞÚ FERÐ

MEÐ ÁVAXTA- OG MINTUBRAGÐI
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Leigja hjá NetJets
Bandaríska einkaþotuleigan NetJets er 
mjög vinsæl meðal íslenskra kaupsýslu-
manna. Stóru bankarnir þrír, Landsbank-
inn, Glitnir og Kaupþing, nýta sér allir 
þetta fyrirtæki undir sína lykilstarfsmenn. 
Sömu sögu er að segja af Bakkabræðr-
unum Lýði og Ágústi Guðmundssyni
og lykilstarfsmönnum Existu, sem þeir 
eiga stærstan hluta í. Baugur Group
notar þetta fyrirtæki sem og Jón Ásgeir 
Jóhannesson, stjórnarformaður Baugs, 
sem notar það líka í einkaerindum. Eins 
og sjá má á síðu 2 hefur Jón Ásgeir þó 
fjárfest í nýrri einkaþotu sem hann fær 
afhenta í október. Materia Invest, sem 
er í eigu þeirra Þorsteins M. Jónssonar
og Magnúsar Ármanns og FL Group,
hafa líka keypt flugtíma af NetJets. Þá 
hefur Róbert Wessman, forstjóri 
Actavis, líka flogið með þessu fyrirtæki. 
Tvær flugvélar NetJets ,Raytheon Hawker 

800XP og Dassault 
Falcon 2000, hafa 
sést oftast hér á 
Reykjavíkurflugvelli 
en þær eru afar 
glæsilegar að innan 
eins og sést á hér 
á myndum.

Gísli Þór Reynisson
Félag Gísla Þórs, Nordic Partners, á 
fimm vélar af gerðinni Dornier 328-300 
sem eru leigðar til einkaþotuflugfélagsins 
IceJet sem er í eigu sömu aðila. Fjórar 
vélanna eru fjórtán sæta en ein er nítján 
sæta. Þessar vélar geta flogið styttra en 
Challenger-vélarnar en eru fínar í flest 
Evrópuflug. Þær hafa þá sérstöðu að 
þær eru einu vélarnar á þessum lista 
sem eru skráðar á Íslandi. Flottasta 
vélin í flota IceJet er til að mynda með 
einkennisnúmerið TF-NPA. Allar eru 
vélarnar nýjar en sú elsta, áðurnefnd 
NPA-vél, fór fyrst í loftið í mars á 
síðasta ári. Engu hefur verið til 
sparað innan dyra eins og sést hér 
að neðan.

Í slenskir útrásarvíkingar hafa í 
síauknum mæli nýtt sér einkaþot-
ur til ferðalaga yfir Atlantshafið á 

undanförnum árum. Eftir því sem 
auðjöfrarnir hafa orðið ríkari hafa 
þeir í síauknu mæli keypt sér einka-
þotur en aðrir láta sér nægja að leigja 
vélar eins og leigubíla þegar þörfin er 
fyrir hendi. Margar ástæður eru fyrir 
því að viðskiptamennirnir kjósa að 
notast við einkaþotur en megin-

ástæðan er sú að tíminn er peningar. 
Það er líka þreytandi að ferðast oft í 
mánuði og því nauðsynlegt að mönn-
um líði vel á slíkum ferðlögum. Sirkus 
tók saman lista yfir Íslendinga sem 
eiga einkaþotur og einnig hvernig 
umsvifamestu kaupsýslumenn lands-
ins koma sér á milli landa. Í rauninni 
er ógjörningar að ætla að verðleggja 
þoturnar því það fer mikið eftir inn-
réttingum og stærð eldsneytistanka 

en óhætt er að segja að engin af þeim 
vélum sem er í eigu Íslendings kosti 
undir milljarði. Þegar haft er í huga að 
rekstarkostnaður á slíkri vél getur 
hlaupið á rúmum 200 milljónum á ári 
er augljóst að menn þurfa að vera 
ríkir mjög til að ráða við slíka 
fjárfestingu. Vilji menn leigja vél getur 
einn flugtími kostað um hálfa millj-
ón.

oskar@frettabladid.is

EINKAÞOTUM RÍKRA ÍSLENDINGA HEFUR FJÖLGAÐ ÖRT Á UNDANFÖRNUM ÁRUM

Af þotunum skaltu þekkja þá

ALLIR MEÐ EINS VÉLAR
Pálmi Haraldsson í 
Fons, Hannes
Smárason í FL Group
og Karl Wernersson í 

Milestone eiga allir eins 
vélar, Challenger 604.

GLÆSILEG Það er 
óhætt að fullyrða 
að vél Björgólfs 
Thors veki athygli 
hvar sem hún 
kemur.

Í STÖÐUGRI NOTKUN Björgólfur Thor
er alltaf á ferðinni.

BETRA EN SAGA
CLASS Það væsir 
ekki um mann í 
Falcon-vél þeirra 
NetJets manna.

FASTAGESTUR Þessi Falcon 2000 vél 
NetJets er einn af fastagestunum á 
Reykjavíkurflugvelli.

RÚMGOTT Það fer 
vel um menn í 
Raytheon-þotunni.

Björgólfur Thor Björgólfsson
Ríkasti maður Íslands á Challenger 604-vél 

sem er árgerð 1999. Henni hefur breytt í tíu 
sæta vél samkvæmt heimildum Sirkuss og 
er öll hin glæsilegasta. Björgólfur Thor 
notar vélina gífurlega mikið fyrir sig, 
fjölskyldu sína og nánustu samstarfs-
menn í Novator. Challenger-vélin hefur 
þann kost fram yfir margar aðrar þotur 
að hún getur flogið mjög langt, 
heimsálfanna á milli, án þess að 
stoppa. Á sínum tíma var talið að 
vélin hefði kostað Björgólf Thor um 
milljarð króna.

Björgólfur Guðmundsson og 
Magnús Þorsteinsson
Þessir tveir félagar úr bjórævintýrinu í Rússlandi eru 
tveir stærstu hluthafar Eimskipafélags Íslands og þeir 
eiga saman flugvél. Vélin er Challenger 604, líkt og vél 
Björgólfs Thors en heimildir Sirkuss herma að fjórtán 
sæti séu í vélinni. Það segir sitt um rekstarkostnaðinn á 
þessari vél að þessir tveir moldríku menn skuli taka sig 
saman með eina vél. Hún hefur verið mikið notuð í vetur 
við að flytja hópa á leiki West Ham í ensku úrvalsdeild-
inni, þar sem Björgólfur er aðaleigandi.

Karl Wernersson, 
Hannes Smárason og 
Pálmi Haraldsson
Þessir þrír umsvifamiklu kaupsýslu-
menn eiga allir hver sína 
Challenger 604 vél. Pálmi 
Haraldsson, sem er aðaleigandi 
eignarhaldsfélagsins Fons, á þá 
nýjustu sem er frá árinu 2003. 
Sú ber einkennisstafina VP-CEO
og er tíu sæta glæsiþota. Vél 
Karls Wernerssonar, sem er 
meirihlutaeigandi í hinu ört vaxandi 
fjármálaveldi Milestone og sjötti ríkasti 
Íslendingurinn í nýlegri úttekt Sirkuss, 
er einnig tíu sæta. Hún er frá árinu 
2002 og ber einkennisstafina VP-COP. 
Vél Hannesar Smárasonar, forstjóra 
og aðaleiganda FL Group, er fjórtán 
sæta og er hún árgerð 2001.

Á FIMM ÞOTUR
Athafnamaðurinn

Gísli Þór Reynisson á 
fimm þotur ásamt 

félögum sínum í 
Nordic Partners og 
hefur verið stofnað 
sérstakt flugfélag í 
kringum þoturnar 

sem ber nafnið 
IceJet.

EIGA VÉL SAMAN
Björgólfur Guðmundsson
og Magnús Þorsteinsson
deila Challenger-vél
enda ekki ódýrt að reka 
slíkan grip.

VERÐUR EKKI AFTUR SNÚIÐ
Þegar menn hafa einu sinni 
sest inn í einkaþotu á borð 
við þessa Dornier-vél þá er 

erfitt að fara á almenna 
rýmið hjá Iceland Express 

eða Icelandair.

Á FERÐ OG FLUGI Einkaþota Björgólfs og Magnúsar hefur flutt 
marga Íslendinga á leik með West Ham undanfarna mánuði.

LÖGGAN Karl
Wernersson
er með flott 
einkennis-
númer á 
sinni vél.

SÚ NÝJASTA Vél Pálma
Haraldssonar er sú nýjasta af 
þeim Challenger-vélum sem 
eru í eigu Íslendinga, frá 
árinu 2003.
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Peninga fyrir kleinuhringi
Naomi Campbell hefur komið sér í 
svo mikið klúður undanfarið að greyið 
stelpan fær varla vinnu. Ofurfyrirsætan 
hefur þess vegna farið að ráðum Kfed
og tekið að sér að leika í auglýsingu þar 
sem hún gerir grín að sjálfri sér. Það er 

fyrirtækið Dunkin Donuts sem 
hefur ráðið Naomi og í 
auglýsingu mun hún taka eitt 
af sínum frægu köstum. Það 
verður forvitnilegt að sjá 

hvort að þetta hafi 
eitthvað að segja.

Þ að er orðið svaka trend allt í 
einu í Hollywood að láta allt 
flakka þegar það kemur að 

hárgreiðslu nú orðið. Eitt sinn var 
ekki hægt að láta sjá sig út á götum 
Los Angeles með neitt annað en Cindy 
Crawford-hár. En tímarnir hafa breyst 
og nú eru allar skvísurnar með stutt 
hár og bera það vel. Við erum að fíla 
þetta.

SÆTAR STUTTHÆRÐAR

Falleg í fangelsinu
Paris Hilton er greinilega ekki 
í neinni vinnu á meðan 

fangelsisvist hennar stendur 
yfir. Kathy Hilton, móðir 
Parisar segir hana stara á 
loftið og veggina allan 
daginn. Fyrir nokkru reyndi 
Paris að hengja upp myndir 
af fjölskyldu sinni á veggina, 
en fangelsisverðirnir gerðu 
sér lítið fyrir og rifu þær allar 

niður. Vinir Parisar segja hana 
hinsvegar líta vel út. Hótelerfing-
inn má ekki setja neinar 
snyrtivörur á sig og hafa vinir 
hennar haft orð á því hve vel hún 
liti út án þeirra. Æi, það er nú 
gott að hún líti vel út í fangels-
inu. Vá, hvað okkur líður miklu 
betur núna.

Laumast til að hittast
Nokkar myndir náðust af Jane
Pitt, móður Brads Pitt fyrir 
utan hús fyrrverandi 
tengdadóttur sinnar 
Jennifer Aniston. Þær eru 
greinilega enn mjög góðar 
vinkonur. Vá, hvað þetta 
hlýtur að fara í taugarnar á 
Angelinu. Jane var í rúma tvo 
klukkutíma hjá Jennifer. Það 
hefði verið gaman að vera 
fluga á vegg þegar 
þessar tvær hittust. 
Hvað skyldu þær 
tala um? Angie, 
Brad, börnin. Ó, 
hvað þetta er 
djúsí.

M unið þið eftir gömlu góðu 
dögunum þegar Angelina 
Jolie var ung og villt?  Þegar 

hún skipti um háralit einu sinni 
viku, lék sér að hnífum og gerði 
lítið annað en að fara í sleik við 
Billy Bob Thornton. 

Angelina Jolie hefur heldur betur 
breyst síðan þá. Með komu Maddoz-
ar í líf leikkonunnar breyttist allt. 
Angelina varð stillt og virðuleg 
kona. Hún byrjaði að brosa meira 
og allt við hana varð einlægara. 

En Angelina mun örugglega allt-
af verða umdeild. Hún hóf ástar-
samband við giftan mann. Það 
hefur án efa ekki farið framhjá 
neinum. Ekki höfðu margir trúað 
því að samband þeirra myndi end-
ast, en eins og staðan er í dag er 
ekki ólíklegt að Bradgelina eigi 
eftir að vera saman að eilífu. Brad 
hefur ættleidd öll börn Angelinu 
og eiga þau saman dótturina 
Shiloh sem er án efa arftaki Ger-
ber-barnsins. 

Angelina hefur verið afar opin-
ská um samband sitt við Brad og 
lýsir honum sem einstökum manni 

og föður. En nú aðeins fyrir nokkr-
um mánuðum ættleiddu þau sitt 
þriðja barn. Það virðist ekkert 
geta stöðvað þessi tvö og hefur 
hún oft talað um það að henni 
langi í sjö til 14 börn. 

LEIKKONAN ANGELINA JOLIE HEFUR BREYST EFTIR ÞVÍ SEM ÁRUNUM HEFUR FJÖLGAÐ

NÝ STJARNA Á FERÐINNI Svona leit 
Angelina út er hún lék í myndinni Gia 
sem kom henni á kortið.

HVER MAN EKKI EFTIR
ÞESSU? Kossinn sem 
sjokkeraði alla. 
Angelina og bróðir 
hennar James Haven.

SJÚK Í BILLY BOB Angelina Jolie og 
Billy Bob Thornton slepptu ekki hvort 
öðru á meðan sambandi þeirra stóð.

FYRIRMYNDARFJÖLSKYLDA Jolie-Pitt
fjölskyldan ásamt Shiloh og Zahöru. Eru
þau ekki sæt?

ROSALEGA GRÖNN
Angelina er sögð vera 
um 49 kíló. Hún segist 
þó ekki eiga við 
átröskun að stríða 
heldur hefur árið verið 
erfitt fyrir hana. 

Villingurinn sem
varð súpermamma

HAMINGJU-
SÖM Brad og 
Angelina eru 
á góðri leið 
að verða nýja 
gullna parið í 
Hollywood.

MICHELLE
WILLIAMS
Dawson’s 
Creek-skvísan 
er lík Miu 
Farrow í 
Rosemary’s 
Baby og það 
fer henni vel.

VICTORIA
BECKHAM Er
miklu sætari 
með stutt 
hár, en hún 
var orðin 
þreytt á því 
að vera 
endalaust
með
hárlengingar. 

SELMA BLAIR 
Er alltaf sexí 
og getur í 
raun gert 
hvað sem er 
við hárið á 
sér. 

