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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Orðrómur um bresti í sambandi „gullna parsins“ 
í Frakklandi reyndist sannur.  Royal og Hollande
hafa skilið að skiptum.

200 ökumenn kærðir  
fyrir fíkniefnaakstur
Um 200 ökumenn hafa verið kærðir, það sem af er árinu, fyrir að aka undir 
áhrifum fíkniefna. Ný lagaákvæði og tæki til að skima fíkniefni reynast vel.

 Um 200 manns hafa 
verið kærðir fyrir akstur undir 
áhrifum fíkniefna það sem af er 
þessu ári. Á einum mánuði, apríl, 
voru samtals 55 brot skráð á höf-
uðborgarsvæðinu og landsbyggð-
inni, samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglu höfuðborgarsvæðisins.

Yngsti ökumaðurinn sem reynd-
ist vera undir áhrifum fíkniefna 
það sem af er þessu ári var aðeins 
15 ára, en sá elsti 64 ára. Flestir 
sem  kærðir voru reyndust vera á 
aldrinum 15 til 24 ára.

Kristján Ólafur Guðnason, 
aðstoðaryfirlögregluþjónn í 
umferðardeild lögreglunnar á höf-
uðborgarsvæðinu, segir að nú sé 
komið í gildi lagaákvæði sem auð-
veldi lögreglu að taka á fíkniefna-

akstri. Í nýjum umferðarlögum sé 
ákvæði þar sem segir að enginn 
megi stjórna eða reyna að stjórna 
vélknúnu ökutæki ef hann er undir 
áhrifum ávana- og fíkniefna sem 

bönnuð eru á íslensku yfirráða-
svæði samkvæmt lögum um 
ávana- og fíkniefni. 

„Þetta þýðir að finnist minnsti 
vottur af ólöglegu ávana- og fíkni-
efni í ökumanni má hann búast við 
að vera sviptur ökuréttindum,“ 
útskýrir Kristján. 

Spurður hvaða leiðir lögregla 
hafi til þess að finna út hvort öku-
maður sé undir áhrifum fíkniefna 
segir hann að til séu ákveðin mæli-
tæki sem sýni slíkt. „Þau eru ýmist 
notuð með því að strjúka svita, taka 
munnvatnssýni eða þvagsýni sem 
gefur þá svörun og eftir atvikum 
hvaða efna viðkomandi hefur að 
líkindum neytt. Sýni eru send í 
rannsókn í framhaldinu og þar fæst 
endanleg niðurstaða.“

 Nýtt yfirtökutilboð 
Björgólfs Thors Björgólfssonar í 
Actavis er áhugavert fyrir 
hluthafa félagsins. Þetta er nýtt 
álit stjórnar Actavis. 

Tilboðið hljóðar nú upp á 1,075 
evrur á hlut. Það nemur rúmum 
níutíu krónum. Miðað við það er 
kaupverðið rúmir 187 milljarðar 
króna. Fyrra tilboðið nam 0,98 
evrum á hlut. Því tilboði hafði 
stjórnin ráðið hluthöfum frá að 
samþykkja.

Gengi bréfa í Actavis hækkaði 
um 1,72 prósent í Kauphöll 
Íslands í gær. Lokagengi var 
88,50 krónur á hlut, tveimur 
prósentum undir nýju tilboði. 

Stjórnin styður 
tilboð Björgólfs

Jón Þór Hannesson, 
fyrrum eigandi Saga Film, ber 
kvikmyndaframleiðandanum og 
leikstjóranum Baltasar Kormáki 
ekki vel söguna og sakar hann um 
að hafa viðhaft óeðlileg vinnu-
brögð hvað kvikmyndina A 
Journey Home varðar. 

Baltasar vísar þessu alfarið á 
bug og segir myndina hafa verið 
komna í þrot hjá Jóni og Saga 
Film og því hafi hann verið beðinn 
um að ganga hreint til verks. 

„Sú ósk kom frá bandarískum 
framleiðanda myndarinnar og 
Ólafi Jóhanni Ólafssyni, höfundi 
bókarinnar,“ sagði Baltasar. Þetta 
staðfestir Steven Haft, bandaríski 
framleiðandinn.

Borinn þung-
um sökum

 Þung umferð var út úr 
borginni á Suðurlandsvegi í gær. 
Nær samfelld röð bíla myndaðist 
á tímabili frá Rauðavatni að 
Selfossi og dæmi voru um bíla 
sem óku á tíu kílómetra hraða á 
köflum.

Veðurspá fyrir Suðurland er 
góð og kann það að skýra umferð-
arþungann að hluta. „Þegar 
ekkert annað er um að vera í 
öðrum landshlutum, eins og núna 
um helgina, þá virðist straumur-
inn liggja hingað á Suðurlandið,“ 
segir Brynja Sverrisdóttir, 
varðstjóri hjá lögreglunni á 
Selfossi. Hún bendir ökumönnum 
á að sýna þolinmæði og tillitssemi 
í umferðinni um helgina.

Þung umferð út 
úr bænum

Tuttugu og átta ára 
Íslendingur er í haldi lögreglu í 
Brasilíu eftir að hafa verið hand-
tekinn þar með fíkniefni. Frétta-
blaðið hefur ekki upplýsingar um 
það hvers konar fíkniefni hann 
var með eða hversu mikið magn, 
né hvar hann er í haldi.

Ritari ræðismanns Íslands í 
Sao Paulo vildi ekkert segja um 

málið. Það væri einungis á milli 
þarlendra lögregluyfirvalda, 
sendiráðs Íslands í Washington, 
íslenska utanríkisráðuneytisins 
og fjölskyldu mannsins. Málið 
hafði ekki komið til kasta lög-
reglu á Íslandi þegar Fréttablaðið 
fór í prentun.

Tveir Íslendingar, sem hand-
teknir voru í Brasilíu í fyrra fyrir 

fíkniefnasmygl, eru enn í land-
inu. Annar, Hlynur Smári Sig-
urðsson, sem tekinn var með tvö 
kíló af barnapúðri sem hann hélt 
vera  kókaín, hefur fengið 
reynslulausn og kennir ensku 
sem hluta af samfélagsþjónustu. 
Hinn, sem tekinn var með 12 kíló 
af hassi, bíður dóms.

Tekinn með fíkniefni í Brasilíu



Ferðaskrifstofa

 Um 530 manns 
bíða nú eftir að komast í gervi-
liðaaðgerð á hné eða mjöðm á 
Landspítalanum, Fjórðungs-
sjúkrahúsinu á Akureyri og 
sjúkrahúsinu á Akranesi. 
Biðin eftir að fá gervilið í hné er 
nú að meðaltali 11,4 mánuðir á 
Landspítalanum, en á sama tíma í 
fyrra var hún um átta mánuðir. 
Þá þótti biðin þó of löng sakir 
þess hve líðan fólks sem bíður 
eftir þessum aðgerðum er slæm 
vegna stöðugra verkja. Læknar 
lögðu ríka áherslu á að auka 
þyrfti fjárveitingu í aðgerðirnar 
til þess að koma mætti í veg fyrir 
að biðlistarnir myndu lengjast 
enn frekar og vildi þáverandi 
heilbrigðisráðherra leita leiða til 
að koma lagi á stöðuna. Færri 
aðgerðir voru þó framkvæmdar á 
Landspítalanum í fyrra heldur en 
árið 2005.

Þorvaldur Ingvarsson, lækn-
ingaforstjóri sjúkrahússins á 
Akureyri, segir að dregið hafi 
verið úr fjárveitingum sem nota á 
til að vinna á biðlistunum. Líðan 
fólks sem bíði eftir að komast að 
geti verið mjög slæm og geti haft 

margvíslegar skaðlegar afleiðing-
ar í för með sér. „Til að lina verk-
ina notar fólk mikið af verkjastill-
andi og bólgueyðandi lyfjum sem 
geta haft ýmsar afleiðingar. Einn-
ig getur fólk þurft að vera frá 
vinnu eða dregið sig í hlé vegna 
þessa. Biðin er orðin alltof löng og 
nauðsynlegt er að grípa til aðgerða 
sem fyrst í þessu máli,“  segir Þor-
valdur. 

Yngvi Ólafsson, yfirlæknir á 
bæklunarskurðdeild Landspítal-
ans, segir stöðuna slæma. „Þetta 
er slæmt mál. Ein af ástæðunum 
fyrir þessu er þó að Grensás, sem 
við höfum haft þjónustusamning 
við og tekið við sjúklingum til end-
urhæfingar eftir aðgerð, hefur 
ekki getað sinnt því í um hálft ár 
vegna annarra anna,“ segir hann.

Yngvi segir sjúklinga sem bíða 
eftir gervilið ekki vera sterkan 
þrýstihóp þótt biðin geti verið 
mjög kvalafull, bæði fyrir sjúk-
linginn og ættingja. Oft komi fyrir 
að ættingjar hringi örvæntingar-
fullir vegna þess hve illa biðin geti 
leikið fólk. „Þetta hefur mikil 
áhrif á líðan og lífsgæði fólks og 
er að mínum dómi ekki forsvaran-
legt en því miður er þetta stað-
reynd í dag,“ segir Yngvi.
„Það var dregið úr fjármagni til 
að stemma stigu við biðlistunum í 
fyrra. Í mínum huga er það helsta 
ástæðan fyrir stöðunni sem ríkir í 
dag,“ segir Þorvaldur. Hann 
bendir á að biðlistar sem þessir 
eigi aðeins eftir að lengjast enn 
frekar ef ekkert verður að gert.

Bið eftir gerviliða-
aðgerð lengist enn
Fjöldi fólks á biðlistum eftir gerviliðaaðgerð hefur aukist og biðin hefur lengst 
frá því sem var í fyrra. Þá þótti staðan ekki forsvaranleg og lögðu læknar 
áherslu á úrbætur. 

 Icelandair þarf að 
greiða 130 milljónir króna í 
stjórnvaldssekt til ríkissjóðs 
fyrir brot gegn samkeppnislög-
um með því að hafa misnotað 
markaðsráðandi stöðu sína árið 
2004. Áfrýjunarnefnd sam-
keppnismála staðfesti þannig 
ákvörðun Samkeppniseftirlits-
ins. 

Icelandair hóf sölu og kynn-
ingu á netsmellum að upphæð 
16.900 krónum til London og 
Kaupmannahafnar á sama tíma 
og  Iceland Express hóf að fljúga 
á þessa sömu áfangastaði og án 
þess að lækka verð til samræmis 
á öðrum flugleiðum.

Í yfirlýsingu  frá Icelandair 

kemur fram að félagið sé ósam-
mála niðurstöðu áfrýjunarnefnd-
ar samkeppnismála en telur þó 
áfangasigur að sekt Samkeppn-
iseftirlitsins frá 30. mars hafi 
verið lækkuð um 30 prósent, eða 
í 130 milljónir króna.

Að mati Icelandair fór félagið 
eftir samkeppnislögum og 
úrskurði áfrýjunarnefndar sam-
keppnismála frá árinu 2003 sem 
staðfesti þá að Icelandair væri 
heimilt að kynna og selja 
netsmelli með þeim hætti sem 
gert var. Þar segist félagið hafa 
fengið leiðbeinandi úrskurð sem 
það fylgdi í verðlagningu sinni 
árið 2004. 

 Viðbúnaðarstig 
vegna yfirvofandi hættu á hryðju-
verkum var hækkað í Þýskalandi 
í gær, á grundvelli leyniþjónustu-
upplýsinga sem bentu til aukinn-
ar hættu á árás gegn þýskum 
borgurum í Afganistan eða 
jafnvel sjálfsmorðssprengjuárás-
um í Þýskalandi. 

Meðal ástæðna til hækkaðs 
viðbúnaðarstigs er handtaka 
þriggja öfgamúslima í Pakistan, 
sem eru þýskir ríkisborgarar. Að 
sögn Jörgs Ziercke, yfirmanns 
þýsku rannsóknarlögreglunnar 
BKA, eru þeir taldir vera úr tíu 
manna hópi manna sem hafi sótt 
þjálfun í að fremja sjálfsmorðs-
sprengjutilræði.

Viðbúnaðarstig 
stórhækkað

Mikill áhugi er meðal 
Vestfirðinga á upplýsingaferð í 
olíuhreinsunarstöðvar í Hollandi 
og Þýskalandi í byrjun næsta mán-
aðar. Alls fara fjórtán fulltrúar 
sveitarfélaganna og komust færri 
að en vildu. 