Það hlýtur þó að taka sinn toll 
að vera í svona opinberu sam-
bandi, eiga fjögur börn og vera 
fræg kvikmyndastjarna því mikið 
hefur verið rætt í fjölmiðlum 
hversu grönn Angelina er orðin 
og hvort hún ætti við vandamál 
að stríða en Angelina hefur komið 
fram og sagt að móður missirinn 
ásamt því að vera með barn á 
brjósti væri um að kenna. Sam-
kvæmt fjölmiðlum vestanhafs er 
Angelina aðeins 49 kíló. Þrátt 
fyrir að vera afar létt er hún ótrú-
lega sterk, og heldur á tveimur af 
fjórum börnum sínum eins og 
ekkert sé. Ekki slæmt það.



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

Nú eru 20 verslanir 10-11 opnar allan  sólarhringinn

Peugeot
Speedfight

50 AC
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„Ég ætla að slappa af í sumarleyfinu og 
skreppa til Ítalíu en þá ferð planaði ég 

fyrir langa löngu. Þar 
munum við taka bíl og aka 

um landið.“

Kiddi Bigfoot plötusnúður

„Ég ætla í fjallgönguferð í viku til Króatíu. 
Síðan eyði ég sem mestum tíma á 
Akureyri og vonast til að fá þar 
bongóblíðu. Einnig 
stendur til að fara í 
veiðiferð og svo 
fer ég væntanlega 
í innkaupaferð til 
Milanó. Vonandi 
verður sumarið 
sólríkt og þá 
fyllist ég orku 
og þörf til 
útiveru.“

Guðlaug Halldórsdóttir kaupmaður

Hvað á að gera
    í sumarleyfinu?

„Ég hef yfirleitt skellt mér á Humarhátíð 
á Hornafirði enda fædd og uppalin þar. 
Einnig er ég búin að stefna á að fara í 
Skaftárfell í útilegu síðustu sumur og 

ætla að reyna að standa við 
það þetta árið en það 
er einn fallegasti 
staður á landinu. 
Við KR skutlur 
ætlum líka að taka 
einhvern óvissudag 
og fara í rafting 
eða annað 

spennandi, en 
annars ætla ég 
bara að njóta 
lífsins, grilla 
nóg af 
súkkulaði-
bönunum.“

Embla Grétarsdóttir 
knattspyrnukona

SPURNINGAKEPPNI  Sirkuss
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Logi Bergmann
1. Thunder Rolls. 
2. Man ekki.
3. San Antonio Spurs.
4. Hugleikur Dagsson.
5. Ólafur Stephensen. 
6. San Salvador.
7. Á Sauðárkróki.
8. Ocean’s Thirteen.
9. Póllandi.
10. Maggie.

Halldór Gylfason
1. Satisfaction.
2. Marta Halldórsdóttir.
3. San Antonio Spurs.
4. Leif Panduro.
5. Björn Björnsson.
6. San Salvador.
7. Á Sauðárkróki.
8. Mýrin 2.
9. Póllandi.

10. Maggie.

Logi Bergmann endar sig-
urgöngu Halldórs. Logi 
sigrar með sjö stigum 
gegn fimm. Halldór skor-
ar á Sóleyju Elíasdóttur 
leikkonu sem mun mæta 
Loga Bergmann í næstu 
viku. Fylgist með.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar 

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson 

oskar@frettabladid.is, 

Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@

frettabladid.is Útlitshönnun Kristín 

Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 550 5000 

Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir 

550 5864 gretakaren@frett.is

sirkus

1. Hvað heitir ný heimildarmynd um 
Rolling Stones?

2. Hver gekk þverrt yfir Græn-
landsjökul til styrktar krabba-
meinsrannsókna?

3. Með hvaða NBA liði leikur 
Tony Parker?

4. Hver skrifaði skáldsöguna 
Eitur fyrir byrjendur?

5. Hver er nýr ritstjóri Blaðsins?

6. Hver er höfuðborgin í El Salvador?

7. Hvar á landinu er Ungmannafélagið
Tindastóll?

8. Í hvaða nýju mynd leika þeir félagar 
Brad Pitt, George Clooney og Matt 
Damon?

9. Hvaðan koma flestir 
erlendir ríkisborgarar sem 
búsettir eru hér á landi?

10. Hvað heitir yngsti 
meðlimur Simpson-fjöl-

skyldunnar?

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. HÉR MÆTAST HALLDÓR GYLFASON
LEIKARI OG LOGI BERGMANN EIÐSSON SJÓNVARPSMAÐUR.

„Ég er að fara til Miami með manninum 
mínum en við ætlum í siglingu. 
Þaðan fer ég svo til 
Suður-Ameríku í 
nokkra daga og fer 
svo aftur til 
Daytona Beach 
að skoða skóla 
og versla.“

Kristín Ýr Bjarnadóttir tónlistarkona

G löggir sjónvarpsáhorfendur hafa 
tekið eftir því að Friðrika Geirs-

dóttir er mætt aftur í Ísland í dag á 
Stöð 2. Hún hefur tekið upp þráðinn á 
nýjan leik frá síðasta hausti en þá 
hætti hún til að ritstýra matar-
tímaritinu Bístró. Frækin 
frammistaða hennar í fyrra 
vakti mikla athygli enda var 
hún óreynd í sjónvarpi. Nú 
leikur hún við hvurn sinn 
fingur og segir það yndilegt 
að vera komin til baka. „Ég 
er enn þá í barneignar-
fríi og er bara í hálfu 
starfi til að byrja 
með. Ég kem 
svona hægt og 
rólega inn í 
þetta aftur,“ 
segir Frið-
rika í sam-
tali við 
Sirkus. 
„Þetta er 
hins vegar 
alveg meiri-
háttar 
gaman. 

Hópurinn er yndislegur og mórallinn 
frábær,“ segir Friðrika og hrósar sam-
starfsfólki sínu Steingrími Ólafssyni, 

Ingu Lind Karlsdóttur, Katrínu 
Rut Bessadóttur, Sölva 

Tryggvasyni, Oddi Ástráðs-
syni og Svanhildi Hólm 
Valsdóttur í hástert.

Sonur Friðriku og 
Stefáns Hilmarssonar, 

fjármálastjóra Baugs, 
kom í heiminn þremur 
mánuðum fyrir tím-
ann. Tók þá við erfiður 
tími þar sem hann 

dvaldi á sjúkrahúsi 
fyrstu þrjá mánuð-
ina en Friðrika segir 
hann dafna vel í dag. 
„Honum gengur 
rosalega vel. Hann 
styrkist og dafnar 
með hverjum degin-
um,“ segir Friðrika 
um prinsinn sinn.

oskar@frettabladid.is

FRIÐRIKA GEIRSDÓTTIR MÆTT AFTUR Í ÍSLAND Í DAG EFTIR NOKKURT HLÉ

MÆTT AFTUR Á SKJÁINN Friðrika Geirsdóttir mun verða í Íslandi í dag í sumar og segir 
móralinn í hópnum vera hreint út sagt frábæran. SIRKUSMYND/VALLI

YNDISLEGT AÐ VERA KOMIN
TILBAKA Í HRINGIÐUNA

T enórinn geðþekki Garðar Thor 
Cortes nálgast nú óðfluga gull-

plötu hér á Íslandi en búast má við að 
nýr diskur hans Cortes 2007 muni ná 
tilskyldu fimm þúsund eintaka marki 
á næstu vikum. Diskur Garðars Thors 
er langsöluhæsti diskur íslensks lista-
manns það sem af er þessu ári og 
sagðist Sigvaldi Kaldalóns, markaðs-
stjóri Skífunnar, ekki sjá nokkurn 
annan en hinn færeyska Jógvan sem 
gæti mögulega slegið honum við á 
næstu mánuðum.

Einar Bárðarson, umboðsmaður 
Garðars Thors, segir í samtali við Sirk-
us að þetta séu góðar fréttir en komi 
honum svo sem ekki á óvart þar sem 
diskurinn sé einstaklega góður. „Við 
erum búnir að selja hátt í þrjátíu þús-

und eintök hér í Bretlandi sem er frá-
bært en við teljum vera svigrúm fyrir 
enn meiri sölu. Þessi diskur er það 
góður að við hættum ekki fyrr en hann 
er kominn inn á hvert heimili í Bret-
landi,“ segir Einar og hlær.

Fyrsti diskur Garðars Thors sem 
bar nafnið Cortes og kom út fyrir jólin 
2005 seldist í tuttugu þúsund eintök-
um og var langsöluhæsti diskurinn á 
Íslandi það árið.

Garðar Thor stefnir 
hraðbyri á gullplötu

GULLPLATA Á NÆSTU GRÖSUM Garðar
Thor Cortes er nálægt því að selja fimm 
þúsund eintök af nýjum diski sínum hér 
á Íslandi.



Lukkunúmerið þitt er:Sláðu inn númerið á bt.is og
fáðu strax að vita hvort þú 
hafir unnið. Ævintýralegir

vinningar bíða þín!

Við bregðum á leik í tilefni af frumsýningu um allt land á Shrek the Third. Finndu límmiða með lukkunúmeri á Kellogg’s pökkunum,

farðu á www.bt.is og sláðu inn lukkunúmerið. Ævintýralegir vinningar bíða þín.

1. vinningur: PANASONIC 42"  Plasma veggsjónvarp, PANASONIC upptökutæki 

með 160 GB hörðum disk og DVD spilari, Playstation 3 leikjatölva, 

Shrek 3 leikur á PS3. Heildarverðmæti vinnings er um 330.000 kr.

Fullt af öðrum ævintýralegum vinningum: Ferð fyrir 2 til Evrópu með 

Iceland Express, 50.000 króna ferðaávísun og 20.000 úttekt á kreditkorti frá 

BYR, 300 bíómiðar á Shrek the Third, 20 DVD pakkar með myndunum Shrek 

og Shrek 2 og 15 ársbirgðir af Kellogg's vörum.

sjáðu á www.bt.is hvort lukkumiðinn á Kellogg’s pakkanum þínum færir þér vinning 

Leitaðu að lukkumiðanum á 
Kellogg’s pakkanum þínum!

Taktu þátt í ævintýraleik

F
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
F

I
0

2
1

5
9

1



Grænn hlunkur

Ananas hlunkur

Lúxus vanillu íspinni

Lúxus karamellu 
íspinni

Lúxus lakkrís íspinniLúxus súkkulaði íspinni

Ávaxta hlunkur

Appelsínu hlunkur
Lakkrís hlunkur

Ananas hlunkur mínus
Grænn hlunkur mínus

Súkkulaði shake
Jarðarberja shake

Magnum með súkkulaði
Magnum piparmyntuís
með dökku súkkulaði

Magnum með súkkulaði
og möndlum

Trúðaís með tyggjókúlu

Púkaskott með
 hlaupkúlum

Calippo
 appelsínuklaki

Calippo klakakúlur með 
jarðarberja- og sítrusbragði

Twister með berja-
og sítrusbragði

Magnum með hvítu súkkulaði

Magnum með 
karamellu og

tvöföldu dökku
súkkulaði

Lúxus súkkulaði toppís

Lúxus konfekt toppís

Lúxus karamellu toppís





KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI



ATVINNA

TILKYNNINGAR

Grímsnes   -    Gott verð 

BAKKI
Sími 482-4000

www.bakki.com 
bakki@bakki.com

68,2fm Sumarhús:  Vestan við Búrfell í Grímsnesi stendur þessi fallegi 
sumarbústaður í sælureit hentugum til trjáræktar.   Bústaðurinn er byggður 
úr timbri og selst eins og hann er í dag, allar innréttingar komnar og rafmagn 
fullbúið, eftir er að taka inn heitt vatn sem er komið á svæðið og gólfefni 
vantar. Eftir er að setja pall við húsið.  Utanhúsklæðning er harðviður og 
bárustál og svart plekel er á þaki.  Svefnherbergin eru 2, auk þess er 
baðherbergi/þvottahús, stofa/eldhús og anddyri.  Hitaspírall er í gólfi.  Húsið 
stendur á eignarlóð sem er 4.621fm.   Verð 15 millj.

Þröstur Árnason 
lögg.fasteignasali 

Ásdís Ýr Aradóttir 
ritari/sölumaður 

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

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

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

Lokað á Lundi dag frá kl .  14.00
Í dag er 41 nemandi að 
útskrifast úr námi til lög-
gildingar fasteignasala frá 
Endurmenntun Háskóla 
Íslands. Í þeim hópi eru 
allir 4 sölumenn Lundar.
Um leið og Lundur óskar 
þeim og öðrum útskriftar-
nemendum innilega til 
hamingju með áfangann,
er vakin athygli á því að 
skrifstofur Lundar verða 
lokaðar frá kl.14 í dag.

Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Þverlág 1 - Flúðum Glæsilegt 75 fm nýtt orlofshús, tilbúið til
afhendingar. Húsið er fullfrágengið með glæsilegri 200 fm verönd kring-
um húsið. Húsið skiptist í þrjú svefnh., stofu, eldhúskrók, baðh., for-
stofu og geymslu. Parket og flísar á gólfum, innréttingar og fataskápar
úr eik. Heitur pottur á verönd (hitaveita). Tveir golfvellir í nágrenninu.
Húsið er fullfrágengið og tilbúið til afhendingar strax. Verð 22.500.000.-

Eigandi verður á staðnum laugardaginn 23. júní nk.
frá kl. 14.00 til 16.00 og sýnir eignina, sími 896 0362.
Nánari upplýsingar  veitir Sigurður hjá Eignamiðlun

Fr
u

m

Flúðir - Heiðarbyggð - tilbúið til afhendingar

Hafnargötu 20 • 230 Keflavík 

Sími 421 1700 • es.is

Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Lækjarmót 85 – Sandgerði
Nýtt glæsilegt, 168.8 fm parhús, tilbúið undir tréverk,
hiti í stéttum, lagnir fyrir heitum potti. Til afh. nú þegar. 
Verð 23.900.000.- 

Verktaki er einnig með í smíðum 
sambærileg hús við Breiðhól.

Fr
u

m

Opið hús á laugard. 23. jún. kl. 2-4

Hafnargötu 20 • 230 Keflavík 

Sími 421 1700 • es.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Eðlilega fyll-
ist fólk 

óhug þegar það 
heyrir frétt-
ir um að ung-
menni geri sér 
að leik að meiða 
og deyða dýr. 
Maður veltir fyrir sér hvernig and-
leg líðan þeirra er sem þetta gera? 
Hefur gerandinn e.t.v. verið meidd-
ur sjálfur, er hann jafnvel hald-
inn miklum sársauka, reiði og bit-
urleika? Hver svo sem orsökin 
er, virðist ljóst að eitthvað hefur 
farið úrskeiðis. Hvað nákvæmlega, 

vitum við ekki fyrr en málefni hans 
og fjölskylduaðstæður hafa verið 
skoðaðar. 