„Það er líklegt að dregið verði 
úr veiðum á þorski en það eru þær 
veiðar sem við byggjum afkomu 
okkar á. Fólk vill aðvitað að fleiri 
möguleikar séu kannaðir og það 
ætlum við að gera. Stöðvarnar 
treystu sér samt ekki að taka á 
móti 25 til 30 manna hópi,“ segir 
Anna G. Edvardsdóttir, formaður 
stjórnar Fjórðungssambands 
Vestfirðinga. 

Hún segir aðra ferð fyrirhugaða 
í stöðvarnar vegna mikils áhuga. 

Færri komust 
að en vildu 

Össur Skarp-
héðinsson
iðnaðarráð-
herra segir á 
bloggi sínu að 
fiskirannsóknir
eigi að færa frá 
sjávarútvegs-
ráðuneytinu til 
umhverfis- og 
auðlindaráðu-
neytis, eða 
menntamálaráðuneytisins. Ástæð-
an er að hann vill færa rannsókn-
ir frá því ráðuneyti sem tekur 
ákvarðanir um heildaraflamark.
Össur segir að aðalástæðan fyrir 
ofveiði og slæmu ástandi 
stofnsins megi rekja beint til 
stjórnmálamanna, en ekki 
fiskifræðinga. Hann segir 
jafnframt stjórnmálamenn hafa 
byggt upp „sovéskt kerfi kringum 
Hafró, þar sem dæmalausri 
þöggun hefur verið beitt á 
andófsraddir“.

Sovéskt kerfi 
kringum Hafró

 Angela Merkel, kansl-
ari Þýskalands, sem gegnir for-
mennsku í Evrópusambandinu, 
eyddi öllum gærdeginum, síðari 
degi leiðtogafundar sambandsins í 
Brussel, í að telja Pólverja og aðra 
sem höfðu fyrirvara gegn áformum 
um nýja uppfærslu stofnsáttmála 
ESB á að falla frá þeim. 

Nýi sáttmálinn, sem stefnt er að 
því að geti tekið gildi árið 2009, á að 
koma í staðinn fyrir svonefndan 
stjórnarskrársáttmála sambandsins 
sem strandaði fyrir tveimur árum 
er Frakkar og Hollendingar felldu 
hann í þjóðaratkvæðagreiðslum. 

Pólverjar hafa ekki viljað fallast 
á nýjar reglur um atkvæðagreiðslur 

í ráðherraráði ESB, sem allar hinar 
aðildarþjóðirnar 26 hafa hins vegar 
fallist á að verði hluti sáttmálans. 
Breska stjórnin er einnig andvíg 
sumum þáttum hins áformaða sátt-
mála. 

Eftir margra klukkustunda við-
ræður við Lech Kaczynski Póllands-
forseta og Tony Blair, forsætisráð-
herra Bretlands, lagði Merkel fram 
málamiðlunartillögu sem þótti lík-
leg til að geta leitt til niðurstöðu. 
Meginatriði hennar voru sögð felast 
í því að Pólverjar fengju fleiri full-
trúa á Evrópuþinginu og nýja 
atkvæðagreiðslukerfið taki ekki 
gildi fyrr en árið 2014.

Undir kvöld sagðist hún vilja að 

samið yrði um sáttmálann, þrátt 
fyrir andstöðu Pólverja. Pólverjum 
yrði síðan gefinn kostur á að gang-
ast undir hann síðar.

Mjakast nær málamiðlun

Sigfús, var þetta eitthvað 
sérstakt? 

Loftslagsbreytingar geta 
haft einhver jákvæð áhrif á 
Norðurlöndunum, meðal annars 
á endurnýjanlega orkugjafa. 
Þetta kemur fram í skýrslu sem 
Norrænar orkurannsóknir 
fjármögnuðu.

Í skýrslunni segir að vatns-
orka verði meiri þegar vetur 
hlýnar, auk þess sem vatnsmagn-
ið verði jafnara allan ársins 
hring. Skógar munu einnig vaxa 
hraðar með hlýnandi loftslagi.

Skýrslan var gerð til að kanna 
hvort loftslagsbreytingar hefðu 
áhrif á nýtingu endurnýtanlegra 
orkugjafa.

Hlýnun jarðar 
getur hjálpað

Borgarstjórn hefur 
staðfest samning leikskólaráðs um 
að Hjallastefnan taki við rekstri 
leikskólans Laufásborgar. 

Hjallastefnan hefur heimild til 
að hafa gjaldskrá til foreldra 15 
prósentum hærri en í leikskólun-
um sem borgin rekur.

„Það hefur engin ákvörðun verið 
tekin um að nýta þetta ákvæði og 
við gerum okkur vonir um að 
þurfa þess ekki,“ segir Margrét 
Pála Ólafsdóttir, framkvæmda-
stjóri Hjallastefnunnar. 

Vona að gjöldin 
hækki ekki



Út að mála

GORI 44+
Gegnsæ viðarvörn. 
4 ára ending, 
Fljótþornandi og aðeins 
þarf að hreinsa áhöldin 
með vatni.
7042520-30
7042500-10

Nýtt á
markaðnum

lengri ending

9990,75 ltr.

4.7995 ltr.

Kynningaverð

4.799

Pallaolía, 3 ltr.
Á gagnvarið efni. Fáanleg gullbrún og græn, 
einnig í sömu litum og Trebitt hálfþekjandi.
7049123, 33, 37

3 ltr

Trebitt
Terrassebeis
Ný pallaollía á 
markaðnum sem
hefur þann eiginleika 
að aðeins þarf að 
bera á þriðja hvert ár. 
Fljótþornandi og aðeins 
þarf að hreinsa áhöldin 
með vatni.
7049307-8

1.495
1.990

1 ltr3.695
4.590

3 ltr

Penta
Akrýlbundin
plastmálning á stein 
utanhúss
7207040-6

10 ltr

Akrýlmálning
100% akrýlmálning.
Mun slitsterkari 
en hefðbundin 
útimálning, heldur
vel lit, er með 
7% gljáa
7049510-12

10 ltr

8.995
11.995

Ótrúlegt verð
á pallaolíu
laugardag og

sunnudag

4.990
7.990

999
2.190

Pensill Goldi
100 mm
7009480

495
595



 Sjálfboðaliðasamtökin  Veraldarvinir 
voru í gær dæmd til að greiða fyrrverandi 
starfsmanni laun fyrir tæplega tveggja ára 
vinnu, samtals 5,7 milljónir króna auk dráttar-
vaxta og málskostnaðar. 

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur kemur 
fram að framkvæmdastjóri samtakanna hafi 
vísvitandi blekkt starfsmanninn. Fram-
kvæmdastjórinn ætlar að áfrýja dóminum til 
Hæstaréttar.

Veraldarvinir eru frjáls félagasamtök sem 
byggja starfsemi sína á sjálfboðaliðum sem 
koma hingað til lands til að vinna að verkefn-
um á borð við skógrækt og hreinsun á strand-
lengjum landsins. 

Umræddur starfsmaður er frá Kólumbíu og 
kom hingað til lands sem sjálfboðaliði Verald-
arvina árið 2003. Hann kom aftur hingað til 
lands árið 2004 og hóf störf hjá Veraldarvinum 
15. febrúar 2004. Hann hætti störfum 24. okt-
óber 2005 þegar honum þótti ljóst að hann fengi 
ekki greitt frá samtökunum. Maðurinn stefndi 
í framhaldinu Veraldarvinum, sem og fram-
kvæmdastjóra samtakanna, Þórarni Ívarssyni.

Þórarinn hélt því fram fyrir dómi að maður-
inn hafi verið sjálfboðaliði. Dómurinn taldi það 
fráleitt, enda hafi Þórarinn sjálfur skrifað yfir-
lýsingu þar sem fram hafi komið að maðurinn 
hafi verið starfsmaður samtakanna og launa-

kjör hans gefin upp. Einnig vísar dómurinn í 
fjölmörg tölvubréf frá Þórarni sem sýni svo 
ekki verði um villst að maðurinn hafi verið 
starfsmaður samtakanna. 

Samið var við starfsmanninn um að hann 
fengi hlutdeild í húsnæði sem Veraldarvinir 
keyptu í stað launa, en þegar hann krafðist 
greiðslu var henni hafnað. 

„Framganga stefnda, Þórarins, verður ekki 
skýrð á annan hátt en að hann hafi vísvitandi 
verið að beita stefnanda blekkingum þegar 
hann réði hann til starfa með loforðum um 
greiðslu sem síðan kom í ljós að hann ætlaði 
ekki að standa við,“ segir í dómi héraðsdóms.

Veraldarvinir byggðu kröfu sína um sýknu 
meðal annars á því að maðurinn hafi ekki getað 
verið starfsmaður því hann hafi ekki haft 
atvinnuleyfi hér á landi. Dómurinn benti hins 
vegar á að einstaklingur geti ekki sótt um slíkt 
leyfi, og verði það að vinnuveitandi sinni ekki 
þeirri skyldu ekki ástæða til að sýkna Verald-
arvini.

Starfsmaðurinn krafðist ógreiddra launa og 
féllst dómurinn á kröfuna, utan við kröfur um 
lífeyrissjóðsgreiðslur. Voru því Veraldarvinir 
og framkvæmdastjórinn dæmd til að greiða 
starfsmanninum fyrrverandi um 5,7 milljónir 
króna, auk 700 þúsund króna málskostnaðar. 

Veraldarvinir dæmdir til 
að greiða umsamin laun
Sjálfboðaliðasamtökin Veraldarvinir voru í gær dæmd fyrir að svindla á erlendum starfsmanni og greiða 
honum ekki laun í tæp tvö ár. Framkvæmdastjórinn hélt því fram að maðurinn væri sjálfboðaliði. 

Fimmtíu blöðrum var sleppt 
út í loftið víða um heim í gær. Það 
var gert til að minnast þess að 
fimmtíu dagar eru liðnir síðan 
fjögurra ára stúlkan Madeleine 
McCann var numin á brott úr 
hótelíbúð í Portúgal. Blöðrunum 
var sleppt til að ítreka að Madel-
eine væri alls ekki gleymd. 

Kvöldið 3. maí fóru foreldrar 
stúlkunnar út að borða skammt 
frá hótelinu og skildu hana og 
tveggja ára tvíbura hennar ein 
eftir. Þegar foreldrar hennar 
komu til baka um tíuleytið var 
Madeleine horfin. Ekkert hefur 
spurst til hennar síðan þrátt fyrir 
umfangsmikla leit. 

Slepptu fimm-
tíu blöðrum

 Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra 
fundaði í gær með Jens Stolten-
berg, forsætisráðherra Noregs. Á 
fundinum var rætt um samstarf 
Íslands og Noregs á sviði 
umhverfis-, öryggis- og Evrópu-
mála. Einnig ræddu ráðherrarnir 
um loftslagsmálefni og kynnti 
forsætisráðherra Noregs nýja 
loftlagsstefnu norsku ríkisstjórn-
arinnar fyrir utanríkisráðherra.

Utanríkisráðherra fór til 
Tromsö á fimmtudag í boði Sven 
Ludvigsen, fylkishöfðingja 
Troms-fylkis. Heimsókninni til 
Noregs lauk í gær. 

Ræddi samstarf 
við Stoltenberg

 Það sem af er þessu 
ári hafa um 200 manns verið tekn-
ir fyrir akstur undir áhrifum fíkni-
efna. Sá yngsti var einungis 15 
ára, en sá elsti 64 ára. Að sögn 
Kristjáns Ólafs Guðnasonar hjá 
umferðardeild lögreglunnar á höf-
uðborgarsvæðinu auðveldar nýtt 
lagaákvæði um fíkniefnaakstur 
henni mjög að taka á slíkum 
málum.

Í nýja lagaákvæðinu felst að 
hver sá sem tekinn er undir stýri 
undir áhrifum ólöglegs fíkniefnis 
má eiga von á ökuleyfissviptingu. 
Tekin eru sýni úr svita, þvagi eða 
munnvatni sem sýna hvort við-
komandi er undir áhrifum.

Lögreglustjóraembættið á Sel-
fossi hefur verið í fararbroddi 
með tækjanotkun til skimunar 

fíkniefna í ökumönnum. Það sem 
af er þessu ári hefur 41 verið 
kærður í umdæminu vegna þessa, 
en voru 32 á seinni árshelmingi í 
fyrra, eftir að lagabreytingin tók 
gildi.

„Þau tæki sem við notum hafa 
reynst býsna vel,“ segir Oddur 
Árnason, yfirlögregluþjónn á Sel-
fossi.