Fregnir um andfélagslega hegð-
un eins og þessa kalla fram ýmsar 
spurningar í hugum almennings. 
Spurt er t.d. hvort þeir sem þetta 
gera séu einfaldlega vondir í eðli 
sínu, eða fæðst hreinlega með hvat-
ir til að pynta og drepa? Þessari 
spurningu svara ég hiklaust neit-
andi. Að hugsa dæmið með þessum 
hætti er að mínu mati varhugavert 
og vita gagnslaus nálgun. Önnur al-
geng spurning í þessu sambandi er 
hvort þetta sé ekki allt sjónvarpinu 
og tölvuleikjunum að kenna? Þeirri 
spurningu er heldur ekki hægt að 
svara með einsatkvæðisorði, jafn-
vel þótt það sé sennilegt að barn 

sem hefur ofbeldi sem fyrirmynd 
frá unga aldri og yfir langan tíma 
kunni að bera alvarlegan skaða af. 
Hvort hin skaðlegu áhrif leiði til 
löngunar að pynta og drepa dýr er 
að mínu mati einföldun á alvarlegu 
máli.

Aðrir velta fyrir sér hvort í upp-
eldi þessara ungmenna hafi vant-
að siðferðislega kennslu sem leitt 
hafi til einhvers konar siðblindu? 
Barn sem fer á mis við að vera 
kennt grundvallaratriði siðfræð-
innar getur svo sannarlega reynst 
erfitt að setja sig í spor annarra og 
finna til samkenndar. Áhrifagirni 
og hópþrýstingur er enn annað fyr-
irbæri sem kemur upp í hugann við 
tíðindi sem þessi. Getur ungmenni 
verið svo áhrifagjarnt að ef hvatt 

til að taka þátt í verknaði sem þess-
um láti það tilleiðast? Hópþrýst-
ingur og múgsefjun er afl sem, ef 
óbeislað, getur leitt til þess að hóp-
urinn framkvæmir hluti sem ein-
staklingurinn, væri hann einsam-
all, myndi aldrei láta sér detta í hug 
að gera. Mikilvægt er að börnum sé 
snemma kennt að varast áhrif og 
afleiðingar hópþrýstings. 

Loks er forvitnilegt að velta fyrir 
sér hversu stór hópurinn er sem um 
ræðir? Er hér e.t.v. um fáa einstakl-
inga að ræða sem endurtaka verkn-
aðinn eða er þetta stærri hópur? 
Að meiða og deyða dýr sér til gam-
ans er klárlega æfing í ofbeldi sem 
ekki nokkur leið er að segja til um 
hvar endar. Verði þessum aðilum 
ekki hjálpað eru þeir að mínu mati 

í áhættuhópi þeirra sem kunna að 
stunda andfélagslega hegðun lung-
að af lífsferli sínum. Tökum sam-
eiginlega ábyrgð og vörumst að 
dæma fyrirfram. Það sem skilar 
sér best til að sporna við og slökkva 
á hegðun sem þessari er að ná til 
þessara ungmenna og fjölskyldna 
þeirra, greina vandann með fag-
legum hætti og veita viðeigandi að-
stoð. Eins þarf að hlúa að þeim sem 
koma að slíkum verknaði. 

Fyrst og fremst er þetta sorg-
legt, að sjálfsögðu fyrir þolendur 
en ekki síst fyrir gerendurna sem 
síðar á ævinni líta til bernsku sinnar 
og rifja upp minningar um að hafa 
pyntað og murkað lífið úr dýrum.

Höfundur er sálfræðingur. 

Sálrænt ástand þeirra sem meiða og deyða dýr

Ígrein minni 
hér í Frétta-

blaðinu 19. júní 
sl. vakti ég at-
hygli á því að 
í samvinnufé-
lagi á ekki að 
myndast neitt 
„fé án hirðis“, 
en þetta gerðist 
hérlendis vegna 
sérstakra sögu-
legra og lagalegra ástæðna. Eftir 
lagabreytingar 2001 eru þessar 
ástæður ekki lengur fyrir hendi.

Samvinnuformið hefur dafn-
að bæði vestan hafs og austan á 
undanförnum árum. Það hent-
ar hópum sem hafa hagsmuni að 
verja en leita ekki eftir hámörkun 
einkaarðs. Það hentar í velferðar- 
og félagsþjónustu, á menntasviði 
og í húsnæðis- og fjölskylduþjón-
ustu. Auk þess hentar það t.d. 
sem þjónustu- og framkvæmda-
afl á jaðarsvæðum og í dreifbýli. 

Í grein minni gat ég þess að 
takmarkanir eru á ráðstöfun 
stofnsjóðseignar í samvinnufé-
lagi. Þannig fylgir t.d. aðild ein-
staklings að samvinnufélagi  
viðskiptalegri þátttöku og erf-
ist ekki skv. 17.gr. laga um sam-
vinnufélög. Aftur á móti ber sam-
vinnufélagi skv. 38.gr. laganna að 
greiða erfingjum inneign í stofn-
sjóði við andlát félagsmanns.

Í samvinnustarfi þekkjast ýmis 
sérstæð félagsform. Eitt þeirra er 
gagnkvæm félög, einkum á sviði 
trygginga. Eins og nafnið bendir 
til hafa þau sérstöðu. Starfshætt-
ir þeirra og verkssvið hafa t.d. 
verið skilgreind ólíkt því sem átt 
hefur við um íslensk kaupfélög.    

Samvinnutryggingar störfuðu 
sem gagnkvæmt félag og voru 
skrásettar þannig meðal annarra 
samvinnufélaga. Sigurður G. 
Guðjónsson lögmaður vék rétti-
lega að þessu í grein hér í Frétta-
blaðinu 20. júní sl. - en í sérstök-
um tilgangi eins og sjá má af 
grein hans.

Höfundur er fyrrverandi 
ráðherra og fyrrverandi rektor 

Samvinnuháskólans.

Enn um 
samvinnu-
félög

á JAMIS gæðahjólum

AFSLÁTTUR

Sumartilboð

30%

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Hjólaðu út í sumarið
á nýju Jamis hjóli

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/U

T
I 

38
08

2 
06

/0
7

Hjólin fást í Kringlunni og Smáralind



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

Sigfús Gunnarsson, starfsmaður Ís-
landspósts, lét gamlan draum rætast, 
þegar hann gerði sér nýlega lítið fyrir 
og gekk á Hvannadalshúk í fyrsta sinn 
á ævinni.

„Ég hafði virkilega gaman af ferð-
inni, enda veður gott og útsýnið alveg 
einstakt,“ rifjar Sigfús upp, sem gekk 
ásamt sjötíu öðrum starfsmönnum Ís-
landspósts. Hann segir ferðina hafa 
verið farna fyrir tilstuðlan tiltekinna 
starfsmanna innan fyrirtækisins, sem 
hafa tekið upp heilsusamlega lífshætti.

„Þetta var mín fyrsta ferð á Hnúkinn,“ 
heldur hann áfram. „Ég hef nú oft keyrt 
þarna framhjá og ætlað að skella mér 
upp eftir. En tilhugsunin um að keyra 
alla leið austur, gista um nóttina, ganga 
í fjórtán tíma daginn eftir og keyra svo 
í bæinn, hefur aftrað mér. Ætli ég hafi 

bara ekki verið of latur til að nenna að 
standa í öllu þessu brölti.“

Eða þar til nú og segir Sigfús ástæð-
una helst þá að hópnum hafi gefist 
kostur á að gista í tvær nætur á Hótel 
Skaftafelli. Þar af leiðandi hafi starfs-
mennirnir getað hvílt lúin bein eftir alla 
gönguna, enda ekki vanþörf á ef marka 
má Sigfús.

„Þetta eru náttúrlega fjórtán tímar,“ 
segir hann. „Þarna er mjög bratt í byrj-
un, sem er gott því þá finnur fólk sam-
stundis hvort það hefur nógu mikið þrek 
til að halda áfram. Enda erfitt að ætla að 
snúa við þegar upp á jökulinn er komið, 
því þá þurfa menn að gera það upp á 
eigin spýtur. Þess vegna hættu tveir við 
strax í upphafi, en restin fór alla leið. 
Mér finnst það bara nokkuð gott miðað 
við sjötíu manna hóp.“

Að sögn Sigfúsar var hann, líkt og 
aðrir meðlimir í hópnum, búinn að und-
irbúa sig fyrir gönguna eftir leiðbein-
ingum frá leiðangursstjórunum, þeim 
Haraldi Ólafssyni og Ingþóri Bjarna-
syni. Til marks um það hafi hann nokkr-
um sinnum gengið á Esjuna og farið á 
Snæfellsjökul mánuði áður. Þar að auki 
sé hann búinn að hjóla og skokka í fjöl-
mörg ár, enda mikið fyrir útivist.

En skyldi göngugarpurinn ætla að 
gera framhald á göngunni á Hnúkinn? 
„Nei, ég er nú ekki viss um það,“ svarar 
hann. „Ég er svo hræddur um að verða 
fyrir vonbrigðum, ef veðrið verður 
ekki eins gott og síðast. Annars ætla ég 
ekki að útiloka neitt, enda á maður víst 
aldrei að segja aldrei. Þannig að hver 
veit, ef veðurspáin er góð.“

AFMÆLI

„Leikstjóri verður að vera allt í 
senn lögreglumaður, ljósmóðir, 

sálgreinandi og skepna.

Fyrsti ríkissaksóknarinn fangelsaður

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

Jónfríður Valdís
Bjarnadóttir
Mosabarði 15, Hafnarfirði,

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

Kristófer Bjarnason
Róbert Örn Kristjánsson
Elsa Esther Kristófersdóttir       Bárður Þór Sveinsson
                                      Alexandra Ýr
Bjarni S. Kristófersson      Gunnþóra Rut Bragadóttir
                            Elsa Esther Valdimarsdóttir
                            Bjarni Gissurarson
Gissur Bachmann Bjarnason   Ingigerður Guðmundsdóttir
Dagbjört Jóna Bjarnadóttir      Magnús Halldórsson
Sævar Örn Bjarnason              Anna Bjarnadóttir
Valdimar Bjarnason                 Kolbrún Hjálmtýsdóttir
og aðrir aðstandendur.

50 ára
Jóna Th. 

Viðarsdóttir
formaður Hundaræktarfélags 

Íslands, er 50 ára í dag. 
Á þessum tímamótum bjóða 
Jóna Theodóra og Magnús 

Jónatansson ætting jum og vinum til 
veislu í Rafveituheimilinu

Elliðaárdal í kvöld milli kl. 18 og 21.

Hinn 26. júní 1982 voru 
Þuríður K. Þorbergsdóttir

og Gísli Gunnarsson 
gefi n saman 

í Glaumbæjarkirkju.

Í tilefni af því og fleiri tímamótum 
á árinu bjóðum við til garðveislu
í Glaumbæ laugardagskvöldið 23.
júní og hefst hún klukkan 20.00.
Klæðnaður eftir veðri, en vonast

er eftir miðnætursól.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Áslaug Árnadóttir
hjúkrunarheimilinu Seljahlíð, áður til
heimilis að Asparfelli 10, Rvk,

lést  á gjörgæsludeild Landspítalans mánudaginn
18. júní. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju miðviku-
daginn 27. júní kl. 13.00.

Sigurbjörg Pétursdóttir
Guðbjörg Aðalheiður Pétursdóttir  Hallgrímur Friðriksson
Áslaug María Sigurbjargardóttir     Ólafur Sævarsson
Atli Þór Alfreðsson
Linda Ósk Valdimarsdóttir   
Ratan Pétur Friðrik Hallgrímsson
Mamata Björk Hallgrímsdóttir
og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og kveðjur við andlát og útför
ástkærrar móður okkar, tengdamóður og
ömmu,

Ingileifar Bryndísar
Hallgrímsdóttur
Lynghaga 13, Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við senda  starfsfólki B4
Landspítala í Fossvogi og starfsfólki Sóltúns fyrir
einstaka alúð og hlýhug í veikindum hennar.

Hallgrímur Gunnarsson            Steinunn Helga Jónsdóttir
Gunnar Snorri Gunnarsson
Áslaug Gunnarsdóttir             Þór Þorláksson
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Hörður Stefánsson
fyrrv. flugvallarvörður í Norðfirði,
Þelamörk 1b, Hveragerði,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands þriðjudaginn 
19. júní.

Kristín Munda Kristinsdóttir
Stefán Karl Harðarson        Sólveig Margrét Magnúsdóttir
Kristinn Grétar Harðarson    Aðalheiður Ásgeirsdóttir
Hörður Harðarson               Anna Margrét Pétursdóttir
og barnabörn.





Jónsmessa er á 
sunnudaginn en af 
ákveðnum ástæð-
um hef ég ákveðið 
að gera ekkert sér-
stakt af því tilefni 
í ár frekar en síð-
ustu ár. Þegar ég 

var yngri var ég hins vegar miklu 
duglegri og prófaði ýmislegt, eins 
og að stökkva yfir sjö girðingar 
og tína sjö blóm, sitja næturlangt 
á krossgötum og velta mér upp úr 
dögginni.

Eftirminnilegust er óneitan-
lega Jónsmessunóttin þegar ég var 
svona átján ára. Þá var ég heima 
á Húsavík og var á rúntinum með 
vinkonu minni þegar við sáum 
að það hafði rignt aðeins fyrr um 

kvöldið. Okkur fannst þetta því 
alveg tilvalið tækifæri til þess að 
velta okkur upp úr dögginni og 
ákváðum að drífa í því. 

Þar sem við vildum ekki að neinn 
sæi okkur við þetta athæfi ákváð-
um við að keyra upp á heiði fyrir 
ofan bæinn og stoppuðum ekki 
fyrir en engin merki sáust um hann 
nema Húsavíkurfjallið sem virtist 
nær en nokkru sinni fyrr. Þar sem 
við töldum okkur vera fullkomlega 
öruggar um að enginn sæi okkur 
þarna klæddum við okkur úr hverri 
flík og veltum okkur samviskusam-
lega upp úr blautu lyngi. Ég get 
alveg viðurkennt að þetta var ekki 
það þægilegasta sem ég hef gert en 
óneitanlega mjög skemmtilegt og 
við hlógum mikið. 

Það var ekki fyrr en við vorum á 
leiðinni aftur niður af heiðinni sem 
það rifjaðist allt í einu upp fyrir 
mér að í bæjarblaðinu hafði nokkr-
um dögum áður verið auglýst Jóns-
messunæturganga upp á Húsavík-
urfjall. Ég get ekki lýst því hvað 
við vinkonurnar vonuðum innilega 
á því augnabliki að enginn hefði 
haft vit á því að taka með sér kíki í 
þá göngu – hvað þá myndavél með 
aðdráttarlinsu!

Það fyndnasta við þetta áhættu- 
og nektaratriði allt finnst mér 
samt að ég hafði á þessum tíma 
ekki hugmynd um hvaða tilgangi 
það átti að þjóna að velta sér upp 
úr dögginni á Jónsmessunótt og 
hef það eiginlega ekki enn þann 
dag í dag.





Römm er sú taug... Sigurjón 
Jóhannsson, leikmynda-
hönnuður og listmálari, 
opnar sýningu í Bræðslunni 
á Siglufirði í dag. Þar held-
ur hann áfram rannsókn 
sinni í stórum vatnslita-
myndum á þeim heimi sem 
nú er löngu horfinn: síldar-
árunum á Sigló. 

„Ég rankaði við mér til lífsins í 
þessum slag,“ segir Sigurjón um 
bernskuár sín á Siglufirði þá síld-
arævintýrið stóð sem hæst. Hann 
hefur lagt sig eftir að festa þann 
heim á örk með vatnslitum: „Það 
eru svona tuttugu ár síðan og í 
fyrstu ekki af mikilli alvöru og af 
einhverju tilefni sem ég man ekki 
hvert var, en svo smátt og smátt 
tók þetta yfir. Ég er að skýra frá 
þessari reynslu, þessum tíma sem 
aldrei verður aftur. Þetta síld-
arævintýri sem tók aðeins tvær 
kynslóðir, sextíu ár. Birtist síld-
in aftur verður hún ekki unnin 
svona. Þetta er rómantík náttúru-
lega og nostalgía sem ég er ekkert 
að sneiða hjá. Ég rækta hana og 
hef gaman af henni. Ég kalla þess-
ar myndir alþýðurómantík. Ég 
vinn þessar myndir allar í vatns-
litum. Það er efni sem ég hef ekki 
getað slitið mig frá og komist upp 
á lag með að nota.“

Sigurjón er ekki sá eini sem unnið 
hefur skipulega með myndefni 
frá síldarárunum. Arnar Her-
bertsson hefur sótt þangað mynd-
efni í litlar olíumyndir: „Við erum 
þeir einu sem höfum skipt okkur 
af þessu myndefni. Í rauninni eru 
sárafáir málarar sem skeyta um 
sjávarsíðumótíf, eiginlega engir. 
Mitt sjónarhorn er ansi þröngt. 
Það er bara síldin. Ég held mig við 
þennan reynsluheim sem ég þekki 
út og inn. Þetta eru orðnar ansi 
margar myndir sem ég hef málað 
á þessum tuttugu árum. Fleiri 

hundruð myndir. Þær hafa farið 
helvíti víða. Menn kaupa þetta til 
gjafa. Þetta er orðinn heimur sem 
ég hef skapað og ég fer inn í þann 
heim. Þær eru keimlíkar að því 
leytinu.“

Á sýningunni í Gránu sem opnar 
í dag eru uppi 24 stórar mynd-
ir. Grána er nýtt hús, byggt á ár-
unum 1999 til 2000. Þar eru upp-
settar vélar og tæki til að sýna 
íslensku síldarverksmiðjuna á ár-
unum 1935-45. Síldarminjasafn-
ið hlaut fyrir sýningarnar í Gránu 
og Róaldsbrakka Evrópsku safna-
verðlaunin 2004, og var þá kjör-
ið besta nýja iðnaðarsafn Evrópu. 
„Þar uppi er mjög fallegt svala-
loft og gallerí og þar ætla ég að 
sýna þessar myndir. Í Gránu er 
mjög merkilegt sýningarhald 
eftir Örlyg Kristfinnsinsson safn-
stjóra. Þetta er í rauninni inn-
setning á bræðslusögunni og djá-
snið í þessari innsetningu hans er 
kvikmynd Þorgeirs Þorgeirsonar, 
Maður og verksmiðja sem svarar 
því sem þarna fyrir augu ber mjög 
skemmtilega.“ segir Sigurjón. 

Sýningin hans  er hluti af hátíða-
höldum nú um helgina: „Þetta 
hefst núna á Jónsmessuhátíðinni 
– hundrað ára afmæli Róalds-
brakka. Þar verður lesið úr Guðs-
gjafaþulunni hans Halldórs. Þar 
eru fjöldamörg minni sem má 
rekja til Siglufjarðar. Eins og til 
dæmis geitin: geitin er staðreynd. 
Faðir minn sagði mér frá henni 
alltaf heldur dapur, því geitin gekk 
um og sníkti tóbak og brennivín af 
mönnum. Það eru sögur eins og 
þessar sem leita inn í myndheim 
minn í þessum verkum.“ 

Róaldsbrakki er eitt húsanna 
sem mynda hið einstaka Síldar-
minjasafn á Siglufirði. Hann á 
hundrað ára afmæli í ár, var reist-
ur 1906-1907 af Ole Tynes fyrir 
Olaf Roald í Álasundi. 

Sigurjón fór suður um tvítugt. 
Hann sótti fyrst suður til Rómar 

í arkitektanám einn vetur áður 
en hann settist í Handíða- og 
myndlistaskólann. Þá var skólinn 
tveggja ára nám. Þar voru þá við 
nám nokkrir þeirra sem síðar urðu 
nýjungamenn í íslenskri mynd-
list: Sigurjón, Tryggvi Ólafsson, 
Þórður Ben og Hreinn Friðfinns-
son. Hefur upphaf íslenska popps-
ins í myndlistinni verið rakið til 
ferðar þeirra Hreins og Sigurjóns 
til London 1964. Og inn í þá mynd 
kemur Dieter Roth. Hann og Ri-
chard Hamilton sem er talinn 
fyrstur manna til að draga staðal-
ímyndir auglýsinga inn í myndlist 
Evrópu á miðjum sjötta áratugn-
um voru í samstarfi. 

Þegar Sigurjón kom heim úr Bret-
landsferðinni tók hann að vinna 
verk með klippitækni og sýndi 
þau á upphafssýningu SÚM sum-
arið 1965. Klippimyndir segist 
hann hafa unnið mest fram yfir 

1970 og æ síðan en þá var leikhús-
ið búið að ná honum á sitt vald. 
Hann vann í upphafi í nokkrum 
sýningum Grímu með samstarfs-
konum sínum til margra ára, Brí-
eti Héðinsdóttur og Brynju Bene-
diktsdóttur. 

„Eftir það beindist öll mín við-
leitni að því að komast inn í leik-
húsið. Ég fór til Kaupmannahafn-
ar 1968 og vildi læra en það var 
tilraunadeild við Konunglega lista-
háskólann sem kenndi leikmynda-
gerð. Þar komst ég í sambönd sem 
gáfu mér aðgang að leikhúsum, 
en leikhúsheimurinn er lokaður 
heimur og vill verja sig. Næstu 
árin tók ég hvaða starf sem var í 
leikhúsum í Kaupmannahöfn til 
að læra fagið.“

Sigurjón á nú að baki yfir fjörutíu 
ára feril í leikhúsi og yfir hundr-
að leikmyndir og hann viðurkenn-
ir fúslega að það sé hans heima-

hagi, þar vilji hann helst vinna. 
En vinna í leikhúsi vill leggjast í 
tarnir.  Bríet Héðinsdóttir skrif-
aði fyrir mörgum árum grein í 
málgagn Leiklistarsambandsins 
þar sem hún staðhæfði að íslenskt 
leikhús þjáðist af nýjungagirni 
og hafnaði reynsluríku fólki. Um 
þessar mundir má sjá þess merki: 
reynslulitlum leikstjórum er 
hampað en hinum eldri parkerað. 
Miðað við aldur og fyrri störf 
á maður eins og Sigurjón ekki 
bjarta framtíð í íslenskum leik-
hússtofnunum, spyrjum við?

„Leikhúsið virðist ekki kæra sig 
um áratugareynslu starfsmanna 
sinna nema upp að ákveðnu 
marki. Nýir menn njóta gjarn-
an uppsveiflu. Svona fyrstu árin. 
Þeim er tekið tveim höndum. 
Svona var mér tekið. Ég var sett-
ur í fast djobb í Þjóðleikhúsinu 
og fékk alltof mikið að gera. Svo 
er reglan sú að það smám saman 
fjarar undan þeim nema þeir hafi 
einhver ráð uppi í erminni til að 
hamla því. Í stærra samhengi, í 
meira fjölmenni, eru menn í tvo 
áratugi að vinna sér þegnskap í 
greinunum. Þá eru þeir komnir á 
það plan sem tryggir þeim nokk-
uð stöðug verkefni. Þetta er þver-
öfugt hér. Hér er öllu sturtað út á 
efri árum. Það eru undantekning-
ar á þessu sem eiga helst við um 
leikara og Gunnar Eyjólfsson er 
alveg dásamlegt dæmi um það. 
Geri aðrir betur. Eða Herdís. Það 
er mjög gott að hafa þetta fólk hjá 
sér með alla sína reynslu,“ segir 
Sigurjón.

Í samanburði við aðrar grein-
ar listanna í öðrum löndum: klipp-
ara í kvikmyndum og listræna 
stjórnendur, suma leikstjóra sem 
vinna eins lengi og þeir hafa þrek 
til sumir, hljómsveitarstjóra og 
myndlistarmenn er íslenskt leik-
hús sér á parti. „Samanburður 
sem þessi er ansi skemmtilegur og 
lýsandi,“ segir Sigurjón og glott-
ir. Sýningin á lofti Gránu stendur 
í átta vikur.

Ásdís Sif Gunnarsdóttir mynd-
listarmaður hefur verið upptek-
in á sunnudagssíðdögum frá því 
í janúar því þá svarar hún kalli 
listfúsra notenda samskiptafor-
ritsins Skype. Ásdís Sif fær upp-
hringingar hvaðanæva að úr ver-
öldinni í gegnum símforrit þetta 
og segir verkefnið hafa tekist afar 
vel. „Þetta hefur verið alveg of-
boðslega spennandi, þetta er mjög 
skemmtilegt form. Ég hef verið 
með gjörninginn milli klukkan 
fimm og sex á sunnudögum, að ís-
lenskum tíma.“ 

Fólk hringir inn og Ásdís svar-
ar með einnar til tveggja mínútu 
löngum gjörningi sem hún líkir 
við myndlistarljóð. Hún segir það 
fara alveg eftir stemningu dags-
ins hvernig gjörningarnir verða 
og þannig virki þeir einnig eins og 
dagbók um líf hennar. 

Hróður verkefnisins hefur bor-
ist víða og á dögunum tók Ásdís til 
að mynda þátt í sýningu í Glasgow 
þar sem hún „svaraði“ hringing-

um allt kvöldið. „Vinkonur mínar 
sem fóru á myndlistarmessuna í 
Basel settu líka upp tölvu þar og 
hringdu í mig,“ segir Ásdís.

Hún segir að sýningarnar und-
anfarið hafi verið ákveðinn há-
punktur á verkefninu og segist 
vera að íhuga að taka sér smá frí 
frá þessari sunnudagsskuldbind-
ingu. „Ég er búin að vera að frá 
því í janúar og er að spá í hvort ég 
ætti að halda áfram. Ég geri það 
pottþétt en hugsa samt að ég taki 
mér tveggja vikna frí,“ segir hún 
sposk.

Ásdís Sif er reyndar á förum 
til hinnar fögru borgar Prag þar 
sem hún mun endurvekja gjörn-
ingalist sem kennd er við „Leikhús 
listamannanna“ ásamt tíu öðrum 
listamönnum sem tengjast gallerí 
Kling & bang. En þegar hún snýr 
aftur geta áhugasamir lesendur 
slegið á tölvuþráð til hennar. Not-
endanafnið hennar er asdissif og 
hún mun án efa koma hlustendum 
sínum á óvart.

Fremur myndlistarljóð
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Þessa dagana standa yfir hljóðrit-
anir á þremur verkum eftir Jón 
Nordal á vegum Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands og Ríkisútvarps-
ins. Stjórnandi er Petri Sakari sem 
kemur sérstaklega til landsins af 
þessu tilefni en þessi fornvin-
ur hljómsveitarinnar  hefur stýrt 
fjölmörgum tónsmíðum Jóns um 
árabil, bæði með Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands og öðrum sveitum 
víðar um heiminn, og hefur því 
staðgóða þekkingu á verkefninu.  

Rás 1 átti frumkvæði að þessu 
áhlaupaverki en það eru Konsert 
fyrir hljómsveit frá 1949, Canto 
elegiaco frá 1971 fyrir selló og 
hljómsveit og Epitafion fyrir 
strengi, tréblásara og slagverk frá 
1974 sem verða hljóðrituð. 

Næsta starfsár stendur til að 
hljóðrita einnig Brotaspil (1962) 
og Concerto lyrico (1975) fyrir 
hörpu og strengi. 

Þessi hljómsveitarverk eru 
ýmist til í áratuga gömlum upp-
tökum hljómsveitarinnar eða 
þau hafa ekki verið hljóðrituð af 
hljómsveitinni. Því var ákveðið að 
ráðast í þetta brýna verkefni. 

Með því er einnig vonast til að 
bregða upp enn gleggri mynd af 
tónsmíðaferli Jóns en verkin eru 
mörg samin tiltölulega snemma á 
ferli tónskáldsins. Það elsta, Kons-
ert fyrir hljómsveit, samdi Jón ein-
ungis 23 ára gamall um það leyti 
sem hann útskrifaðist frá Tónlist-
arskólanum í Reykjavík. Jón Nor-
dal hefur verið viðstaddur upptök-
urnar sem lýkur í dag.