„Þau eru auðveld í notkun og 
auðlesanlegar niðurstöður sem 
þau skila mjög fljótt. Hafi fengist 
jákvæð svörun í einhverju þess-
ara prófa hefur það reynst í öllum 
tilvikum rétt þegar Rannsóknar-
stofa Háskólans skilar niður-
stöðu.“

Selfosslögreglan í fararbroddi
Rannsókn lögreglu 

höfuðborgarsvæðisins á póker-
móti sem fram fór föstudaginn 
fyrir viku er lokið. Enginn þeirra 
sem spiluðu á mótinu hefur verið 
yfirheyrður.

Málið er nú komið til lögfræði-
deildar lögreglu segir Óskar 
Sigurðsson lögreglufulltrúi. 
Búast megi við ákvörðun um 
framhaldið seint í næstu viku. 

Hann vildi ekki gefa upp 
hversu margir liggja undir grun 
um að hafa brotið lög. Um 150 
tóku þátt í mótinu og segir Óskar 
að eftir sé að taka afstöðu til þess 
hvort þeir hafi framið lögbrot.

Stutt í ákvörð-
un um ákæru





 Kynbundinn launamunur 
mælist 10-12 prósent samkvæmt 
nýrri viðamikilli rannsókn á launa-
greiðslum íslenskra fyrirtækja 
árið 2006.

Föst mánaðarlaun kvenna eru að 
meðaltali 18 prósentum lægri en 
karla, en 6-8 prósent verða útskýrð 
með mun á menntun kynjanna, 
starfi, aldri eða starfsaldri.

Að rannsókninni stóðu Hag-
fræðistofnun Háskóla Íslands, 
Samtök atvinnulífsins og ParX við-
skiptaráðgjöf IBM.

Rannsóknin byggir á gögnum úr 
launabókhaldi 102 fyrirtækja með 
rúmlega 6.300 starfsmenn alls. 
Fyrirtækin eru fengin úr gagna-
safni ParX og starfa nær öll í einka-
geiranum.

„Öll umræða um launamun kynj-
anna hefur byggst á mjög ófull-
komnum gögnum og óvarlegum 
túlkunum á þessum ófullkomnu 
gögnum,“ segir Hannes Sigurðs-
son, aðstoðarframkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins.

„Það sem við erum að leggja 
fram er að okkar mati langvandað-
asta rannsóknin sem gerð hefur 
verið á launamun kynjanna hérna á 
Íslandi,“ segir Hannes.

Í rannsóknina vantar upplýsing-
ar um ábyrgð í starfi,  frammistöðu 
og fjölskylduaðstæður, en allt þetta 
gæti haft áhrif á laun.

„Ef gert er ráð fyrir að ástæða 
þessa launamunar liggi að engu 
leyti í mun á afköstum karla og 
kvenna felst veruleg ónotuð gróða-
von í því fyrir fyrirtæki að ráða 
konur til vinnu,“ segir í skýrslu um 
niðurstöður rannsóknarinnar.

Í könnuninni kemur fram að 
launamunurinn er meiri hjá eldra 
fólki en yngra. Óleiðréttur launa-
munur 50 ára og eldri er um 30 pró-
sent, en er 18 prósent að meðaltali 
yfir alla þátttakendur.

Lág meðallaun þeirra kvenna 

Gróðavon í að ráða 
konur á lægra kaupi
Kynbundinn launamunur mælist 10-12 prósent árið 2006 í nýrri rannsókn. 
Óleiðréttur launamunur kynjanna hjá 50 ára og eldri er 30 prósent. „Langvand-
aðasta rannsóknin,“ segir aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins.

sem hæstan starfsaldur hafa má 
mögulega skýra með lægra mennt-
unarstigi þeirra en karlmanna á 
sama aldri.

Haustið 2006 kom út könnun frá 
Capacent Gallup á vegum félags-
málaráðuneytisins. Átta stofnanir 
og fyrirtæki voru skoðuð og í ljós 
kom að laun kvenna voru 16 pró-
sent lægri en karla. Launamunur-

inn hefði staðið í stað í áratug.
„Það er búið að endurtaka svo oft 

að þessi úrvinnsla úr átta fyrir-
tækjum með 16 prósenta muninum 
sé hinn heilagi sannleikur, að það 
eru allir farnir að trúa því og líka 
því að það hafi ekkert breyst á tíu 
árum,“ segir Hannes. „Það hefur 
bara allt breyst á tíu árum.“

opið til kl. 22.00 öll kvöld

Mundu eftir

Vegabréfinu!
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 Þrjú ungmenni liggja alvar-
lega slösuð á gjörgæsludeild Land-
spítalans eftir ofsaakstur á Geirs-
götu í Reykjavík aðfaranótt 
föstudags. Kappakstri tveggja bíla 
lauk með því að annar þeirra hafn-
aði á húsi Hamborgarabúllunnar. 

Bílunum var ekið vestur Geirs-
götu en ökumaður annars þeirra, 
18 ára piltur, missti stjórn á bíln-
um í beygju, rakst utan í kyrr-
stæðan bíl og hafnaði á austur-
hluta Hamborgarabúllunnar. 
Þrennt var í bílnum, tveir piltar og 
ein stúlka, og voru þau öll flutt á 
gjörgæslu. Kalla þurfti út tækja-
bíl slökkviliðsins til þess að klippa 
ökumanninn úr bílnum.

Á þessum slóðum er 50 kíló-
metra hámarkshraði en lögreglu 
grunar að ökumennirnir hafi ekið 
mun greiðar en það. 

„Við vitum ekki hversu hratt 
var ekið en samkvæmt framburði 
fólks á staðnum var um hraðakst-
ur að ræða,“ segir Margeir Sveins-
son, lögreglufulltrúi á rannsókn-
ardeild umferðarlagabrota. Hann 
segir að unnið sé að rannsókn 
málsins og ekki hægt að segja til 
um hvort ökumennirnir eigi von á 
sektum. „Tíminn verður að leiða 
það í ljós en við vinnum sam-
kvæmt nýju umferðarlögunum 
sem meðal annars heimila upp-
töku ökutækja.“

„Það er 
búið að vinna að 
þessu máli í um 
það bil eitt ár. Það 
var sátt um þessa 
tillögu nær allan 
tímann og því tel 
ég fullseint að 
tala um íbúakosn-
ingu núna,“ segir 
Ragnheiður
Hergeirsdóttir, 
bæjarstjóri á Selfossi. 

Á fimmtudaginn var haldinn vel 
sóttur fundur um tillögu að nýjum 
miðbæ Selfyssinga. Í ályktun var 
bæjarstjórn hvött til að endurskoða 
skipulagið eða leggja tillöguna 

undir dóm íbúa með kosningu.
Ragnheiður bendir á að íbúar 

hafi ekki annan valkost sem kom-
inn sé á sambærilegt vinnslustig. 
Þeir gætu því einungis hafnað eða 
samþykkt núverandi tillögu. 

„Ef við hverfum frá tillögunni 
núna erum við komin á núllpunkt 
aftur. Við verðum að geta klárað 
það sem við byrjum á, annars verð-
ur hér aldrei miðbær.“

Ragnheiður telur því að meira 
lýðræði kunni að vera í því fólgið 
að íbúar geri athugasemdir. „Við 
munum auglýsa þessa deiliskipu-
lagstillögu eins og lög kveða á um 
og fara yfir hverja einustu tillögu. 
Síðan verður fundað um athuga-

semdirnar í skipulags- og bygg-
inganefnd og ákveðið hvort ástæða  
sé til að taka tillit til þeirra,“ segir 
hún.

Ekki kosið um deiliskipulagið

Vilt þú fleiri álver á íslandi?

Eru nauðgunardómar nógu 
þungir?



Fatnaður og skór 

á alla
fjölskylduna



„Það þýðir ekki að bera 
saman epli og appelsínur,“ segir 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra, spurð um 
þann mun á rekstraraumhverfi 
einkaskóla og ríkisskóla, sem gerð-
ur er að umtalsefni í skýrslu Ríkis-
endurskoðunar um háskólakennslu 
á Íslandi. 

Í skýrslunni er bent á að hvergi 
annars staðar á Norðurlöndunum 
fái einkaskólar ríkisframlög til 
jafns við opinbera skóla. Valdi 
þetta nokkrum aðstöðumuni, sem 
lýsir sér til dæmis í miklu launabili 
milli kennara við Háskóla Íslands 
(HÍ) og Háskólann á Bifröst. Þor-
gerður telur ábendingar skýrsl-
unnar að mörgu leyti gagnlegar, en 
hún sé ekki algildur sannleikur.

„Það verður að skoða heildar-
myndina. Háskóli Íslands er til 
dæmis mun betur settur en Háskól-
inn á Bifröst hvað rannsóknarfjár-
magn varðar. Það þýðir ekki að 
taka einungis kennsluþáttinn,“ 
segir hún. Þessi stuðningur sem 
fáist með rannsóknarsamningum 
geri starfsumhverfið meira aðlað-
andi og skólann samkeppnishæf-
ari.

Þorgerður er ánægð með stefnu 
ríkisstjórnarinnar um háskóla. 
Stefnan hafi gert íslenskt skóla-
kerfi að mörgu leyti betra en kerfi 
ýmissa Evrópulanda.

„Hefðum við ekki farið þessa 
leið þá stæðum við ekki frammi 
fyrir þessari fjölbreytni í háskóla-
lífinu í dag. Við höfum farið aðrar 
leiðir, sem betur fer, en Norður-
löndin. Því höfum við fengið þessi 
tækifæri á skemmri tíma en þau og 
þjóðir eins og Þýskaland og Frakk-
land þar sem háskólakerfið er 
algjörlega staðnað og menn eru 
komnir í ákveðin öngstræti.“

Samkæmt skýrslunni eru mun 
fleiri við nám í viðskiptafræði á 
Íslandi en í nágrannalöndunum. 
Brottfall nemenda úr greininni er 
57 prósent við HÍ, með tilheyrandi 

kostnaði. Ríkisendurskoðun leggur 
til að takmarkaður verði fjöldi 
nemenda í einstakar námsgreinar, 
til dæmis með inntökuprófum þar 
sem nemendur keppi um lausu 
plássin. Þorgerður er þessu ósam-
mála og varar við stýringu ríkisins 
í þessum efnum.

„Það hefur hvergi heppnast að 
ríkið stýri því hvað megi fara 
margir einstaklingar í hvert fag, 
heldur verða einstaklingarnir sjálf-
ir að meta það. Eigum við að koma 
í veg fyrir það, ef fólk vill fara í 
viðskiptafræði?“

Þorgerður vill standa vörð um 
sjálfstæði háskólanna og ákvörð-
unarvald þeirra um stjórnun. Það 
hafi verið gert með nýrri ramma-
löggjöf um háskólana, en háskól-
arnir hafa enn tíma til að laga sig 
að henni. Ráðherra telur lögin til 
tímamóta, enda geri þau einnig 
mjög skýrar gæðakröfur til 
íslenskra háskóla.

HÍ fær meira 
rannsóknarfé
Að mörgu öðru er að hyggja en beinum ríkisfram-
lögum þegar háskólarnir eru bornir saman, að mati 
menntamálaráðherra. Íslenskt skólakerfi standi að 
mörgu leyti betur en erlent. 

 Aðgerðir sem grip-
ið var til á Kárahnjúkum í kjölfar 
veikinda tuga gangastarfsmanna 
Impregilo í apríl síðastliðnum virð-
ast hafa borið árangur. Engar til-
kynningar hafa síðan borist um að 
mengun hafi farið yfir viðmiðunar-
mörk. Þetta er niðurstaða nýrrar 
greinargerðar landlæknis sem birt 
var í gær.

Landlæknir segir ennfremur að 
ummæli Þorsteins Njálssonar, yfir-
læknis á Kárahnjúkum, þegar málið 
komst í hámæli hafi verið orðum 
aukin og óheppileg, en hann fór mik-
inn í gagnrýni sinni á Impregilo og 
aðbúnað starfsfólks.

Bera fór á veikindum starfs-

manna vegna loftmengunar í 
aðgöngum Kárahnjúkavirkjunar 10. 
apríl. Fréttablaðið sagði frá því 23. 
apríl að 40 starfsmenn hefðu veikst 
af matareitrun í göngum. 

Í greinargerð Haraldar Briem 
sóttvarnalæknis og Sigurðar Þor-
steinssonar, formanns sóttvarna-
ráðs, sem fylgir greinargerð land-
læknis, kemur fram að 
matareitrunin hafi verið óháð 
aðstæðum í göngunum og hafi verið 
einstakur atburður sem tengist mat-
argerð og vörslu tilbúinna matvæla. 
Þar er þó tekið undir athugasemdir 
Heilbrigðisstofnunar Austurlands 
um hreinlæti í göngunum og úrbóta 
sögð þörf á meðferð matvæla.

Landlæknir segir að á annan tug 
manna til viðbótar hafi líklega eða 
örugglega veikst vegna loftmeng-
unar í göngum, og um 40 hugsan-
lega eða ólíklega. Þorsteinn tók 
saman lista með yfir 180 nöfnum 
starfsmanna sem hann sagði hafa 
veikst, en eins og áður segir veikt-
ust mun færri.

Rússneskur læknir sem starfaði 
undir Þorsteini afhenti Impregilo 
listann og segir landlæknir að þar 
með hafi hann brotið eðlilegar 
vinnureglur, þótt tekið sé fram að 
upplýsingarnar sem fram komu á 
listanum geti tæpast talist mjög við-
kvæmar. Þá er Þorsteinn gagnrýnd-
ur fyrir að fara ekki réttar boðleiðir 

eftir að honum urðu veikindin ljós, 
þannig að réttmætar áhyggjur hans 
hafi síður haft áhrif. 

Ummæli Kárahnjúkalæknis óheppileg

 Tvö erlend símfyrirtæki hafa 
fengið heimild til að reka GSM-
kerfi hér á landi. Frá hvaða 
landi eru þau?

 Hvaða þekkti handknatt-
leikskappi æfir með meistara-
flokki Vals í knattspyrnu?

 Hvaða erlendi poppari les úr 
Búkollu á netinu?

Alvarlegt bakslag 
varð í tilraunum Alþjóðavið-
skiptastofnunarinnar WTO til að 
ná samkomulagi um alþjóðlegt 
viðskiptasamkomulag fyrir lok 
þessa árs, Doha-lotunni svo-
nefndu, eftir að úrslitafundur 
fjögurra voldugustu meðlima 
stofnunarinnar fór út um þúfur í 
gær.

Fulltrúar Brasilíu og Indlands 
gagnrýndu Bandaríkin fyrir að 
vilja ekki skera nógu mikið 
niður þá milljarðastyrki sem 
bandarískir bændur fá árlega.

Fulltrúar ESB og Bandaríkj-
anna sögðu að hagvaxtarveldin 
Brasilía og Indland hefðu neitað 
að bjóða upp á ný markaðstæki-
færi fyrir útflutning iðnvarnings 
en hrósuðu hvort öðru fyrir að 
sýna sveigjanleika.

Bakslag í WTO-
viðræðunum

Leiðir til að hindra að 
netið sé notað til að lokka börn til 
kynferðislegs sambands var 
meginefni fundar dómsmálaráð-
herra Norðurlandanna í vikunni.

Ætla þeir að fela ríkislögreglu-
stjórum að fjalla um sameigin-
legar aðgerðir Norðurlandanna.

Rætt var um hvernig unnt sé 
að bregðast við með refsireglum 
þegar barn er lokkað til kynferð-
islegs sambands.

Björn Bjarnason dómsmála-

ráðherra segir 
það álitaefni 
hvort gildandi 
lög dugi til 
refsinga fyrir 
lokkun barns 
eða hvort setja 
þurfi ný ákvæði 
í lög. Um það 
séu skiptar 
skoðanir meðal 
fræðimanna. 

                

Aðgerðir ræddar



Skemmtum okkur saman við Esjurætur
Frábær skemmtun í boði fyrir alla fjölskylduna.
Í dag verða margvísleg atriði, m.a. Karíus og Baktus, 
Nylon, Jógvan, gönguferðir og Esjukapphlaup.

12:30 Skráning í Esjukapphlaup til kl. 13:00.

13:00 Esjudagurinn settur.

13:05 Upphitun undir stjórn Hreyfingar.

13:20 Esjukapphlaupið ræst.

13:25 Ganga á Þverfellshorn í umsjón fararstjóra Ferðafélags Íslands. 

Gönguferð um skóginn á Mógilsá í umsjón Rannsóknastöðvar 

Skógræktar ríkisins og Skógræktarfélags Reykjavíkur.

13:35 Karíus og Baktus bregða á leik.

14:00 Jógvan tekur lög af nýja geisladiskinum sínum.

14:30 Nylon stígur á svið og tekur nokkur lög.

15:00 Verðlaunaafhending fyrir Esjukapphlaupið.

15:10 Dagskrá lýkur.

Kynnar: Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Halldóra Geirharðsdóttir.

Fjölskylduhátíð
við Esjurætur
Í dag bjóða SPRON og Ferðafélag Íslands þér
og fjölskyldunni að taka þátt í árlegum Esjudegi.

Hoppukastali,andlitsmálun,blöðrur, grillaðarpylsur, gos ogmargt fleiraskemmtilegt!

Vertu með okkur á toppnum – á Jónsmessunótt
Í kvöld verður sannkölluð Jónsmessustemmning. 
Jónsmessuganga, söngur, glens og gaman. 
Dagskránni lýkur svo með Jónsmessubrennu á toppi 
Esjunnar ef veður leyfir. 

20:30 Árni Björnsson þjóðháttafræðingur fjallar um hefðir á Jónsmessu.

20:50 Þjóðdansafélagið stígur á stokk.

21:00 Jónsmessu- og miðnæturganga á Esjuna í umsjón Ólafs Arnar 

Haraldssonar, forseta Ferðafélags Íslands.

23:00 Jónsmessubrenna á Esjutoppi ef veður leyfir. 

Sungið við undirleik Guðmundar Hallvarðssonar.

00:15 Haldið heim á leið.

Esjan er algjör draumur
– á Jónsmessunótt!

Komdu í dag og

njóttu útiverunnar

með okkur á

Esjunni

– hlökkum til

að sjá þig!
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 „Ég held þetta hljóti að 
vera í genunum hjá Íslendingum. Í 
hvert sinn sem auglýst er tilboð á 
raftækjum verður allt vitlaust,“ 
segir Margrét Kristmannsdóttir, 
framkvæmdastjóri Pfaff, sem er 
einn stærsti umboðsaðili fyrir 
saumavélar á Íslandi. Örtröð mynd-
aðist í Kringlunni þegar erlendir 
aðilar mættu þangað til þess að selja 
saumavélar á tilboðsverði. 

Margrét furðar sig á upphlaup-
inu enda segir hún að verðið sem 
Bandaríkjamennirnir bjóði sé sam-
bærilegt við það sem þekkst hefur 
hér á landi lengi og ýmsir aðilar 
selji jafnvel ódýrari vélar. „Ódýr-
asta vélin hjá mér er litlu dýrari og 

henni fylgir námskeið. Auglýsingin 
sem þeir sendu út var líka afar vill-

andi. Þeir geta ekki auglýst 62 pró-
senta afslátt af vöru sem hefur ekki 
verið á markaði hér áður,“ segir 
Margrét.

Hans Gíslason, eigandi Viðgerða-
þjónustunnar, er með þjónustu-
samning við Bandaríkjamennina. 
„Þeir eru alfarið á eigin vegum en 
þar sem ég er með Necchi-umboðið 
á Íslandi tók ég að mér að þjónusta 
þessar vélar,“ segir Hans. Hann er 
sammála Margréti um að auglýs-
ingarnar séu villandi. „Það er til 
dæmis ekki rétt hjá þeim að vélarn-
ar séu með 25 ára ábyrgð. Ábyrgðin 
er tvö ár, en framleiðandinn 
ábyrgist að varahlutirnir verði til í 
25 ár,“ segir Hans .

Auglýsingarnar voru villandi

Dæmi eru um að fjar-
skiptafyrirtæki hafi fengið heim-
ild til að reka GSM-kerfi á Íslandi 
en ekki nýtt það. Póst- og fjar-
skiptastofnun hefur ekki aftur-
kallað leyfið þótt reglur um 
úthlutun tíðniheimilda gefi til-
efni til þess.

IMC Ísland ehf. fékk tíðniheim-
ild til GSM-reksturs á nokkrum 
þéttbýlisstöðum árið 2000. Fyrir-
tækið hóf farsímaþjónustu á 
Akureyri árið 2002 og byrjaði að 
selja fyrirframgreidd símkort 
árið 2004. Í lok árs 2005 höfðu sex 
kort verið seld.

Í skýrslu Póst- og fjarskipta-
stofnunar um markaðsmál síðan í 
febrúar á þessu ári segir að 
„markaðshlutdeild IMC sé það 
lág að draga megi í efa hvort fyr-
irtækið sé í raun með starfsemi á 
viðkomandi markaði.“ Þrátt fyrir 
að reglur segi að stofnunin geti 
dregið tíðniúthlutun til baka ef 
leyfishafi fullnægir ekki ákvæð-
um, meðal annars um notenda-
fjölda og afkomutölur, hefur leyfi 
IMC ekki verið afturkallað.

IMC er með GSM-senda á 
Akureyri, Egilsstöðum, Eskifirði, 
Neskaupstað, Reyðarfirði, Sauð-
árkróki og Húsavík. Viðskipta-
vinir þeirra utan Íslands voru um 
2.500 í lok árs 2005, að mestu 

leyti fyrirtæki og stofnanir í 
Bandaríkjunum. IMC er dóttur-
fyrirtæki bandaríska fyrirtækis-
ins WorldCell.

Fréttablaðið sagði í gær frá 
tíðniúthlutun Póst- og fjarskipta-
stofnunar vegna GSM-reksturs á 
Íslandi. Tvö svissnesk fyrirtæki, 
Amitelo og BebbiCell, fengu leyfi 
til umsagnar en íslensku fyrir-
tækjunum Núll-Níu og IP-Fjar-
skiptum var synjað. Lárus Jóns-
son, framkvæmdastjóri Núll-Níu, 
sagðist draga í efa að svissnesku 
fyrirtækjunum væri alvara með 
að setja upp GSM-kerfi hérlend-
is.

„Ef leyfishafar standa ekki við 
þau ákvæði sem fram koma í 
tíðniheimildinni fer í gang ákveð-
ið ferli sem gæti að lokum endað 
á því að leyfið verður tekið af 
þeim,“ segir Hrafnkell V. Gísla-
son, forstjóri Póst- og fjarskipta-
stofnunar. Aðspurður hvers 
vegna IMC sé ennþá með sitt 
leyfi segir hann fyrirtækið hafa 
verið með ýmsa aðra starfsemi 
en fyrirframgreidd símkort.

„Þeir hafa vissulega farið mjög 
rólega af stað þó ég segi ekki 
meira. Ég hefði sjálfur  viljað sjá 
þá gera meira, en þeir hafa ekki 
treyst sér til þess,“ segir hann.

Símfyrirtæki 
seldi samtals 
sex símkort
IMC Ísland ehf. fékk heimild til GSM-reksturs árið 
2000 og hóf þjónustu sína tveimur árum síðar. Í lok 
árs 2005 var markaðshlutdeild þeirra 0,002 prósent 
eða sex manns. Leyfið hefur ekki verið afturkallað.

www.bluelagoon.is

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

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

Gönguferðin tekur um eina og hálfa
klukkustund. Mælt er með gönguskóm
og hlýjum fatnaði. Verð: 1.000 kr. 
Miðar eru seldir í gestamóttöku Bláa 
Lónsins.
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heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

GRILL- OG HOLLUSTUHÁTÍÐ
Við grillum á laugardag milli 14.00 og 16.00 - tilboðin standa alla helgina

Grillhátíðin er í boði:

Sólboði
-harðger, vindþolinn, fæst í 
mörgum litum

Tvíburaspori
-hengiplanta, fæst í mörgum litum

Meyjarblómi
-góður í ker, viljugur að blómstra

20% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM WEBER-GRILLAUKAHLUTUM

20 - 40% AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM GARÐHÚSGÖGNUM

HOLLT OG GOTT Í GARÐHEIMUM
Smakkið öðruvísi meðlæti með grillmatnum!

20% KYNNINGARAFSLÁTTUR
AF ÖLLUM HOLLUSTUVÖRUM Í NÝJU HEILSUDEILDINNI

HOLLUSTUHÁTÍÐIN er í boði:
Himnesk hollusta
Heilsa

Mjólkursamsalan
Akur



[Hlutabréf]

Samson Global Holdings SARL, 
eignarhaldsfélag í jafnri eigu 
feðganna Björgólfs Thors 
Björgólfssonar og Björgólfs 
Guðmundssonar, jók hlut sinn í 
Straumi-Burðarási í gær fyrir 
rúma 5,8 milljarða króna eða um 
2,7 prósent.