 Einleikari í Canto elegiaco er 
Bryndís Halla Gylfadóttir. Bjarni 
Rúnar Bjarnason tónmeistari og 
Ólafur Thoroddsen tæknimaður 
sjá um hljóðritanir á vegum Rásar 
1. Að sögn Bjarna Rúnars hefur 
vinnan við þessi verk verið afar 
ánægjuleg. „Þetta er kvalitets-
tónlist og gerist ekki betri hér. Jón 
er slíkur öðlingur að starfa með.“ 

Bjarni hefur verið starfandi 
við hljóðritanir á vegum Ríkis-

útvarpsins í nær aldarfjórðung. 
Hann segir starf tónmeistara 
vera að tengja saman hina tækni-
legu hlið og listamennina, hljóð-
færaleikara, hljómsveitarstjóra 
og tónskáldið ef það er á staðnum. 
Hann segir menn nota frá tveimur 
upp í fjörutíu hljóðnema eftir að-
stæðum en þeir hjá RUV hljóðriti 
beint í steríó. Þannig vinni þeir 
bæði fyrir útsendingar á Rás 1 og 
einnig erlend fyrirtæki, Naxos og 
Chandos.

Jón Nordal er fæddur 1926 í 
Reykjavík. Hann stundaði píanó-
nám hjá Árna Kristjánssyni og 
tónsmíðanám hjá Viktori Urbanc-
ic og Jóni Þórarinssyni við Tónlist-
arskólann í Reykjavík en þaðan 
útskrifaðist hann 1949 og fór þá 
til Zürich í Sviss í framhaldsnám.  
Heimkominn gerðist hann mikil-
virkur píanóleikari, tónskáld og 
kennari en Jón gegndi stöðu skóla-
stjóra Tónlistarskólans í Reykja-
vík um árabil. Hann hefur auk 
þess starfað ötullega að félags-
málum tónskálda hér á landi.

Jón hefur samið fyrir ýmsar 
hljóðfærasamsetningar, hljóm-
sveitir, kammerhópa, einleiks-
hljóðfæri og kóra en langflest 
verka hans frá liðnum árum eru 
fyrir kóra.  Nýjasta verk hans 
var einmitt frumflutt af Hamra-
hlíðarkórnum við setningu Lista-
hátíðar í Reykjavík í maí síðast-
liðnum. Fáum blandast þó hugur 
um að framlag Jóns til íslenskrar 
hljómsveitartónlistar er einstakt 
enda lagði hann sig sérstaklega 
eftir því framan af ferli sínum 
að auðga íslenskar hljómsveitar-
bókmenntir. Sinfóníuhljómsveit 
Íslands fagnaði áttræðisafmæli 
Jóns í fyrra með glæsilegum tón-
leikum þar sem Ásdís Valdimars-
dóttir,  Einar Jóhannesson, Erling 
Blöndal Bengtsson, Guðný Guð-
mundsdóttir og Víkingur Heið-
ar Ólafsson fluttu fjóra konserta 
Jóns ásamt hljómsveitinni. 

Hljóðrituð verk
eftir Jón Nordal

19 20 21 22 23 24  25Ljósmyndasýningu Katrínar El-
varsdóttur í Listasafni ASÍ við 
Freyjugötu lýkur um helgina. 

Sýningin ber yfirskriftina „Af 
þessum heimi“. 

Katrín útskrifaðist frá Art Ins-
titute of Boston árið 1993 og hefur 
tekið þátt í fjölda einka- og sam-
sýninga á Íslandi, Bandaríkjunum 
og Evrópu, en hún býr og starfar í 
Reykjavík.

Af þessum heimi

Sýningar haustsins komnar í sölu á netinu!

Miðasala á netinu!
www.leikhusid.is

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is
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Yippee-Ki-Yay, Mo...!

JOHN MCCLANE ER MÆTTUR AFTUR! ÞARF AÐ SEGJA MEIRA!

HEIMSFRUMSÝND 27. JÚNÍ UM LAND ALLT!

SENDU SMS JA DHF
  Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

   VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
  DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
       OG MARGT FLEIRA!
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9. HVER
VINNUR!

Þriðja júní sl. voru liðin 30 ár frá útkomu plötunnar Exodus með Bob 
Marley & The Wailers. Exodus er að mati margra besta plata Marleys 
og ein af bestu plötum sögunnar. Til að halda upp á afmælið var plat-
an nýlega gefin út í 30 ára afmælisútgáfu, eða útgáfum réttara sagt 
þar sem það eru fimm mismunandi út-
gáfur í boði: Vínyll, CD, CD og DVD (með 
tónleikum í Rainbow Theater í London í 
júní 1977), 144 síðna harðspjaldabók (CD 
fylgir) og USB-minniskubbur. Exodus er 
fyrsta platan sem kemur út á því formi, 
en fleiri fylgja í kjölfarið, m.a. nýja White 
Stripes platan Icky Thump.

3. desember 1976 réðust 7 byssumenn 
inn á heimili Bob Marley í Kingston á 
Jamaíka og skutu á Marley sjálfan, eigin-
konu hans Ritu og fleiri viðstadda. Þrem-
ur dögum seinna yfirgaf Marley Jam-
aíka og dvaldi næstu 16 mánuði í útlegð í London. Það var þar í Fall Out 
Shelter og Basing Street hljóðverunum sem efnið á Exodus og Kaya 
sem kom út árið á eftir var tekið upp. Sú pólitíska óöld sem ríkti á Jam-
aíka var þannig kveikjan að þessu meistaraverki Bob Marley. 

Lögin tíu á Exodus eru öll frábær, en frægust eru sennilega titillag-
ið, Natural Mystic, Jamming, Three Little Birds, One Love og Waiting 
In Vain. Exodus var fyrsta plata Marley til að fara á topp sölulistans í 
Bretlandi og hún hafði mjög mikil áhrif á tónlistarlífið þar. Þetta var í 
miðri pönkbylgjunni og pönkið og reggíið rugluðu saman reitum, m.a. 
hjá sveitum eins og Clash og Members.

Tímaritið Time útnefndi Exodus plötu 20. aldarinnar, en það val vakti 
á sínum tíma mikla athygli. Flestir hefðu veðjað á Bítlana, Dylan eða 
Beach Boys. Exodus er hinsvegar ekkert síður vel að titlinum komin 
(ef maður ætlar sér á annað borð þá firru að velja plötu aldarinnar) 
heldur en Abbey Road eða Pet Sounds. Þetta er fullkomin poppplata, en 
hefur um leið þjóðfélagslegan undirtón og eins og öll alvöru meistara-
stykki þá hljómar hún alltaf jafn fersk; – það er hreinlega ekki hægt að 
fá leið á henni.

Plata 20. aldarinnar þrítug
Tónlist hinnar goðsagna-
kenndu ofursveitar The 
Traveling Wilburys er nú 
loks fáanleg í fyrsta sinn 
í rúman áratug. Steinþór 
Helgi Arnsteinsson fór yfir 
feril sveitarinnar.

Um mitt árið 1988 þurfti George 
Harrison að gera lag á b-hlið smá-
skífunnar This is Love sem hafði 
verið að finna á plötunni Cloud Nine 
þetta sama ár. Harrison hafði unnið 
mikið með Jeff Lynne, leiðtoga 
ELO, um þetta leyti en þeir fengu 
Tom Petty, Roy Orbinson og Bob 
Dylan til að vinna með sér að lagi í 
hljóðveri þess síðastnefnda í Santa 
Monica í Kaliforníu. Eftir tvo daga 
varð til lagið Handle With Care og 
auðvitað áttuðu menn sig á því að 
þar var á ferð meira og merkilegra 
efni en eitthvað til þess að eyða á b-
hlið. Að frumkvæði Harrison varð 
til hljómsveitin The Trembling Wil-
burys (Harrison og Lynne kölluðu 
ýmis tæki í hljóðverinu Wilbury 
sem var stytting á We‘ll bury them 
in the mix). Lynne stakk síðan upp 
á Traveling í stað Trembling sem 
allir samþykktu.

Í lok árs 1988 kom síðan út plat-
an Traveling Wilburys Vol. 1. Þrátt 
fyrir þessar kanónur innan borðs 
héldu þeir sig við leyninöfn og köll-
uðu sig Nelson (Harrison), Otis 
(Lynne), Lefty (Orbison), Charlie T. 
Jr. (Petty), Lucky (Dylan).

Þessi nýstofnaða hljómsveit varð 
hins vegar fyrir áfalli í desember 
sama ár þegar Roy Orbinson lést 
sviplega. Sveitin ákvað hins vegar 
að halda áfram og var rætt um að 
Del Shannon (þekktastur fyrir slag-
arann sinn Runaway frá 1961) tæki 
stöðu Orbinson. Shannon framdi 
hins vegar sjálfsmorð árið 1990.

Traveling Wilburys Vol. 3 leit síðan 
dagsins ljós í október árið 1990 og 

aftur breyttu þeir félagar nöfnum 
sínum. Margar sögusagnir hafa 
verið uppi um ástæður þess að Vol. 
2 kom aldrei út, og segja sumir að 
það hefði verið í virðingarskyni við 
Orbinson en aðrir telja að um ein-
falt grín hafi verið að ræða. Hvað 
sem því líður þá fékk Vol. 3 ekki 
nærri eins góðar viðtökur og fyrri 
platan, þó að platan hafi vissulega 
selst í milljónum eintaka.

Eftir því sem leið á áratuginn 
komu reglulega upp sögusagn-
ir um að ný plata væri í bígerð en 
aldrei varð neitt meira úr þeim get-
spám. Plöturnar tvær voru síðan 
aldrei endurútgefnar sökum rétt-
indaágreinings en réttindin voru í 
höndum Harrisons. Hann lést svo 
eins og margir vita árið 2001.

Petty gaf síðan út í viðtali við XFM-
útvarpsstöðina í Bretlandi að stefnt 

væri að endurútgáfu platnanna og 
Lynne staðfesti slíkt í viðtali við Q-
tímaritið í febrúar síðastliðnum. Í 
dag hefur því langþráðum áfanga 
verið náð. Sett með báðum plötum 
Traveling Wilburys, auk mynddisks 
sem inniheldur myndbönd sveitar-
innar og heimildamynd er nú fáan-
legt um allan heim. Plötur sveitar-
innar hafa fyrir þetta gengið kaup-
um og sölum á netinu og víðar og 
verið fáanlegar frá fjögur þúsund 
krónum og allt upp í rúmar tíu þús-
und krónur.

Aðdáendur geta því tekið gleði 
sína á ný og hlustað á hið frábæra 
byrjunarlag Vol. 3, She‘s My Baby, 
skemmt sér yfir gömlu mynd-
böndunum og fengið gæsahúð yfir 
Handle With Care á nýjan leik. Við-
tökurnar láta heldur ekki á sér 
standa en platan fór í efsta sæti 
plötusölulistans í Bretlandi og hjá 
Amazon.

Rokksveitin Gavin Portland er á tónleika-
ferð um Bretland sem stendur yfir til 2. júlí. 
Fyrst hitar sveitin upp fyrir Hell is for Her-
oes en eftir það heldur hún 
nokkra tónleika ein og sér. 

„Þetta hefur gengið 
ágætlega. Þetta eru stærri 
staðir en við erum vanir, 
þannig að þetta er upp-
lifun fyrir okkur,“ segir 
söngvarinn Kolbeinn Þór 
Þorgeirsson, sem býr 
í Englandi. „Við erum 
þyngsta bandið í „line-up“-
inu og maður sér að sumir 
eru ekki alveg að fíla það 
en okkur er alveg sama. Þó svo að það væri 
bara einn af þrjú hundruð sem fílar okkur þá 
væri það alveg nóg því þetta fólk hefur engan 
sjéns í að heyra í okkur annars.“

Gavin Portland hefur þegar spilað í Liver-
pool en Kolbeinn segir þá félaga ekkert hafa 
getað skoðað sig um í borginni. „Við eigin-

lega týndumst í Liver-
pool í tvo tíma og hlupum 
inn rétt fyrir „sándtékk-
ið“. Hinar hljómsveitirn-
ar eru allar með leiðar-
kerfi í bílunum sínum en 
við erum bara með gömlu 
góðu kortabókina,“ segir 
Kolbeinn og bætir við: 
„Við komum náttúrlega úr 
hardcore-pönksenunni og 
erum vanir harki og því að 
hlutirnir séu einfaldir. Við 

erum bara komnir til að spila og spjalla við 
fólk og allar hugmyndir um baksviðsherbergi 
og umboðsmenn eru svolítið undarlegar.“

Týndust í Liverpool
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Hefur ekki allt verið skrif-
að, myndað og sagt um 
Díönu Spencer, prinsessuna 
af Wales? Það finnst fyrrum 
glanstímaritaritstjóranum 
Tinu Brown ekki og nýlega 
gaf hún út bókina Diana‘s 
Chronicle sem er sögð 
varpa nýju ljósi á prinsessu 
fólksins.

Sitt sýnist hverjum um útgáfu bók-
arinnar og blaðamaður Herald Tri-
bune spyr sig þeirrar spurningar 
hvort þetta sé ekki örvæntingarfull 
tilraun Brown til að koma sér aftur 
í sviðsljósið. Hún hafi jú verið áber-
andi um miðjan tíunda áratuginn 
þegar hún ritstýrði Vanity Fair og 
The New Yorker en eftir að spjall-
þáttur hennar Topic A With Tinu 
Brown var blásinn af á CNBC-sjón-
varpsstöðinni hafi ritstjórinn horf-
ið af sjónarsviðinu. Rithöfundurinn 
sjálfur vísar þessu á bug og haft er 
eftir henni í The Independent að hún 
hafi tekið í kringum 225 viðtöl fyrir 
bókina. Því hljóti bókin að draga 
eitthvað nýtt fram í dagsljósið.

Bókin greinir vissulega frá atburð-
um sem ekki hafa áður verið á vit-
orði almennings. Tina réttlætir skrif 
sín með þeim útskýringum að Diana 
hafi haft svo mikil áhrif á breska 
menningu, framkomu og þjóðlíf að: 
„við hljótum alltaf að hafa áhuga á 
henni“. Aðstoðarritstjóri Wall Street 
Journal, Tunku Varadarajan, tekur 
að einhverju leyti undir þessi orð í 

ritdómi sínum.  
En ekki er víst að aðdáendur 

Díönu verði sáttir við þá mynd sem 
dregin er upp af prinsessu fólks-
ins. Þrátt fyrir að margir telji að 
lífið í Buckingham-höll hafi eyðilagt 
þessa saklausu stúlku verður ekki 
annað séð, ef marka má bók Tinu, 
að Díana hafi sjálf átt hlut að máli. 
Hún hafi til að mynda lekið skilnaði 
Fergie og Andrew prins í fjölmiðla 
til að beina kastljósinu frá sér og 
sínum vandamálum. Þá rauf hún þá 
miklu þögn sem ríkt hefur um heim-
ilishaldið hjá bresku konungs-
fjölskyldunni. Þetta þagnar-
bindindi er að mati Brown 
eitt af lykilatriðum þess 
að konungsfjölskyldunni 
tókst að halda virðingu sinni 
hjá bresku þjóðinni. Díana varð 
þess hins vegar valdandi að 
fjölmiðlar fjölluðu á ítarlegri 
hátt um einkalíf hirðarinnar, 
eitthvað sem hafði ekki tíðkast 
fyrir komu hennar.

Tina varpar jafnframt nýju 
ljósi á samskipti Díönu og 
Karls Bretaprins. Díana hafi 
ekki verið barnanna best og 
þrátt fyrir að Karl hafi allt 
viljað fyrir hana gera 
hafi Díana ekki fylgt ein-
földustu reglum sem Karl 
var alinn upp við. Einnig 
er greint frá því að samlíf 
þeirra hjóna hafi verið til-
breytingalítið og bólfarir 
„frekar leiðinlegar og ein-
hæfar“. „Skömmu eftir 
að Diana hafði eign-

ast Harry virtist áhuginn endan-
lega farinn. Hún prófaði að klæða 
sig í kynþokkafull undirföt og dansa 
erótískan dans fyrir framan Karl. 
Honum fannst það sæmilegt,“ skrif-
ar Tina um leyndardóma svefnher-
bergisins. Og rithöfundurinn upp-
lýsir einnig að ástæðan fyrir því 
að Buckingham-höll gaf Karli leyfi 
til að giftast Díönu hafi verið sú 
að:„hún var eina hreina meyjan í 
heiminum sem hafði blátt blóð“.

Philip prins, maðurinn sem jafnan 
er hataður af bresku þjóðinni, er ekki 
alslæmur ef marka má bók Tinu. „Í 

augum almennings er hann álitinn 
ruddi og dóni og vissulega getur 
hann verið það,“ hefur Daily Mail 
eftir Tinu. En í bókinni kemur 

fram að það hafi verið Philip 
sem hafi nánast gengið prins-
unum í föðurstað eftir að 
móðir þeirra lést. „Þegar 
þeir fylgdu kistunni eftir 
þá kom Philip í veg fyrir að 

þeir brotnuðu niður með 
því að segja þeim sögur 

frá öllum þeim stöðum 
sem þeir gengu fram-

hjá,“ skrifar Tina. 
„Vilhjálmur var 
sonurinn sem Philip 
hafði alltaf dreymt 

um að eignast. Og 
fyrst honum mistókst með 

Karl vildi hann leggja sitt af 
mörkum til að gera Vilhjálm 
að manni,“ bætir Tina við.

Pamela Bach, fyrrverandi eig-
inkona „strandvarðarins“ Dav-
ids Hasselhoff, hefur ráðið sér 
nýjan lögfræðing í forræðis-
deilu sinni við Hasselhoff. Bach 
ákvað að reka síðasta lögmann 
sinn skömmu eftir að Hassel-
hoff hlaut forræði yfir tveim-
ur dætrum þeirra, þrátt fyrir 
að myndir hafi verið birtar af 
honum á netinu ofurölvi. Bach 
hefur áfrýjað málinu og ætlar 
sér ekki að tapa í þetta sinn. 

Hasselhoff og Bach giftust 
árið 1989 en skildu í janúar á 
síðasta ári. Gekk skilnaðurinn 
endanlega í gegn í ágúst síðast-
liðnum.

Réð nýjan 
lögfræðing



Grænn hlunkur

Ananas hlunkur

Lúxus vanillu íspinni

Lúxus karamellu 
íspinni

Lúxus lakkrís íspinniLúxus súkkulaði íspinni

Ávaxta hlunkur

Appelsínu hlunkur
Lakkrís hlunkur

Ananas hlunkur mínus
Grænn hlunkur mínus

Súkkulaði shake
Jarðarberja shake

Magnum með súkkulaði
Magnum piparmyntuís 
með dökku súkkulaði

Magnum með súkkulaði
og möndlum

Trúðaís með tyggjókúlu

Púkaskott með
 hlaupkúlum

Calippo
 appelsínuklaki

Calippo klakakúlur með 
jarðarberja- og sítrusbragði

Twister með berja-
og sítrusbragði

Magnum með hvítu súkkulaði

Magnum með 
karamellu og

tvöföldu dökku
súkkulaði

Lúxus súkkulaði toppís

Lúxus konfekt toppís

Lúxus karamellu toppís



SHREK 3 enskt tal kl. 4, 6, 8 og 10 L
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DIGITAL
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Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu
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SHREK, Fíóna, 
Stígvélaði

kötturinn og 
Asninn eru 

mætt aftur í 
skemmtilegasta
ævintýri allra 

tíma
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8 - 10
HOSTEL 2 kl. 8 - 10
THE INVISIBLE kl. 6
28 WEEKS LATER kl. 10.30
THE LIVES OF OTHERS kl. 5.30 - 8

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

SV- MBL

“...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. 

Martröð eða raunveruleiki?
Mögnuð spennumynd um

konu sem missir eiginmann
sinn í bílslysi... eða ekki?

Breski tónlistarmaðurinn Jarvis Cocker les 
upp úr íslensku þjóðsögunni Búkollu á tón-
listarsíðunni Daytrotter.com. Árni Björns-
son þjóðháttafræðingur segir söguna í 
uppáhaldi hjá mörgum.

Cocker er fyrstur í röð þekktra tónlistarmanna sem 
ætla að lesa upp úr bókum á síðunni og kaus hann að 
segja frá ævintýrum Búkollu, sem hafa lengi verið 
ofarlega í huga okkar Íslendinga. 

„Mér hefur alltaf fundist þetta mjög indæl saga,“ 
segir Árni Björnsson þjóðháttafræðingur. „Þetta 
er dálítil uppáhaldssaga hjá mörgum. Hún gengur 
mjög vel í krakka og þá sem halda þessu barnslega 
í sér. Það eru ýmsir listamenn sem segja þetta, þar á 
meðal tónlistarmenn. Þá er þetta eitthvað sem höfð-
ar til barnssálarinnar eins og þegar litli drengurinn 
bjargast með hjálp kýrinnar,“ segir Árni. „Foreldr-
unum þótti ekki sérlega vænt um hann og hann var 
einmana.“

Svo virðist sem ævintýrið um Búkollu, sem hefur 
verið þýtt yfir á ensku og japönsku, hafi snert taug í 
Cocker enda er stutt síðan hann hitti föður sinn í Ástr-
alíu eftir þrjátíu ára aðskilnað. „Þótt við værum líf-
fræðilega tengdir var þetta eins og að hitta einhvern 
ókunnugan,“ sagði Cocker um endurfundina. „Við 

tengdumst ekki eins og feðgar 
gera. Ég hafði séð fyrir mér 

ákveðna týpu sem ég hélt 
að hann væri en síðan 
kom raunveruleikinn í 
ljós. Það var mjög erf-
itt.“

Jarvis Cocker hefur 
komið tvisvar hingað 
til lands. Í fyrra skiptið 
kom hann með hljóm-

sveitinni Pulp og spilaði 
í Laugardalshöll árið 1997 

við góðar undirtektir. Þor-
steinn Kragh, sem skipu-

lagði komu sveitarinnar hingað til lands, segir áhuga 
Cocker á Búkollu ekki koma sér á óvart. „Hann er 
mjög skemmtilegur og „intelligent“ gaur og mikill 
húmoristi. Hann hafði alltaf mikinn áhuga á landi og 
þjóð og var mikið að pæla í íslenskum skáldum og 
músík,“ segir Þorsteinn. „Þessir krakkar eru lang-
skemmtilegasta fólk sem ég hef flutt inn á mínum 
sautján ára ferli í bransanum.“

Búkolla hefur verið íslenskum tónlistarmönnum 
ansi hugleikin í gegnum tíðina. Laddi söng eftirminni-
lega um hina baulandi Búkollu á plötunni Deió árið 
1981 og Björk Guðmundsdóttir söng lagið Búkolla á 
sinni fyrstu sólóplötu sem kom út 1976. 

Tíu ára starfsafmæli Furstanna 
verður haldið á Kringlukránni um 
helgina. Á efnisskrá Furstanna 
verður swing og latínmúsik, efni 
sem hún hefur verið að leika und-
anfarin ár. 

„Til þess að dreifa þessu örlítið 
og ná til breiðari hóps höfum við 
fengið Stefán úr Lúdó og André 
Bachmann til liðs við okkur,“ segir 
Geir Ólafsson, söngvari Furst-
anna. „Breiddin verður í hávegum 
höfð og við verðum í góðum gír 
hvað það varðar.“

Furstarnir voru stofnaðir fyrir 
tilstilli Harðar Magnússonar sem 
rak Ártún í denn. „Hann vildi end-
urvekja dansmenninguna og bað 
mig og Árna Scheving að búa til 
band. Það átti bara að vera sum-
arband en okkur þótti svo gaman 

að fá að spila svona músik og þeir 
höfðu svo gaman af því að svona 
ungur drengur, eins og ég var þá, 
vildi spila svona músik,“ útskýrir 
Geir. „Svo leiddi bara eitt af öðru 
og síðan hefur þetta verið upp á 
við. Áður en við vissum af vorum 
við búnir að starfa í tíu ár sem er 
mikið ánægjuefni. Það er gaman 
að svona hópur, þar sem aldurs-
munurinn er svo mikill, skuli ná 
að halda saman og alltaf síhress-
ir og síkátir.“

Afmælistónleikarnir verða bæði 
föstudags- og laugardagskvöld og 
hefjast klukkan 23.15. 

Tíu ára afmæli Furstanna



Amiina hefur lengi verið þekkt 
nafn innan íslensku tónlistar-
senunnar en sendir núna fyrst 
frá sér heila breiðskífu. Hljóm-
sveitin hafði samt áður gefið út 
eina stuttskífu og loks smáskífu 
við lagið Seoul. Sú smáskífa virk-
aði vel til þess að erta aðdáend-
ur sveitarinnar og í kjölfarið hélt 
Amiina í fyrsta skipti tónleika 
þar sem hún var aðalnúmerið. 
Tónleikarnir fóru fram í Tjarnar-
bíói og féllu vel í kramið hjá þeim 
sem þar sátu. Ekki eyðilagði það 
heldur fyrir stúlkunum prúðu 
þegar Yoko Ono sagði nýlega í 
bresku útvarpi að ef hún þyrfti 
að fara á eyðieyju væri Seoul eitt 
þeirra laga sem hún tæki með sér 
þangað.

Eftir að hafa fylgst með sveit-

inni í dágóðan tíma þarf því ekki 
að koma neinum á óvart að frum-
burður Amiinu er þroskað, heil-
steypt og vel mótað byrjunar-
verk. Meðlimir Amiinu sýna og 
sanna að þeir kunna að leita uppi 
fallegar laglínur og framkalla 
þær með sínu eigin nefi. Lögin 
virka líka enn betur á plötunni 
sjálfri en þau hafa gert á tónleik-
um því hér er hver hlutur á rétt-
um stað og gælt hefur verið við 
hvern hljóm. 

Platan kemur samt lítið á óvart 
enda var slíkt líklega ekki ætlun-
in. Í staðinn er platan einstaklega 
traust og ber með sér mjúkt og 
hlýtt yfirbragð sem auðvelt verð-
ur að leita til í komandi framtíð. 

Nokkur lög standa þó upp úr. 
Hið fyrrnefnda Seoul er algjör-

lega óviðjafnanlegt, Rugla inni-
heldur notalegan söng og gríp-
andi laglínu og Kolapot býr yfir 
kæruleysislegum brag og æðru-
leysi. Helsti ókostur plötunnar 
er hins vegar að helst til of fá lög 
vekja mikla eftirtekt. Þau renna 
samt sem áður mjúklega í gegn 
og eiga auðvitað sinn þátt í þeirri 
sterku heild sem platan myndar. 

Plötunni tekst allavega að 
draga Amiinu almennilega úr 
skugganum og fram í dagsljós-
ið þar sem hún á svo sannarlega 
skilið að vera. Öll vinnsla plöt-
unnar er fagleg og góð og þá sér-
staklega umslagið sem er með 
því flottasta sem sést hefur hér-
lendis.

Amiina kemur út úr skugganum

Leikstjórinn Wes Craven hefur 
höfðað mál gegn nágranna sínum, 
gamanleikaranum Pauly Shore. 
Að sögn Craven rann vatn frá húsi 
Shore niður brekku og skemmdi 
hús hans. Atvikið átti sér stað í 
desember eftir að Shore hafði átt 
í miklum framkvæmdum á lóð 
sinni er hann lét koma þar fyrir 
sundlaug og heilsulind.

Craven, sem hefur leikstýrt 
myndum á borð við A Nightmare 
on Elm Street og Scream, telur að 
vatnið sem rann frá húsi nágranna 
síns hafi farið illa með lóðina í 
kringum hús sitt og lækkað fast-
eignaverðið.

Wes Craven 
höfðar mál

Rachel Weisz hefur tekið að sér 
aðalhlutverkið í nýjustu kvik-
mynd Peters 
Jackson, The Lov-
ely Bones. Mynd-
in er byggð á met-
sölubók Alice Sea-
bold. Weisz leikur 
móður stúlku sem 
var rænt og síðan 
myrt. Getur stúlk-
an fylgst með fjöl-
skyldu sinni að 
handan og séð hvernig missirinn 
breytir henni smám saman.

Upptökur á myndinni hefjast í 
Pennsylvaníu og á Nýja-Sjálandi 
í október. Handritshöfundar eru 
Jackson og Philippa Boyens.

Weisz leikur 
hjá Jackson
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Þrjár sérverslanir - ein netverslun
Alltaf meira úrval - Alltaf betra verð

Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

Simms Freestone
öndunarvöðlur og

Simms Freestone skór.
Einhverjar mest keyptu

öndunarvöðlurnar á markaðnum.
Fullt verð 32.800.

Pakkatilboð aðeins 27.880.

Simms L2 öndunarvöðlur
og Simms L2 skór.

Þú færð ekki Gore-tex vöðlur á betra verði.
Vöðlur með styrkingu á álagsstöðum.

Léttir og sterkir skór með filtsóla.
Fullt verð 44.800.

Pakkatilboð aðeins 37.990.

Scierra fluguveiðipakki.
Scierra Avalanche einhenda ásamt Scierra fluguhjóli með góðri

bremsu.  Vönduð flotlína, undirlína, taumatengi og taumur. 
Gjöful veiðihúfa og kastkennsla á DVD fylgir. 