Eftir viðskiptin halda Samson 
Global og fjárhagslega tengdir 
aðilar utan um 32,9 prósent hluta-
fjár í Straumi-Burðarási. Þann 
hlut má meta á 72,6 milljarða 
króna.

Lífleg viðskipti voru með bréf 
Straums í gær en 7,2 milljarðar 
skiptu um hendur í 82 viðskipt-
um. Lokagengi Straums var 21,3 
en Samson Global keypti bréfin á 
meðalgenginu 20,86647 á hlut.

Björgólfsfeðgar 
kaupa í Straumi
Hlutur Samson er metinn á 72,6 milljarða króna.

Fjárfestahópur, sem ræður yfir 64,4 
prósentum hlutafjár í Mosaic Fas-
hions, móðurfélagi tískuverslana-
keðja, hefur loks lagt fram form-
legt yfirtökutilboð í Mosaic Fas-
hions upp á 17,5 krónur á hlut. Eftir 
því hefur verið beðið síðan yfir-
tökuviðræður hófust á milli stjórn-
ar félagsins og Baugs og fleiri fjár-
festa í byrjun maí. 

Að fjárfestahópnum standa F-
Capital ehf., dótturfélag Baugs, 
Kaupþing, Gnúpur fjárfestingafé-
lag, Kevin Stanford, Karen Millen, 
The Millen Life Interest Settlem-
ent, Don M Ltd., Tessera Holding 
og stjórnendendur Mosaic, þar á 
meðal forstjórinn Derek John Lov-
elock og fjármálastjórinn Richard 
Glanville.

Mosaic Fashions er metið á 50,7 
milljarða króna út frá tilboðsverði 
sem er hæsta verð sem fjárfestarn-
ir innan hópsins hafa greitt fyrir 

hlutabréf í Mosaic á undanförnum 
sex mánuðum. Tilboðið er um 7,4 
prósentum hærra en sem nam loka-
verði 3. maí, daginn áður en við-
ræður hófust og um 11,1 prósenti 
umfram meðalverð hlutabréfa á 
sex mánaða tímabili fyrir umrædda 
dagsetningu.

Gunnar Sigurðsson, forstjóri 
Baugs, segir að tilboðið sé 28,7 pró-
sentum hærra en útboðsgengi fé-
lagsins þegar það fór á markað 
fyrir tveimur árum. Tilboðsverð-
ið er því mjög gott fyrir hluthafa. 
Með afskráningunni gefist færi á 
að efla félagið í næði.

Ekki hafa þó allir verið jafn sann-
færðir um sanngirni þess tilboðs 
sem beðið hefur verið eftir. Grein-
ingardeild Landsbankans telur að 
tilboðsverðið endurspegli ekki að 
fullu virði Mosaic og metur hlutinn 
á 17,9 krónur. 

Biðin eftir tilboði 
Baugs á enda

Peningaskápurinn ...

Stjórn Actavis ráðleggur 
hluthöfum að samþykkja 
nýtt yfirtökutilboð Novat-
ors í félagið. Tilboðið hljóð-
ar upp á 1,075 evrur á hlut, 
rúmar níutíu krónur. Það 
nemur um 187 milljörðum. 

Stjórn Actavis mælir einróma 
með nýju yfirtökutilboði Novat-
ors, eignarhaldsfélags Björgólfs 
Thors Björgólfssonar, í allt hlutafé 
félagsins í A-flokki. Álitið byggir 
stjórnin á mati alþjóðlega fjárfest-
ingarbankans JP Morgan sem feng-
inn var henni til ráðgjafar.  

Nýtt tilboð hljóðar upp á 1,075 
evrur á hlut. Það nemur rúmum 
níutíu krónum. Fyrra tilboðið nam 
0,98 evrum á hlut. Því tilboði hafði 
stjórnin ráðið hluthöfum frá að 
samþykkja.

Björgólfur og aðilar honum 
tengdir eiga 38,5 prósent af út-
gefnum hlutabréfum í A-flokki. 
Miðað við nýtt tilboðsverð er hann 
tilbúinn til að greiða 187 milljarða 
króna fyrir það hlutafé sem eftir 
stendur, eða 61,5 prósent.

Tilboðinu fylgir sá fyrirvari að 
skyldi Novator ákveða að selja tíu 
prósent eða meira af hlut sínum, 
innan tólf mánaða frá því tilboðs-
tíma lýkur, fái hluthafar sérstaka 
aukagreiðslu. Þannig myndi til-
boðsgjafi „deila hlutfallslega með 
hluthöfum sem samþykktu yfir-
tökutilboðið mismun á hinu hærra 
tilboðsverði og söluverðinu“. 

Sindri Sindrason, einn þeirra 
þriggja stjórnarmanna sem mátu 
tilboð Novators, segir þá klausu í 
tilboðinu ekki hafa ráðið úrslitum 
um samþykki stjórnarinnar.  Hins 
vegar hefði tilboðið hugsanlega 
þurft að vera hærra ef hún hefði 
ekki fylgt með. „Þetta er trygging 
fyrir því að ef sala félagsins er í 
pípunum fái hluthafar sitt út úr 
sölunni líka. Okkur er sagt að svo 
sé ekki og við höfum enga ástæðu 
til að véfengja það.“ Sindri á von 
á því að flestir af stærstu hluthöf-

um félagsins muni fylgja ráðlegg-
ingum stjórnarinnar. 

Nýja tilboðið er 19,6 prósentum 
hærra en gengi bréfa Actavis var 
þann 10. maí síðastliðinn, daginn 
áður en Novator tilkynnti um fyr-
irhugað yfirtökutilboð. Í yfirlýs-
ingu frá Björgólfi Thor Björgólfs-
syni segir hann nýtt tilboð endur-
spegla verðmæti félagsins ríflega. 
„Það er ánægjulegt að stjórn Acta-
vis og ráðgjafar hennar, JP Morg-
an, telja tilboðið áhugavert og 
sanngjarnt og að þessi óháði aðili, 
sem þekkir félagið mjög vel, skuli 
mæla með tilboðinu við hluthafa 
þess. Ég er ánægður að samstaða 
skuli vera að myndast um hvernig 
framtiðarhagsmunum Actavis sé 
best borgið.” 

Novator mun að öllum líkind-
um birta nýja tilboðið formlega á 
mánudag. Frá og með þeim degi 
hafa hluthafar tvær vikur til að 
gera upp hug sinn. 

Gengi bréfa í Actavis hækk-
aði um 1,72 prósent í Kauphöll Ís-
lands í gær. Lokagengi var 88,50 
krónur á hlut, tveimur prósentum 
undir nýju tilboði. 



www.mpm.is
VERKFRÆÐIDEILD

HÁSKÓLA ÍSLANDS

TIL

HAMINGJU
MEÐ

ÁRANGURINN

Verkfræðideild HÍ og MPM námið óska nemendum sínum innilega til hamingju með áfangann. Við erum

afar stolt af nemendum okkar, boðberum nýrrar hugsunar og aukinnar skilvirkni sem á eftir að gagnast

íslensku atvinnulífi jafnt sem erlendu. Við óskum þeim velfarnaðar í leik og starfi.

MPM nám er stjórnunarnám með sérstakri áherslu á verkefnastjórnun

og leiðtogafræði. Nemendur hafa undirgengist alþjóðlega vottun (IPMA)

á þekkingu sinni, reynslu og færni.

35 nemendur brautskráðir með MPM gráðu 
(Master of Project Management) frá verkfræðideild HÍ 

Í dag, laugardaginn 23. júní, kl. 14.00
verður formleg athöfn í Hátíðarsal HÍ
til að fagna þessum tímamótum.



Nýtt frá Ballerinu
- muffins!

kr.
stk.598

LAMBAINNRALÆRI SPJÓT
MIÐJARÐARHAFS

kr.
kg1.598

SS NAUTAKÓTELETTUR
ARGENTÍNSKAR

G

kr.
stk.498

NAUTAFILLET SPJÓT
MEÐ GRÆNMETI

kr.
stk.498

LÚÐU SPJÓT
MIÐJARÐARHAFS

160
kr. stk.

Þú sparar

Nóatún
mælir
með!

SPRITE OG
SPRITE ZERO 2L

99kr.
2l

kr.
kg1.498

SMÁLÚÐUSTEIK Í 
REYKTUM TÓMATLEGI

400
kr. kg

Þú sparar

100
kr. stk.

Þú sparar

500
kr. kg

Þú sparar

5 tegundir
af sýrðum rjóma
-hefurðu prófað?

%
afsláttur

BALLERINA
MINI MUFFINS

349kr.
pk.

79
NATIVA
750 ML

kr.
stk.

Hollt og gott frá Rauch 

- nýr heilsudrykkur!

kr.
stk.398

STEINBÍTSSPJÓT
M/CHILLI OG LIME Nóatún

mælir
með! kr.

kg998
STEINBÍTSFLÖK
KRYDDLEGIN

400
kr. kg

Þú sparar

Opið 10-21



TilboðTTi
- ungnautalund!

kr.
kg3.198

SS CAJP’S LAMBALUNDIR

kr.
kg2.379

NÓATÚNS KJÚKLINGABRINGUR
CHILI LIME

Bestir í kjöti

...í allt
sumar!

UNGNAUTALUND
ÚR KJÖTBORÐI

3.498 kr.
kg.

Tilbúið
grillmeðlæti í 

bökkum!
Nóatún
mælir
með!

Ferskir og ljúffengir ávextir á 

grænmetistorginu!

20%
afsláttur

PLÓMUR

kr.
kg

MANGO

kr.
kg

AVOCADO

kr.
kg

ANANAS

kr.
stk.

KIWI

kr.
kg

20%
afsláttur

Nóatúns lambalærissneiðar

Las vegas og lambaframhryggja-

sneiðar Mexicana!15%
afsláttur

Verði ykkur að góðu!



greinar@frettabladid.is

Lái mér hver sem vill, en ég 
hef lengi undrast þann lof-

söng sem sunginn hefur verið um 
fiskveiðistjórnunarkerfi okkar 
Íslendinga. Fræðimenn í hag-
fræði, hagsmunaaðilar í sjávar-
útvegi, stjórnmálamenn í valda-
stólum, hafa um árabil lofað og 
prísað aflamarkskerfið, sem á 
að hafa komið skikki á útgerð og 
fiskveiðar og leitt af sér hagræð-
ingu í greininni með því að inn-
leiða markaðstorg hins frjálsa 
framsals kvótans. 

Það þýðir víst lítið að fjarg-
viðrast lengur út af þeirri 
glópsku þegar fiskurinn í sjón-
um var gefinn útgerðinni. Það 
verður ekki aftur tekið, nema 
með þeim fórnum að þjóðin borgi 
fyrir að endurheimta það sem 
hún afhenti ókeypis. En hvernig 
hefur þetta kerfi virkað? Þorsk-
stofninn er að fjara út og er nú 
í sögulegu lágmarki. Skuldir út-
gerðarinnar eru meiri en nokkru 
sinni fyrr. Og sjávarplássunum 
blæðir út. Allir vita að brottkast 
viðgengst í stórum stíl. Svindlað 
er við löndun framhjá kerfinu og 
hið frjálsa markaðskerfi hefur 
það í för með sér að útgerð og 
fiskvinnsla er færð til milli staða 
og byggðarlaga, án nokkurrar 
samfélagslegrar ábyrgðar. 

Hvers vegna skyldi byggð hafa 
myndast og þróast í sjávarpláss-
um og þorpum fyrir vestan og 
norðan og austan? Hvers vegna 
settist fólk að á þessum stöðum, 
afskekktum og einangruðum, 
nema vegna þess að þaðan var og 
er stutt á gjöful miðin? Þar var 
fiskurinn lifibrauðið vegna þess 
að þar var ekkert annað að hafa. 
Þetta vita allir og blasir við. Og 
nú þegar kvótinn er seldur frá 
þessum landsvæðum samkvæmt 
duttlungum hinnar svokölluðu 
arðsemi stendur fólkið ráða-
laust eftir. Og það má helst ekki 
tala um það. Óábyrgt tal, segja 
útgerðarmenn með vanþóknun, 
rétt eins og þetta komi engum 

við nema þeim einum.
Einhver kann að spyrja hvort 

þetta geri nokkuð til? Hvað eigi 
líka að vera að púkka upp á staði 
þar sem nokkur hundruð mann-
eskjur (sem núna eru að mestu 
útlendingar), treina fram lífið, 
sennilega mest út af því að íbú-
arnir geta ekki selt verðlausar 
húseignir sínar. Nema auðvitað 
útgerðaraðallinn, sem selur kvót-
ann sinn og hverfur til Kanarí 
með gróðann. 