Fullt verð 25.900.  Pakkatilboð aðeins 19.900

Scierra tvíhendupakki.
Scierra Avalanche tvíhenda í 4 hlutum.  12,6 eða 14 fet. 

Vandað Scierra fluguhjól úr áli. Scierra skotlína, undirlína og
sökktaumur. Gjöful veiðihúfa og kastkennsla á DVD fylgir. 

Fullt verð 44.900.  Pakkatilboð aðeins 37.800.

Scierra MBQ
vöðlur og skór.

Vinsæll öndunarvöðlupakki á
frábæru verði.

Fullt verð 29.990.
Pakkatilboð aðeins 19.950.

Ron Thompson
Aquasafe
veiðijakki.

Vinsæll, vatnsheldur jakki
með útöndun.

Fullt verð 12.995.  Nú á
tilboði í júní aðeins 9.995.

Ron Thompson
neoprenvöðlur.

4mm þykkt efni. Styrkingar á hnjám.
Góður brjóstvasi.

Fóðruð stígvél með filtsóla.
Fullt verð 12.995.

Nú á tilboði í júní aðeins 8.995

Scierra Canyon
veiðijakki.

Vandaður, vatnsheldur jakki
með gó ðri útöndun.

Fullt verð 17.995.  Nú á tilboði
í júní aðeins 14.495



Átján stig skilja að FH og KR

 Gunnleifur Gunnleifsson 
er leikmaður sjöundu umferðar 
Landsbankadeildar karla að mati 
Fréttablaðsins. Hann lagði grunn 
að sigri HK á KR í fyrrakvöld með 
því að halda marki sínu hreinu í 2-
0 sigri sinna manna. Hann sagði 
að sigurinn hafi vitanlega verið 
sætur, en ekkert sætari en aðrir 
sigrar.

„Mér finnst allir sigrar frábær-
ir, hvort sem það er gegn KR eða 
einhverjum öðrum,“ sagði hann 
en Gunnleifur er gamall leik-
maður KR. „Ég skipti yfir í KR á 
sínum tíma og lærði margt gott á 
mínum tíma þar. En ég HK-ingur 
að upplagi og það er félagið sem 
ég elska. Ég stend og fell með 
HK.“

Hann segir að sigur HK-inga 
hafi verið sanngjarn í þessum 
leik. „Við börðumst fyrir þessum 
stigum og nýttum okkar færi. Þeir 
nýttu ekki sín færi. Það eru marg-
ar leiðir til að ná árangri í fótbolta 
og þetta snýst ekki eingöngu um 
að spila sambabolta. Við verjumst 
vel og berjumst mikið. Það hefur 
skilað sér vel hingað til.“

Flestir þeir sem fylgjast með 
íslenskri knattspyrnu eru gáttað-
ir á stöðu KR í deildinni en liðið 
er á botninum með aðeins eitt 
stig. Menn spyrja sig hvað sé að 
hjá KR. 

„Tja, þeir eru bara ekki nógu 
góðir. Mér er samt eiginlega 
alveg sama hvað er að hjá þeim,“ 
sagði Gunnleifur og hló.

Hann er ánægður með byrjun 
HK í mótinu en liðið er nú í fyrsta 
sinn í efstu deild og hefur náð tíu 
stigum eftir fyrstu sjö umferð-
irnar. Liðið situr í fimmta sæti 
deildarinnar.

„Við erum búnir að vinna alla 
okkar heimaleiki en höfum ekki 
verið að standa okkur nógu vel 
á útivelli. Það er eins og að við 
séum ekki með það sjálfstraust 
á útivöllum sem við erum með 
heima. Ef við náum að stappa að-
eins í okkur stálinu í útileikjunum 
erum við í góðum málum.“

Árangurinn á heimavelli er 
glæsilegur, þrír sigurleikir og 
markatalan er 5-1. Á útivelli 
hefur HK náð einu jafntefli en 
tapað fjórum leikjum. Liðið hefur 
enn ekki skorað mark á útivelli en 
hefur fengið átta á sig.

„Næstu þrír leikir verða allir 
á Kópavogsvelli en einn af þeim 
er „útileikur“ á móti Breiðabliki. 
Stefnan hlýtur því að vera sett á 

níu stig í þessum leikjum,“ sagði 
hann.

HK var nánast undantekninga-
laust spáð falli úr deildinni í vor og 
kom Gunnleifi nokkuð á óvart sú 
umræða sem var um liðið.

„Oft fannst mér að fólk hlyti að 
halda að við kynnum einfaldlega 
ekki að sparka í bolta. Við værum 
bara handknattleiksfélag. En þessi 
umræða þjappaði okkur saman. Við 
erum kannski ekki að fara að rúlla 
upp þessu móti enda er það ekki 
hálfnað og við erum alls ekkert ör-
uggir með okkar sæti í deildinni.“

Næsti leikur HK verður einmitt 
gegn grönnunum í Breiðabliki á 
þriðjudaginn kemur og má búast 
við afar athyglisverðri rimmu.

Gunnleifur Gunnleifsson, markvörður HK, er leikmaður sjöundu umferðar 
Landsbankadeildar karla að mati Fréttablaðsins. Hann hélt marki sínu hreinu er 
liðið vann góðan sigur á botnliði KR. Hann er ánægður með frammistöðu HK.

Valur og Fram hafa lé-
legasta aðsókn áhorfenda á 
heimaleiki sína það sem af er 
Landsbankadeild karla. Bæði 
félög spila heimaleiki sína á 
Laugardalsvelli, þjóðarleikvangi 
Íslands. Völlurinn tekur tíu þús-
und manns í sæti og er því nokk-
uð tómlegt um að litast á leikjum 
Vals og Fram.

Ásamt þeim félögum eru 
Breiðablik og HK einu liðin sem 
ekki ná þúsund manns að með-
altali á leik. Þau lið spila bæði á 
Kópavogsvelli en þar er verið að 
byggja nýja stúku.

FH og KR fá langflesta áhorf-
endur á sína heimaleiki. 

Fæstir mæta á 
Laugardalsvöll

 1. deildarliðið Reynir í 
Sandgerði fékk Stefán Örn Arn-
arson lánaðan í einn mánuð frá 
Keflavík í gær. Stefán hefur lítið 
verið viðriðinn Keflavíkurlið-
ið í sumar og aldrei fengið sæti 
í byrjunarliðinu. Hann kemur 
til með að styrkja Reynisliðið 
svo um munar en félagið berst 
í neðrihluta 1. deildarinnar um 
þessar mundir.

Eftir einn mánuð verður málið 
endurskoðaður og ákvörðun tekin 
um framhaldið.

Stefán lánaður 
frá Keflavík

Hörður Sveinsson og 
Hólmar Örn Rúnarsson ætla að 
vera áfram hjá danska félag-
inu Silkeborg sem féll úr úrvals-
deildinni á síðasta tímabili. Hörð-
ur sagði við Fréttablaðið í gær að 
sér liði vel í bænum en Silkeborg 
kom saman til æfinga í gær eftir 
sumarfrí.

„Okkur líður mjög vel hérna, 
það er gert vel við okkur og stefn-
an er sett á að fara beint aftur 
upp. Ef það gerist ekki þá mun 
ég skoða mín mál,“ sagði Hörður 
sem er samningsbundinn til 2009.

Hörður sagði Hólmar Örn vera 
í sömu stöðu en Bjarni Ólafur Ei-
ríksson er aftur á móti kominn 
aftur til Vals.

Heldur í Hörð 
og Hólmar Örn

 FH-ingurinn Daði Lár-
usson bætti persónulegt met sitt 
þegar hann hélt marki sínu hreinu 
í 51 mínútu gegn Breiðabliki á 
miðvikudaginn. Daði hélt marki 
sínu samtals hreinu í 437 mínút-
ur frá því Keflvíkingurinn Símun 
Samuelsen skoraði hjá honum á 
64. mínútu í 2. umferð og þar til 
Nenad Petrovic skoraði á 51. mín-
útu í 7. umferð í vikunni.

Daði bætti metið sitt frá því í 
fyrra um 10 mínútur.

Bætti metið sitt
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Nú er rétti tíminn til að kaupa garðsláttuvélar

Á GÓÐU VERÐI!

4 ha Briggs & Stratton mótor 
51,5 cm sláttubreidd, 
5 hæðarstillingar,
Grassasfnari.

28.900,- 35.900,-

5 ha Briggs & Stratton mótor 
51,5 cm sláttubreidd, 
5 hæðarstillingar,
Grassasfnari.

45.900,-

6 ha Briggs & Stratton mótor 
51,5 cm sláttubreidd, 
5 hæðarstillingar,
Grassasfnari, drif.

3,5 ha Briggs & Stratton mótor 
50 cm sláttubreidd, 
5 hæðarstillingar,

21.900,-





 Enginn frá HSÍ verður 
viðstaddur dráttinn fyrir Evrópu-
mótið í handbolta sem fer fram í 
Noregi dagana 17. til 27. janúar á 
næsta ári. Dregið verður í fjóra 
riðla í Ósló í kvöld og eru fjögur lið 
í hverjum riðli. Fyrst er liðunum 
fjórum í fjórða styrkleikaflokki 
raðað niður, þá liðunum í öðrum 
styrkleikaflokki, næst þeim fysta 
áður en Noregur fær að velja sér 
riðil. Tvö lið úr hverjum riðli kom-
ast í 8-liða úrslit.

Ísland er í öðrum styrkleika-
flokki með heimsmeisturum Þjóð-
verja, Rússum og Slóvenum. Ís-
land verður því ekki með neinni af 
þeim þjóðum í riðli. Einar Þorvarð-
arson, framkvæmdastjóri HSÍ, 
segir að það sé erfitt að teikna upp 
ákveðinn draumariðil.

„Þetta verður gríðarlega sterkt 
mót. Miðað við okkar reynslu er 
kannski best fyrir okkur að mæta 
Dönum úr fyrsta styrkleikaflokki 
og forðast þar með Evrópumeist-
ara Frakka, Spánverja og Króata,“ 
sagði Einar um fyrsta styrkleika-
flokkinn.

„Okkur hefur gengið einna best 
á móti Pólverjum. Slóvakía er 
kannski litla liðið þarna enda hafa 
þeir ekki verið með á mörgum 
stórmótum undanfarið. Norðmenn 
eru svo með mjög gott lið,“ sagði 
Einar en gestgjafarnir í Noregi fá 
að velja sér riðil eftir að búið er að 
draga. Norðmenn unnu Ísland 36-
33 á EM í Sviss árið 2006 og með 
tólf marka mun á æfingamóti í 
Danmörku nú í janúar.

„Það kæmi mér ekki á óvart að 
þeir velji okkur með sér. Gunnar 
Pettersen, þjálfari Norðmanna, 
heldur að hann hafi tak á okkur. 
Þeir munu sjá riðilinn okkar og 

Slóvena og velja svo annan hvorn. 
Það hefur oft verið þannig að 
gestgjafarnir hafa horft til okkar 
þegar þeir velja sér riðil. Við erum 
kannski minni þjóð og komum frá 
fámennu landi en þetta er lík-
lega engin tilviljun,“ sagði Einar 
sem átti ekki erfitt með að benda 
á martraðarmótherjann í fjórða 
styrkleikaflokki.

„Svíarnir eru lang sterkastir í 

þessum riðli. Það yrði alveg ágætt 
að vera ekki með þeim. Hvít-Rúss-
ar, Svartfellingar og Tékkar eru 
allir svipaðir að styrkleika,“ sagði 
Einar.

Í kvöld verður dregið í riðla fyrir Evrópumótið í Noregi á næsta ári. Ísland er 
í öðrum styrkleikaflokki fyrir þetta sterka mót. Framkvæmdastjórinn Einar 
Þorvarðarson vill síst af öllu dragast í riðil með Svíum.

 Samkvæmt afar áreið-
anlegum heimildum Fréttablaðs-
ins eru margir áhrifamanna innan 
raða KR síst sáttir við störf Teits 
Þórðarsonar, þjálfara meistara-
flokks karla. Sumir eru á þeirri 
skoðun að skipta þurfi um þjálfara 
og að það sé orðið tímabært fyrir 
löngu. Ekki náðist í Jónas Krist-
insson, formann KR Sports, þrátt 
fyrir ítrekaðar tilraunir.

Þessar sömu heimildir herma 
einnig að búið væri að skipta út 
þjálfaranum ef einhver annar álit-
legur kostur væri í stöðunni. Þeir 
þjálfarar sem eru á lausu í dag 
þykja hins vegar ekki nógu góðir 
til að snúa við gengi KR. 

Sjálfur sagði Teitur í gær að 
hann vissi ekki til þess að nein 
slík umræða væri innan KR. „Ég 

hef ekki rætt við stjórnina saman-
komna en ég hef rætt við marga 
stjórnarmenn. Ég veit ekki til 
þess að stjórnin hafi neitt fundað 
í dag,“ sagði hann.

„Við getum allir verið óánægðir 
með úrslitin en á meðan að menn 
vinna vel saman þá vinnum við 
okkur út úr þessu. Við erum stað-
ráðnir í að gera það.“

Hann segir að það myndi ekki 
hjálpa liðinu að skipta um þjálf-
ara nú. „Það er sýnt og sannað í 
hvaða liði sem er í heiminum að 
það er langtímavinnan sem skilar 
árangri.“

Ósætti um Teit innan raða KR

Vísir.is hrundi af stað 
átaki á miðvikudaginn þar sem 
biðlað er til Alfreðs Gíslasonar að 
halda áfram með íslenska lands-
liðið í handbolta. Alfreð íhugar nú 
að hætta með liðið sem keppir á 
EM í Noregi á næsta ári.

Viðbrögðin létu ekki á sér 
standa en fyrsta sólarhringinn 
skoruðu 7.000 manns á Alfreð að 
halda áfram því góða starfi sem 
hann hefur gert með liðinu. Þjóð-
arátakið fer því vel af stað en 
hægt er að skrifa undir áskorun-
ina á Vísir.is/aframalfred.

7.000 á fyrsta 
sólarhringnum

 Heiðar Helguson var 
í gær orðaður við skipti yfir til 
WBA frá Fulham. Diomansy 
Kamara ku vera á óskalista Ful-
ham sem vill kaupa hann á þrjár 
milljónir punda auk Heiðars. Sky 
fréttastofan hefur eftir umboðs-
manni Kamara að Fulham hafi 
mikinn áhuga á leikmanninum.