En er þetta svona einfalt? Á bara 
að láta skeika sköpuðu og leyfa 
þeim að fara sem fara vilja? Fara 
burt, fara á hausinn, fara norð-
ur og niður? Er Ísland bara höf-
uðborgarsvæðið? Eru Íslendingar 
svo ofurseldir markaðslögmálum 
og sérhagsmunum að þeim komi 
það ekki við að hér sé rekið fisk-
veiðistjórnunarkerfi sem grefur 
jafnt undan mannfólkinu, byggð-
unum sem fiskistofnunum?

Þetta hefur mistekist, segir 
Einar Oddur. Þetta gengur ekki 
lengur, segir Sturla. Fiskveiði-
kerfið er ekki gallalaust, segir 

Geir. Mæli þeir manna heilast-
ir. Það er gott og það er heiðar-
legt, þegar mennirnir, sem bera 
ábyrgð á þessu kerfi, viðurkenna 
og horfast í augu við þá staðreynd 
að þetta hefur allt mistekist. Og 
hvers vegna hefur það mistekist? 
Vegna þess að innbyggt lögmál 
þessa svokallaða „frjálsa“ kerfis 
er að taka ekki tillit til hins félags-
lega þáttar, virðir ekki samfélags-
lega ábyrgð og býður raunar upp 
á það að fiskurinn og kvótinn og 
atvinnan fari frá þeim byggðar-
lögum sem byggja afkomu sína og 
tilveru á þessum sama fiski. Það 
er þetta sem er að gerast og það 
er þess vegna sem Einar Oddur 
segir nú að „við verðum að end-
urskoða allt kerfið frá grunni“. 
Kvótakerfið er í uppnámi, þorsk-
stofninn að minnka og sjávar-
byggðirnar að leggjast í rúst. 

Ég ætla ekki að eltast við söku-
dólga og ég ætla ekki að slá mér 
á brjóst og hrópa: sagði ég ekki.
En ég ætla að vona að mönn-
um sé ennþá leyfilegt að segja 
hug sinn og tala málefnalega um 
þetta risavaxna vandamál. Und-
irritaður er ekki með neinar pat-
entlausnir í handraðanum en 
sjávarútvegurinn skiptir ennþá 
máli og fiskveiðistjórnin er ekki 
einkamál fámennrar stéttar út-
gerðarmanna. Við berum öll sam-
félagslega ábyrgð og skyldu og 
þegar það blasir við öllum að í 
hrein óefni er komið, þegar fiski-
stofnarnir eru í útrýmingar-
hættu og sjávarplássin tærast 
upp, hvað er þá eðlilegra en að 
augu manna beinist að fiskveiði-
stjórnarkerfinu sjálfu? Auðlind-
in í hafinu, fiskurinn í sjónum er 
til skiptanna, að minnsta kosti 
ennþá og meðan svo er, eigum 
við að deila þeirri auðlind út frá 
öðrum forsendum en þeim einum 
sem þóknast sérhagsmunum og 
stundargróða.

Aflamarkskerfið í uppnámi

H
vað er þingmennska? Er það starf í hefðbundinni 
merkingu þess orðs?  Er Alþingishúsið vinnustaður 
eins og hver önnur skrifstofa eða færibandafram-
leiðsla? Spurningar af þessu tagi vakna vegna um-
ræðu um nýja þingmenn, önnur hlutverk þeirra og 

tengsl við fyrri störf.
Umræðan kviknaði fyrir þá sök að nokkrir nýir þingmenn hafa 

vaxið til þeirrar ábyrgðar upp úr starfi í sveitarstjórnum. Vett-
vangi sveitarstjórna hefur reyndar um langa hríð verið líkt við 
stökkpall sem hentaði vel til meiri upplyftingar í stjórnmálum.

Nú hefur umræðan hins vegar tekið á sig nokkuð sérstaka birt-
ingarmynd. Þau sjónarmið blómstra með öðrum orðum sem telja 
að ekki geti farið saman að einn og sami maðurinn sitji samtímis í 
sveitarstjórn og á Alþingi. Því er jafnvel haldið fram að slík hátt-
semi stangist á við gott siðferði. 

Er rétt að tengja þetta við siðferði? Vissulega geta menn færst 
of mikið í fang að sitja á fleiri en einum stað. Það metur hver og 
einn sem í hlut á og svo á endanum umbjóðendur hans. En á það 
verður ekki fallist að þetta sé spurning um siðferði.

Þingmennska er einfaldlega ekki starf í venjulegri merkingu 
þess orðs. Hún er ekki opinbert embætti. Nær lagi er að þing-
mennska sé hlutverk sem menn eru kjörnir til með lýðræðisleg-
um hætti. Hlutverkið er að mæla fyrir um hver skuli vera lög í 
landinu, samþykkja ráðstöfun skattpeninga og taka ábyrgð á ríkis-
stjórn á hverjum tíma.

Vinnustaður alþingismanna er þjóðfélagið, hver krókur þess og 
kimi. Alþingi er málstofa og vettvangur atkvæðagreiðslu. Það er 
beinlínis villandi að líkja því við vinnustað. Æskilegast er að þing-
menn endurspegli sem best fjölbreytileik þjóðfélagsins frá einum 
tíma til annars. 

Í því ljósi er kostur að alþingismenn komi sem víðast að. Þannig 
er mikilvægt að á Alþingi sitji menn með rætur í sveitarstjórnum. 
Því lengur sem þingmenn geta haldið þeim rótum lifandi sem þeir 
hafa vaxið upp úr þeim mun frjórri verða þau tengsl og áhrif á lög-
gjafarstarfið.

Með öðrum orðum: Þegar málið er brotið til mergjar er í raun 
réttri æskilegt að þingmenn haldi sem lengst lifandi tengslum við 
það umhverfi sem hefur skilað þeim inn á löggjafarsamkomuna. 
Það er þinginu styrkur. Hitt er fremur til þess fallið að veikja þing-
ið þegar tengsl þingmanna  við uppruna sinn í samfélaginu rofna.

Vitaskuld geta hlaðist svo mikil verkefni á þingmenn að ógern-
ingur reynist að halda lífi í gömlum rótum. Allt er það einstakl-
ingsbundið; gerist hratt hjá sumum en hægt hjá öðrum. Um það 
gilda engar formúlur. 

En allt tal um að lifandi tengsl af þessu tagi beri vott um ógott 
siðferði er rökvilla. Skýringin getur tæpast verið önnur en sú að 
ruglað er saman þingmennsku og embættismennsku. Kjarni máls-
ins er sá að eðlismunir skilja þar á milli. Vanhæfisreglur stjórn-
sýslu gilda til að mynda ekki og mega ekki gilda um þingmenn.

Það er lyftistöng fyrir Alþingi að formaður opinberra starfs-
manna getur sameinað það hlutverk þingmennsku. Það var bót 
fyrir Alþingi að framkvæmdastjóri Verslunarráðs gat látið það 
starf fara saman með hlutverki sínu sem þingmaður. Á sinni tíð 
treysti það tengsl Alþingis og þjóðlífs að forystumenn Dagsbrún-
ar og Sjómannafélagsins sátu þar.

Sem betur fer geta ekki allir þingmenn orðið sjónvarpsþátta-
þingmenn. Slíkt þing yrði tengslasnautt og fábreytilegt.

Starf eða hlutverk?

Það er gott og það er heiðar-
legt, þegar mennirnir, sem 
bera ábyrgð á þessu kerfi, við-
urkenna og horfast í augu við 
þá staðreynd að þetta hefur 
allt mistekist.

Bryndís Hlöðversdóttir, deildarforseti 
lagadeildar Háskólans á Bifröst, gerir 

athugasemd 16. júní við grein sem ég rit-
aði viku fyrr í tilefni af fyrstu útskrift nem-
enda með fullnaðarpróf í lögfræði frá laga-
deild Háskólans í Reykjavík. Í athugasemd-
um sínum segir Bryndís það koma „oftar en 
einu sinni fram“ í grein minni, að Háskólinn 
í Reykjavík hafi útskrifað fyrstu lögfræðing-
ana með fullnaðarpróf í lögfræði utan HÍ. Segir hún 
þetta hagræðingu á staðreyndum sem hún geti ekki 
setið undir þegjandi. 

Því er til að svara að hér er um að ræða túlkun 
Bryndísar á greininni, enda kemur framangreind 
staðhæfing þar ekki fram. Í grein minni, sem ætlað 
var að vekja athygli á þeim tímamótum sem urðu í 
lagakennslu á Íslandi þegar 43 nemendur útskrif-
uðust með meistarapróf í lögfræði frá HR 9. júní, 
hefði aftur á móti mátt gæta meiri nákvæmni þegar 
segir að HÍ hafi einn sinnt menntun lögfræðinga á 
Íslandi frá 1911 (Lagaskólinn frá 1908). Fráleitt var 

það ætlan mín að rýra hlut Háskólans á Bif-
röst, sem útskrifaði sína fyrstu lögfræðinga 
með fullnaðarpróf í fyrra. Það var merkur 
áfangi. „Það er leiðinlegt að við skulum ekki 
blístra hvor á annan eins og fuglarnir. Orð 
eru villandi,“ sagði Jón Prímus. 

Samkeppni í lagakennslu hefur orðið 
til þess að efla lagamenntun í landinu og 
styrkja akademíska stöðu lögfræðinnar. Í 
grein minni segir um þetta: „Áhrifin koma 
fram í fleiri valkostum fyrir þá sem vilja 
leggja stund á lögfræði á Íslandi, bættum 
kennsluháttum og auknu framboði á nám-

skeiðum og fræðafundum og stórauknum metn-
aði við fræðistörf. Tilkoma lagakennslu við Háskól-
ann á Bifröst og Háskólann á Akureyri eykur á fjöl-
breytni þessarar flóru.“ Með tilvitnuðum orðum er 
vakin athygli á, að lagadeildirnar fjórar eiga hver 
sinn þátt í þessari þróun, þótt greinin að öðru leyti 
fjalli einkanlega um hlutverk HR og hin merku 
tímamót sem útskrift fyrstu meistaraprófsnemend-
anna þaðan vissulega er. 

Höfundur er dómari við Mannréttindadómstól Evr-
ópu og prófessor við lagadeild HR.

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

Allar upplýsingar á heimasíðu Mecca Spa, 
www.meccaspa.is og hjá Maggý
jogmedmaggy@simnet.is og í síma 821-7484
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R
agnar
Bjarnason
var á þjóð-
hátíðardag-
inn útnefnd-

ur borgarlistamað-
ur Reykjavíkur 2007. 
Þótt hann sé að verða 
73 ára í haust lætur 
hann engan bilbug á 
sér finna; sjötugur fékk 
hann sína fyrstu gull-
plötu, sem hann gaf út 
sjálfur, og er nú með 
jólaplötu í bígerð sem 
kemur út í haust. 

Raggi á ekki langt að 
sækja tónlistina. Segja 
má að hann hafi fengið 
hana með móðurmjólk-
inni því foreldrar hans 
voru bæði tónlistar-
fólk. Móðir hans, Lára 
Ingibjörg Magnúsdótt-
ir, var dægurlagasöng-
kona og faðir hans, 
Bjarni Böðvarsson, var 
með sína eigin hljóm-
sveit. Raggi hafði ekki 
enn slitið barnsskón-
um þegar hann lærði 
að berja húðir en þegar 
hann stálpaðist fékk 
hann starf sem trymb-
ill í hljómsveit föður 
síns. Hljómsveitin spil-
aði á böllum um allt 
land og kynntist Raggi 
því til dæmis síldar-
ævintýrinu og öllu sem 
því fylgdi á unglingsár-
unum.

Þegar Raggi var 
fimmtán ára hafði hann 
þegar leikið inn á plöt-
ur með föður sínum og 
ákvað að stofna tríó 
ásamt félögum sínum. 
Þegar tríóið var ráðið 
til að spila á dansleik 
á Akureyri kom það í 
hlut Ragga að þenja 
raddböndin, því hann 
var besti söngvarinn af 
þeim. Síðar stóð hann 
upp frá trommusettinu 
og lét sönginn duga. 
Þar sem hann var alla 
jafna vanur að vera 
með kjuða í höndunum 
þegar hann söng vissi 
Raggi ekki hvað hann 
átti að gera við vinstri 
höndina á meðan hljóð-
neminn hvíldi í þeirri 
hægri. Fyrir vikið lét 
hann hana hanga kæru-
leysislega við síðuna, 
sem er fyrir löngu 
orðið aðalsmerki Ragga 
Bjarna.

Aðeins tvítugur 
hafði Raggi lifibrauð 
sitt eingöngu af tón-
list. Hann lék með 
ýmsum hljómsveit-
um en var svo ráðinn 
í KK-sextettinn, sem 
hann söng með árum 
saman. Hann söng í 
eitt ár með hljómsveit 
Björns Reinarssonar á 
Borginni en fór þaðan 
yfir í hljómsveit Svav-
ars Gests, sem lék með 
hljómsveit sinni í Sjálf-
stæðishúsinu við Aust-
urvöll. Samstarfið stóð 
í mörg ár og ferðuðust 
Raggi og Svavar um landið á sumrin. Árið 1963 var 
hljómsveit Svavars Gests ráðin til að leika í Súlna-
salnum, þegar hann opnaði. Síðar þegar Svavar 
ákvað að hætta og einbeita sér að útgáfu tók Raggi 
við hljómsveitinni sem lék á Hótel Sögu í nítján ár. 
Sveitin skemmti líka á héraðsmótum Sjálfstæðis-
flokksins á sumrin. Út frá því stofnuðu Raggi og 

Ómar Ragnarsson 
Sumargleðina, sem 
naut fádæma vin-
sælda.

Þegar Raggi skildi 
við fyrri eiginkonu 
sína um miðjan sjö-
unda áratuginn flutti 
hann til Svíþjóð-
ar. Þar gekk hann í 
hljómsveit og ferðað-
ist um Skandinavíu 
með henni næstu tvö 
árin. Á balli í Árós-
um fyrir um fjörutíu 
árum kynntist hann 
núverandi eiginkonu 
sinni, Helle Birthe 
Bjarnason, sem er 
dönsk. Hún flutti til 
Íslands með Ragga 
og hafa þau búið hér 
síðan. Saman eiga 
þau son, en fyrir átti 
Raggi annan son og 
dóttur. Hann er fyrir 
löngu orðinn afi og 
langafi og eru afkom-
endur hans komnir á 
þriðja tuginn. Starf-
ið kallaði á tíðar fjar-
verur frá heimilinu 
en það bitnaði ekki 
á hjónabandinu, því 
Helle fór jafnan með 
í allar tónleikaferðir. 

Raggi hefur verið 
mikill bílaáhugamað-
ur síðan hann tók það 
að sér sem aukastarf 
að aka leigubíl fyrir 
BSR á yngri árum. 
Hann hefur sérstakt 
dálæti á amerískum 
köggum og keypti 
sér slíka bíla beint að 
utan. Á seinni árum 
rak hann svo bíla-
leigu sem hann seldi 
ekki fyrir löngu. 

Fjölmörg íslensk 
dægurlög hafa orðið 
klassísk í flutningi 
Ragga Bjarna, nægir 
rétt að nefna Vertu 
ekki að horfa, Flottur 
jakki og Vorkvöld í 
Reykjavík í því sam-
hengi.

Þótt það séu að 
verða fimm ár síðan 
Raggi varð löggilt 
gamalmenni hefur 
hann aldrei sleg-
ið slöku við í tónlist-
inni. Þegar hann varð 
sjötugur réðst hann 
meira að segja í það 
að gefa út sínar plöt-
ur sjálfur. Ragga 
langaði að gefa út 
plötu með bestu 
lögum sínum í tilefni 
tímamótanna. Útgef-
endur voru hikandi 
svo hann tók af þeim 
ómakið og gaf sjálf-
ur út afmælisplötuna 
Vertu ekki að horfa. 
Útgefendur áttu eftir 
að naga sig í handar-
bökin; platan seldist í 
mörg þúsund eintök-
um og færði Ragga 
fyrstu gullplötuna til 
að hengja upp á vegg. 
Ári síðar kom út 
framhaldsplata Vertu 
ekki að horfa, og bar 

hinn viðeigandi titil Með hangandi hendi. 
Raggi Bjarna vinnur nú að jólaplötu ásamt 

Gunnari Þórðarsyni sem kemur út í ár. Útnefning-
in sem borgarlistamaður Reykjavíkur 2007 verður 
honum sjálfsagt enn meiri hvatning og því ólíklegt 
að Raggi Bjarna sýni á sér fararsnið af Sýunor tón-
listarsviðinu á allra næstu árum. 

Eldist eins og gott rauðvín

MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga
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Ísfugl kjúklingabringur án skinns/magnbakki
1.128 kr/kg. áður 2.256 kr/kg.

50%
afsláttur

Borgarnes lambalærisgrillsneiðar þurrkryddaðar

1.399 kr/kg. áður 1.998 kr/kg.

40%
afsláttur

Holta ferskir vængir í Tex Mex kryddlegi

179 kr/kg. áður 299 kr/kg.

30%
afsláttur

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

40%
afsláttur

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

25%
afsláttur

Þú sparar 1.128 kr/kg

Þú sparar 599 kr/kg

Þú sparar 698 kr/kg Þú sparar 587 kr/kg







Í gamla daga var til-
hlökkun stór þátt-
ur í tilverunni. Allir 
skapaðir hlutir vöktu 
tilhlökkun. Á mánu-
dögum var maður far-
inn að hlakka til að 
fara í þrjúbíó næsta sunnudag. Á 
kvöldin hlakkaði maður til þess að 
drífa sig út aftur næsta morgun 
til að halda áfram að sparka bolta. 
Öll tilbreyting vakti tilhlökk-
un. Þegar leið fram á sumar fór 
maður meira að segja að hlakka 
til að byrja í skólanum á haustin 
og á þrettándanum fór maður að 
hlakka til næstu jóla.

Með aldrinum hefur tilhlökkun-
arhæfileikinn rýrnað en tilhneig-
ing til að kvíða fyrir hlutum hefur 
vaxið að sama skapi. Ef eitthvað 
stendur til verður mér það fyrst 
fyrir að kvíða því að eitthvað fari 
úrskeiðis. Ef einhver segir „álver“ 
sé ég fyrir mér mengun í stað þess 
að sjá mig í anda standandi í pen-
ingum upp á miðjar síður.

Ætli ég sé einn um þetta? Ætli 
þetta sé eðlilegt? Ætli þetta sé 

þroski og lífsreynsla eða 
sjúkleg neikvæðni og 
svartsýni?

Ég verð að taka mér 
tak og fara að æfa mig í 
að hlakka til þess sem á 
eftir að gerast.

Næsta föstudag, 22. 
júní, förum við í sumar-

frí. Það er tilvalið tilhlökkunar-
efni. Reyndar fer ég ekki í „frí“ í 
venjulegum skilningi orðsins því 
að ég tek tölvuna mína með í ferð-
ina. Ritstörf eru vanabindandi.

Andri, litla Sól, frú Sólveig og 
undirritaður ætla að drífa sig til 
Tyrklands eftir viku en þar sem 
heitir Marmaris mun Fremraháls-
ættin halda vísi að ættarmóti með 
frænkum
vorum
Birtu
og Ing-
veldi
og dok

torunum Árnýju og Össuri. Það 
er kominn tími til að kíkja á þessa 
stórmerkilegu þjóð, Tyrki, sem 
ranglega hafa legið undir ámæli 
hér á landi vegna óskunda sem 
sjóræningjar frá Alsír gerðu í 
Vestmannaeyjum og víðar. 

Tyrkir vilja ólmir fá inngöngu í 
Evrópusambandið en við Íslend-
ingar viljum ekki sjá að vera í 
því félagi af ótta við að samneyti 
við siðaðar þjóðir spilli fyrir við-
kvæmu og nánu sálufélagi okkar 
við þorskinn.

Nú er svo 
komið að 
Þjóðverjar
eru orðn-
ir sólgn-
ir í að lesa 
íslenskar
glæpasög-
ur. Arnaldur 

Indriðason er jafnþekktur í hinum 
þýskumælandi heimi og þeir Goet-
he og Schiller til samans. 

Þótt Arnaldur sé lúsiðinn hefur 
hann samt ekki undan við að 
moka út nógu mörgum bókum 
til að metta þýska markaðinn. 
Til þess að þeir sem eru for-
fallnir í íslenskar glæpa-
sögur hafi alltaf eitthvað 
að lesa bregða þýsk-
ir útgefendur á það ráð 
að þýða bækur smærri 
spámanna og í febrú-
ar á næsta ári er röðin 
komin að mér – það er 
að segja glæpasögunni 
Valkyrjur sem kemur 
út hjá forlagsrisanum 
dtv og þýðandinn heit-
ir Tina Flecken.

Tina er stödd á Ís-
landi núna og kom og 
borðaði með okkur 
í kvöld. Ekki skorti 
umræðuefni því að 
í ljós kom að Tina 
er hestakona og á ís-
lenskan gæðing enda 
hef ég lengi verið þeirrar 
skoðunar að íslenski hesturinn 
hafi reynst þjóðinni ekki síður 
vel erlendis en bæði skáld og 
sendiherrar.

Í dag urðum við formlega eigend-
ur að einum þriðja úr Bolholti á 
Rangárvöllum þegar Berglind og 
Dennis sem hafa búið þar undan-
farin ár komu og skrifuðu undir 
afsal. Hrossin okkar eru komin 
austur í sumarhaga og hafa ekki 
hugmynd um að við ætlum að 
skreppa austur til Tyrklands áður 
en við komum austur til þeirra.

Þegar ég var strákur voru dag-
blöð seld á götum úti og engan 
óraði fyrir því að sú tíð kæmi að 
litprentuð blöð væru borin heim til 
fólks ókeypis. Afkastamesti blaða-
sali borgarinnar í mínu ungdæmi 
var Óli blaðasali sem stóð á hverj-
um degi á horninu á Pósthúss-
træti og Austurstræti og hróp-
aði helstu fyrirsagnir drynjandi 
röddu. Yngri blaðasalar öfunduðu 
Óla af því að hafa helgað sér þetta 
horn og margir töldu að 
þessi frábæra staðsetn-
ing réði því að Óli seldi 
jafnmörg daglega og 
allir aðrir blaðasalar 
samanlagt.

Nú er Óli blaða-
sali kominn undir 
græna torfu og 
Mogginn einn tórir 
af öllum þeim blöð-
um sem hann seldi. 
En hornið á Pósthúss-
træti og Austurstræti 
er ennþá „söluleg-
ur“ staður og þar 
sem áður voru seld 
dagblöð eru núna 
ljóð til sölu.

Það er skáldið og 
listmálarinn Bjarni 
Bernharður sem 
hefur helg-
að sér 

þennan metsölustað lesmáls í höf-
uðborginni og stendur þarna og 
selur vegfarendum ljóðabækur. 
Nýjasta bókin heitir BLÓM og 
selst eins og heitar lummur.

Á þessum árstíma gerast frétt-
ir í fámiðlunum okkar dásamlega 
fáránlegar. Aðalfréttin í dag var 
svona:

„Drykkfelldar rottur vandamál 
í Bihar. 

Rottur hafa gert sig heimakomn-
ar í geymslum lögreglu í Bihar 
á Indlandi, þar sem þeir geyma 
áfengi sem þeir hafa gert upptækt 
hjá ólöglegum áfengissölum í höf-
uðborginni Patna. 

„Við erum orðnir hundleiðir á 
þessum fullu rottum og skilj-
um ekki af hverju þær eru 

skyndilega svona sólgnar í 
áfengi“ sagði Kundan Kris-

hnan, yfirmaður hjá lög-
reglunni.“

Frá hinum drykk-
felldu rottum í Bihar 
á Indlandi víkur 
síðan sögunni til 
Hollands en þaðan 
kemur næststærsta 
gúrkufrétt dagsins:

„84 ára gam-
all ökumaður kom 
hollenskri lög-
reglu á óvart í vik-
unni þegar hann var 

stöðvaður við reglu-
bundið eftirlit. Ekki 
hið einasta reyndist 
bíll mannsins ótryggð-
ur, heldur viðurkenndi 
hann að hafa keyrt án 
ökuréttinda í 67 ár.“

Þegar svona frétt-
ir eru orðnar mjög 
áberandi er fullkom-
lega óhætt að taka sér 
frí frá fréttalestri í 
nokkrar vikur.

Farmiðar. Vegabréf. Myndavél. 
Svo er ég ferðbúinn. 

Reyndar verður það að segj-
ast eins og það er að það hefur oft 
komið sér vel að frú Sólveig sting-
ur hinu og þessu dóti niður í ferða-
töskur og tekur með þegar við 
förum í ferðalög.