Heiðar var 16 sinnum í byrjun-
arliði Fulham á síðustu leiktíð og 
hefur áður sagt að hann vilji vera 
áfram hjá félaginu. Ekki náðist í 
Heiðar vegna fréttanna í gær.

Sterklega orð-
aður við WBA

Chelsea er komið í hóp 
átta efstu liðanna í fyrsta styrk-
leikaflokki Meistaradeildar Evr-
ópu. Árangur félagsins er loksins 
talinn nógu góður og sleppir það 
því við að mæta Liverpool, Arsen-
al, Manchester United, AC Milan, 
Barcelona, Inter Milan eða Real 
Madrid í riðlakeppninni. Chelsea 
hefur lent í mjög erfiðum riðl-
um síðustu tvö ár þegar það dróst 
saman með Barcelona.

Chelsea í hópi 
þeirra bestu

 Thaksin Shinawatra lagði 
í gær fram formlegt boð upp á 
81,6 milljónir punda í Manchest-
er City. Stjórn City gaf út yfirlýs-
ingu þar sem það hvetur hluthafa 
til að selja skerfi sína og stefn-
ir allt í það að þessi fyrrverandi 
forsætisráðherra Taílands eign-
ist félagið.

Shinawatra hefur þegar boðið 
Sven-Göran Eriksson stjóra-
stöðu félagsins. Til að fá rétt til 
að skipa nýjan stjóra þarf hann að 
eignast 75 prósent í félaginu sem 
verður líklega á næstu dögum.

Fær tilboð í 
City samþykkt
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Fallið fyrir frægum



Síðumúli 8 – Sími 568 8410Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 Krókháls 5 – Sími 517 8050
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Byssuskápar á betra verði
Frábært verð - vaxtalausar raðgreiðslur.

Infac byssuskáparnir eru mest keyptu byssuskápar á Íslandi síðastliðin ár. 
Skáparnir eru smíðaðir úr 3ja mm þykku stáli, eru með öflugum læsibúnaði,

gataðir í bak og botn til festinga.  Infac byssuskápar eru viðurkenndir af yfirvöldum
og í notkun hjá lögregluembættum víða um land.

Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

Byssuskápur fyrir 7 byssur.
Vinsælasti byssuskápurinn á markaðnum.  Boltalæsing.  Innrétting

fyrir 7 byssur. Læsanlegt innra hólf fyrir skotfæri og verðmæti.
Fullt verð kr. 35.900.

Staðgreiðslutilboð í júní aðeins 31.900 eða
aðeins 3.232 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Byssuskápur fyrir 14 byssur.
Vinsæll skápur fyrir þá sem eiga margar byssur en hafa lítið pláss. 

Boltalæsing.  Innrétting fyrir 14 byssur. 
Læsanlegt innra hólf fyrir skotfæri og verðmæti.

Fullt verð 39.900.
Staðgreiðslutilboð í júní aðeins 35.900 eða

aðeins 3.575 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Byssuskápur fyrir 12 byssur.
Stór skápur, innréttaður fyrir 12 byssur. Boltalæsing.

Stórt læsanlegt hólf fyrir skotfæri og verðmæti.
Fullt verð 49.900.

Staðgreiðslutilboð í júní aðeins 44.900 eða
aðeins 4.433 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Byssuskápur fyrir 5 byssur.
Fyrirferðarlítil og ódýr lausn.  Boltalæsing,

innrétting fyrir 5 byssur, topphilla.
Fullt verð kr 26.900.

Staðgreiðslutilboð í júní aðeins 23.900 eða
aðeins 2.459 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Tilboðið gildir í Veiðihorninu Síðumúla 8 og Sportbúðinni Krókhálsi 5 til 1. júlí.
Komdu skotvopnunum í örugga geymslu áður en þú ferð í sumarfrí.



„Ég var alltaf að streða við að 
ýta mjúku hliðunum frá mér, 
til dæmis lokaði ég í mörg ár á 
þörfina til að knúsast og kela.“
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„Ég er búinn að gera þetta margoft 
með humra og krabba. Þeir eru 
soðnir lifandi. Ég veit ekki hvern-
ig humar finnur til eða krabbi eða 
hvers kyns skepnur þetta eru en 
þær lamast um leið og þær fara 
ofan í,“ segir matreiðslumaðurinn 
Siggi Hall.

Dýraverndunarsinnar í Noregi 
hafa sett út á þessa aðferð og telja 
hana ómannúðlega. Hafa Banda-
ríkjamenn einnig verið viðkvæm-
ir fyrir þessu og er aðferðin bönnuð 
sums staðar þar í landi. Vilja þeir til 
að mynda að humrar verði stungnir 
með hnífi áður en þeir fara ofan í 
pottinn þannig að þeir kveljist síður. 
„Það vælir í þeim þegar þeir fara 
ofan í pottinn. Það halda allir að þeir 
séu að væla af kvölum en það er ein-
hver lofttæming sem gerist á milli 
skeljanna þannig að það blístrar í 

þeim eins og tekatli,“ segir Siggi. 
„Ef þú ert viðkvæm bandarísk kona 
með bleikt hár þá lítur þetta kannski 
illa út.“ Bætir hann því við að sé 
humar stunginn áður en hann fer 
ofan í pottinn bragðast hann ekki 
jafnvel og ef hann væri settur lif-
andi beint ofan í pottinn.

Siggi, sem hefur ekki orðið var 
við gagnrýni vegna þessa hérlendis, 
tekur fram að dýraverndunarsinnar 
séu mjög hrifnir af íslenska lamba-
kjötinu og hvað lömbin lifi góðu 
lífi þangað til þau eru étin. „Ég 
er reyndar hissa á að bændur hér 
heima byrji ekki að rækta kjúklinga 
sem eru á fríu svæði. Það er örugg-
lega hægt að fá hærra verð fyrir þá 
því margir veitingastaðir eru til-
búnir til að kaupa kjúkling þar sem 
hann er ræktaður almennilega.“

Blístrar eins og teketill

„Við erum að velta þessu fyrir 
okkur núna og ég reikna með 
að þetta ætti að skýrast á næsta 
hálfa mánuðinum,“ segir Þórir 
Snær Sigurjónsson, framleið-
andi kvikmyndarinnar The Good 
Heart eftir Dag Kára Pétursson. 
Allt bendir nú til þess að upphaf-
legum leikarahópi með þá Tom 
Waits og Ryan Gosling í farar-
broddi verði alfarið skipt út.
Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu hefur nafn Ryans 
Gosling verið fjarlægt af leikara-
lista myndarinnar á vefsíðunni 
imdb.com. „Við lentum náttúr-
lega í svolitlu veseni með hann. 
Við vorum löngu búnir að tala við 
hann en svo er leikarinn tilnefnd-
ur til Óskarsverðlauna og tilboð-

um rignir yfir hann.“ Og því 
eru nú allar líkur á því að 
Gosling verði víðs fjarri. 
Hvað tónlistarmanninn 
Tom Waits varðar vildi 
Þórir lítið tjá sig. Ekki var 
hægt að skilja orð hans betur 
en svo að allt benti til að 
þess að Waits myndi líka yf-
irgefa skútuna. „Það er nátt-
úrlega þessi dagskrá þeirra 
sem hefur flækt málin. Þeir 
hafa hvorugir viljað segja nei 
en við getum ekki haldið fjár-
magni víðs vegar í Evrópu í 
biðstöðu. Við erum búnir að 
bíða helvíti lengi eftir þeim.“
Þórir viðurkennir að þeir séu 
farnir að þreifa fyrir sér á 
öðrum vígstöðvum hvaða leik-

aramál varðar og að 
þau gætu farið á fullt 
á allra næstu dögum 
eða vikum. Mynd-

arinnar er beðið 
með töluverðri eft-
irvæntingu enda 
hafa kvikmyndirn-
ar Nói albínói og 
Voksne mennes-
ker vakið mikla at-
hygli á kvikmynda-
hátíðum um allan 
heim. Þá var hand-

ritið að The Good 
Heart verðlaunað á 
Sundance-hátíðinni.

-

Góða hjarta Dags í biðstöðu

„Mér finnst bara helvíti gaman 
í fótbolta og graslyktin er allt-
af jafn góð,“ segir Ólafur Stef-
ánsson, einn besti handknatt-
leiksmaður Íslands og heims, 
en hann æfir um þessar mundir 
með meistaraflokki Vals í knatt-
spyrnu.

Ólafur þótti bráðefnilegur á 
græna vellinum og var meðal 
annars kallaður „Óli Sóli“ á 
sínum yngri árum en hann lagði 
takkaskóna á hilluna um tví-
tugt. Hann hefur þó haldið tækn-
inni vel við enda er oft hitað upp 
á handknattleiksæfingum í fót-
bolta. „Mér finnst bara ótrúlega 
gaman að koma á Hlíðarenda og 
kynnast Valsstrákunum í knatt-
spyrnunni,“ segir Ólafur sem 
hefur hampað ófáum titlum með 
meistaraflokki Vals í handknatt-
leik á þessum slóðum. 

Leikmaðurinn kvaðst ekki vera 
hræddur við að meiðast alvar-
lega á æfingum sem kynnu að 
setja strik í reikninginn hjá liði 
hans á Spáni, Ciudad Real. „Ég 
hef fengið að heyra slíkar vanga-
veltur síðastliðin fimmtán ár. 
Ef ég hefði alltaf hlustað á þær 
hefði ég ekki hreyft mig á sumr-
in.“  Ólafur lýsti því yfir í sjón-
varpsviðtali fyrir nokkrum miss-
erum að honum stæði til boða að 
leika knattspyrnu með úrvals-
deildarliði þegar handknattleiks-
ferlinum lyki. „Ég útiloka ekkert 
endurkomu á knattspyrnuvöllinn 
eftir tvö ár þegar ég hætti í hand-
bolta.“

Og ef marka má orð Willums 
Þórs Þórssonar, þjálfara Vals, 
yrði Ólafur mikill liðstyrkur 
fyrir sérhvert lið í úrvalsdeild-
inni. „Hann hefur gert þetta und-
anfarin ár og nýtir sér þetta til 
að brjóta upp æfingaformið hjá 
sér.“ Willum segir strákana ekki 
taka landsliðsmanninn neinum 
silkihönskum, á því hafi reynd-

ar aldrei gerst þörf. „Hann er 
sannur keppnismaður og gefur 
ekki tommu eftir,“ segir Willum. 
„Hann er kominn til að æfa þegar 
hann mætir og gerir rúmlega það 
sem er beðið um og oftast meira. 
Og slíkt hugarfar er mjög mik-
ilvægt fyrir unga leikmenn að 
sjá,“ bætir Willum við. „Og ég 
gæti haldið áfram að hlaða hann 
lofi því Ólafur er um margt mjög 
sérstakur. Í raun held ég að það 
sé alveg sama hvað hann tekur 
sér fyrir hendur, hann yrði allt-
af góður í því.“ Að sögn Will-
ums hefur Ólafur leikið frek-
ar aftarlega á vellinum og 
bætir því við að marg-
rómaður leiksskilning-
ur hans í handknattleik 
skili sér vel á knatt-
spyrnuvellinum. „Hug-

arfar hans skilur á milli feigs og 
ófeigs í þessu.“

MARKAÐURINN

með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga



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.

Ljúff l b l ddi á illið

MMMi
aaaff



Loksins hef ég komist að því af 
hverju strákurinn sem ég leigði 

með um árið spilaði alltaf Eye of 
the tiger á morgnana áður en hann 
fór í skólann. Þetta vinsæla one hit 
wonder kom nefnilega óvænt inn í 
líf mitt á ný við frekar sérstakar 
kringumstæður.

röð tilviljana sem ég hirði 
ekki um að rekja, sat ég einn 
morgun í loftlausum fyrirlestr-
arsal og uppgötvaði að ég var um 
það bil að upplifa alvöru amerísk-
an kraftaverkafyrirlestur. Í pontu 
stóð sjálfur Messías með kolgeit-
bros og lausnirnar á vandamálum 
heimsins eins og skínandi gull á 
hverjum fingri.

hóf fyrirlesturinn á per-
sónulegum nótum. Þremur árum 
áður hafði hann verið í mikilli 
lægð í lífinu, var í leiðinlegu námi 
og lánlausu ástarsambandi, um-
kringdur neikvæðum og gagnrýn-
um vinum. Og hann var líka feit-
ur.

birti þó til í lífi hans þegar 
hann kynntist þeim hugmyndum 
sem hann var um það bil að kynna 
fyrir okkur og voru byggðar á við-
urkenndum sálfræðirannsóknum. 
Þær gengu flestar út á jákvæðni, 
bjartsýni og óbilandi sjálfstraust 
(„skrifaðu sjálfum þér ástarbréf 
einu sinni í mánuði“). Eða með 
orðum Messíasar sjálfs: Gagnrýn-
ir og neikvæðir einstaklingar eru 
krabbamein á hópnum. Ráðlegging-
arnar voru kryddaðar með líflegri 
framkomu, uppörvandi partítónlist 
og tilvitnunum í Paulo Coelho.

lok fyrirlestrarins höfðu 
allir lofað bót og betrun, enda vildi 
enginn vera krabbamein á hópn-
um. Kunnuglegir tónar byrjuðu að 
óma: jú, það var Eye of the tiger. 
Messías hóf að æsa hópinn upp, 
klappa, stappa og syngja. Ögn 
meðvituð múgæsing greip um sig, 
áhorfendur stukku á fætur ölvað-
ir af jákvæðni, fólk lét berast um 
á höndum félaga sinna og einhver 
öskraði: Partííííí! Klukkan var rétt 
um 12 á hádegi. Stemningin eins 
og í ofsatrúarsöfnuði sem hefur 
komið sér saman um að fremja 
dýrðlegt fjöldasjálfsmorð og safn-
ast til feðra sinna í partíparadís.

var þá sem það rann upp fyrir 
mér af hverju meðleigjandi minn 
hlustaði á Eye of the tiger á hverj-
um morgni. Hann hefur auðvitað 
farið á svona fyrirlestur og hafið 
hvern dag á því að hoppa um fyrir 
framan spegilinn hrópandi: Ég er 
frábær! Ég get þetta! Koma svo! 
Hann var reyndar frekar hallær-
islegur gaur, en hann hefði aldrei 
trúað því þótt ég segði honum það.

Mannauðs-
stjórnun

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