Ferðaáætlun morgundagsins 
er svona. Brottför frá Keflavík 
klukkan korter yfir tvö og lend-
ing í Dalaman klukkan tíu mínútur 
yfir ellefu. Svo tekur við rútuferð 
til Marmaris. Þá verður smáfólkið 

trúlega orðið syfjað að ég 
tali nú ekki um sjálfan 
mig. Satt að segja dauð-
kvíði ég fyrir ferða-
laginu en hlakka til að 
vera kominn á staðinn.

Kettirnir okkar, Ala-
dín og Alí Baba, eru 
orðnir þreyttir á öllum 
ferða-

undir-
bún-

ingnum og 
geta varla 

beðið eftir að 
við leggjum af 

stað. Þeir hugsa 
sér gott til glóðar-
innar að láta dekra 
við sig meðan við 

erum í burtu. 
P.S. 

Fyrir
utan
kett-

ina verð-
ur múgur og 

margmenni í húsinu 
svo að metnaðarfullum 

innbrotsþjófum er góð-
fúslega bent á að reyna við 

einhvern friðsælan banka í stað-
inn. (Þar eru peningarnir.)

Ábending til innbrotsþjófa
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um tilhlökkun, sumarfrí, ættarmót í Tyrklandi, Evrópusamband, skáld, hross og sendi-
herra, sálufélag við þorsk, drykkfelldar rottur og áríðandi ábendingu til innbrotsþjófa.





Ferðafélag Íslands og SPRON standa 
fyrir árlegum Esjudegi í dag, laug-
ardaginn 23. júní. Þar verður í boði 
skemmtun fyrir alla fjölskylduna. 

Esjudagurinn verður settur klukk-
an eitt og verður Esjukapphlaup haldið 
auk þess sem fjölbreytt skemmtiatriði 
verða í boði. Karíus og Baktus, Jógvan 
og Nylon munu skemmta viðstöddum 
en að auki verður boðið upp á göngu-
ferðir, hoppkastala, gos, grill og margt 
fleira skemmtilegt. 

Í kvöld verður svo Jónsmessustemn-
ing á toppi Esjunnar. Áður en á topp-
inn verður haldið mun Árni Björns-
son þjóðháttafræðingur segja frá hefð-
um á Jónsmessu. Gengið verður svo á 
Esjuna í umsjón Ferðafélags Íslands og 
haldin brenna á toppnum ef veður leyf-
ir. Þá verður sungið við brennuna áður 
en niður er haldið. 

„Og ég tel að það sé mjög mikilvægt 
fyrir ungdóminn sem er alinn upp í 

vestrænni gróðra- og nytjahyggju, að 
huga meira að hinum mjúku gildum 
mannlegs þroska, sem finnast ekki í 
hasarleikjum tölvunnar, eða brjáluð-
um bíómyndum, heldur byggist á trú-

arlegri og siðrænni íhugun og mótun.“

Páfinn hitti Lech Walesa

Í dag verður haldin Jónsmessuhá-
tíð á Eyrarbakka í níunda sinn. Ingi-
björg Eiríksdóttir er einn stofnenda 
og skipuleggjenda hátíðarinnar. Hún 
segir dagskrána vera fjölbreytta og 
allt þorpið taki þátt í að gera þennan 
dag ógleymanlegan. 

„Það er eiginlega hugsunin í þess-
ari Jónsmessuhátíð að skapa vettvang 
fólks til að hittast. Við byrjum í raun 
dagskrána með því að draga fána að 
húni því það er svo mikið af fánastöng-
um í þorpinu okkar. Svo verður farin 
fróðleiksferð með Eiríki Guðmunds-
syni í Hátúni, en hann ætlar að segja 
frá mannlífi og staðháttum,“ segir 
Ingibjörg.

Dagskráin hjá Eyrbekkingum er 

fjölbreytt í ár. Tvær sýningar verða 
opnaðar, farið verður í leiki með börn-
unum og samsöngur verður sunginn 
í Húsinu, byggðasafni Eyrbekkinga, 
svo dæmi séu tekin. 

„Svo förum við aftur í tímann til þess 
þegar dönsku kaupmennirnir voru og 
hétu. Við byggjum jú heilmiklar hefðir 
á þeim og í Húsinu verður borið fram 
te eins og tíðkaðist þá. Við verðum þó 
líka með kaffi,“ segir Ingibjörg. Fé-
lagar úr Þjóðdansafélagi Reykjavíkur 
munu sýna þjóðdansa fyrir utan Húsið 
og innandyra verður ljósmyndasýning 
frá konungskomunni 1907. 

„Í þriðja sinn opnum við síðan heim-
ili og bjóðum fólki inn. Það verða fjög-
ur mjög mismunandi heimboð þetta 

árið og við erum strax farin að hugsa 
um hverja við eigum að fá á næsta 
ári.“

Klukkan tíu verður kveikt í Jóns-
messubrennunni, sem er upphafið að 
þessu öllu saman. Þar verður dansað 
og sungið auk þess sem Bjarni Harð-
arson alþingismaður og fyrrum Eyr-
bekkingur flytur ávarp. Nánari dag-
skrá er að finna á heimasíðu þorpsins 
www.eyrarbakki.is. 

„Allir vilja hjálpa og öllum þykir 
svo merkilegt að við getum gert þetta. 
Þess vegna eru allir tilbúnir að gera 
ólíklegustu hluti. Það er óhætt að segja 
að allt þorpið taki þátt í þessari hátíð,“ 
segir Ingibjörg að lokum. 

AFMÆLI

Jónsmessubrenna á Esju
Jónsmessunótt er ein af fjórum nótt-
um ársins, sem hve mest trú er bundin 
við og þykja hvað magnaðastar. Þjóð-
trúin er sú að tröll og óvættir svæfu á 
þessari nóttu þar sem ljósfælnir risar 
gátu ekki verið 
á ferli þegar 
nóttin var björt 
sem dagur. Mest 
trú var lögð á 
mátt steina og 
grasa, og auð-
vitað döggina, 
en við könnumst 
flest við lækn-
ingamátt þess 
að velta sér í 
dögginni á Jóns-
messunótt.

Jónsmessa er kennd við Jóhannes 
skírara. Kirkjan fastsetti fæðingar-
daga Jesú Krists og Jóhannesar skír-
ara við sólstöður á vetri og sumri en 
dögunum skeikaði þó aðeins. 

Þjóðtrú um 
Jónsmessu

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Jóhanna Kristjánsdóttir
frá Ytra Skógarnesi, Stórholti 28,
Reykjavík,

verður jarðsungin frá dómkirkjunni í Reykjavík
mánudaginn 25. júní kl 13.00. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Félag áhugafólks og aðstandenda
Alsheimerssjúkra (FAAS).

Guðmundur Rafn Ingimundarson
Birgir Sigmundsson Ásdís Guðmundsdóttir
Hjördís Guðmundsdóttir Jónmundur Þór Eiríksson
Ingibjörg Guðmundsdóttir G. Gunnar Garðarsson,
Sigurður K. Guðmundsson Jóhanna Marta Sigurðardóttir
Hermann R. Guðmundsson Hildigunnur S. Guðlaugsdóttir
og barnabörn.

Hjartkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Gerður Jónasdóttir
Flókagötu 57, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 19. júní. Jarðarförin
fer fram í kyrrþey.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Óttar Eggertsson Bára Guðmundsdóttir
Sigrún Eggertsdóttir   Marcel Dürr
Guðrún Eggertsdóttir
og ömmubörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur hlýhug og samúð við andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns, föður, tengda-
föður og afa,

Hauks Einarssonar
vélfræðings, Grafarvogi.

Sérstakar þakkir fá allir sem komu að umönnun hans.
Guðrún Kristjánsdóttir
Jóna Helga Hauksdóttir
Inga Guðný Hauksdóttir Bernharð Antoniussen
Einar Birgir Hauksson   Kristín Óskarsdóttir
Edda Kristín Hauksdóttir
Anna Karen Hauksdóttir
og barnabörn.
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Daxara-kerra nýtist vel fyrir það sem þú þarft í garðinn; fjórhjólið eða bátinn;
gamla ísskápinn, þvottavélina eða eldavélina sem þarf að koma á haugana; 
hjólbörurnar, sláttuvélina og nýja arininn sem á að fara í sumarbústaðinn; 
mótorhjólið, vélsleðann  – og eiginlega hvað sem er.

í eftirdragi
Daxara
Flyttu með

Daxara 127

Daxara 147

Daxara 107 43.900 kr.

3.658 kr.
léttgr. í 12 mán.

59.900 kr.

4.992 kr.
léttgr. í 12 mán.

Sturtubúnaður
Innanmál 120x92x35 cm
Burðargeta 335 kg

Sturtubúnaður
Innanmál 106x85x32 cm
Burðargeta 295 kg

Sturtubúnaður
Innanmál 145x100x35 cm
Burðargeta 505 kg

Sturtubúnaður, 13” dekk,
opnanl. gafl framan og aftan
Innanmál 204x129x40 cm
Burðargeta 560 kg

Sturtubúnaður, 4x13” dekk,
opnanl. gafl framan og aftan
Innanmál 225x129x40 cm
Burðargeta 1.240 kg

Sturtubúnaður, 13” dekk,
opnanl. gafl framan og aftan
Innanmál 145x100x40 cm
Burðargeta 540 kg

Sturtubúnaður, 13” dekk,
opnanl. gafl framan og aftan
Innanmál 184x114x40 cm
Burðargeta 590 kg

79.900 kr.

6.658 kr.
léttgr. í 12 mán.

197.900 kr.

16.492 kr.
léttgr. í 12 mán.

159.900 kr.

13.325 kr.
léttgr. í 12 mán.

98.900 kr.

8.242 kr.
léttgr. í 12 mán.

89.900 kr.

7.492 kr.
léttgr. í 12 mán.

338.900 kr.

28.242 kr.
léttgr. í 12 mán.

Daxara 239X4

Daxara 158

Daxara 218

Daxara 198

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500
Tryggvabraut 1–3, Akureyri • Sími 460 3630

Opið mán.–fös. 10–18, laugard. 10–16 og sunnud. 12–16
(ath. lokað sunnud. á Akureyri)

13” dekk
Burðargeta 625 kg

Mótorhjólakerra 751



beint á grillið

að hætti landsliðs
matreiðslumeistara
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Þ
að er sól og blíða 
þegar blaðamaður 
hringir bjöllu varð-
stjórans í Hegning-
arhúsinu við Skóla-
vörðustíg og ekki er 

laust við ónotatilfinningu þegar 
staðið er og beðið fyrir utan slíkan 
stað. Blaðamanni er bent á að skilja 
jakkann og veskið eftir í læstum 
skáp áður en honum er vísað inn 
í lítið heimsóknarherbergi með 
tveimur sófum og litlu borði. Boðið 
er upp á kaffi og Davíð Garðarsson 
birtist í dyrunum um svipað leyti 
og heilsar kumpánlega. 

„Ég er fæddur og að mestu upp-
alinn í Reykjavík,“ segir Davíð 
þegar hann er spurður um upp-
vaxtarár sín en mamma hans var 
aðeins sautján ára þegar hann 
fæddist. „Ég ólst upp hjá mömmu, 
ömmu og langömmu þannig að ég 
var umvafinn kvenfólki í uppvext-
inum,“ bætir hann við og hlær. 

Annars segist hann muna lítið 
eftir æsku sinni að öðru leyti en 
því að hún einkenndist mikið af 
flutningum milli hverfa, landa og 
skóla. „Ég var að telja það saman 
á dögunum að ég gekk í átta eða 
níu grunnskóla en mér gekk samt 
alltaf mjög vel í skóla. Ég þjálfað-
ist upp í að vera fljótur að aðlagast 
en átti alltaf erfiðara með að halda 
dampi. Það var líklega vegna þess 
að ég var alltaf viðbúinn því að 
flytja aftur. Inn á milli fluttum 
við mamma alltaf heim til ömmu 
í Breiðholti en hún var alla tíð 
kletturinn í fjölskyldunni,“ segir 
Davíð. Mest segist Davíð muna 
eftir sér þegar hann bjó á Lauga-
veginum og gekk í Austurbæjar-
skóla. „Ég var mikið einn að þvæl-
ast og þurfti að sjá fyrir mér sjálf-
ur að miklu leyti. Það voru engir 
peningar til heima svo ég aflaði 
þeirra sjálfur með því að safna 
glerjum á Valsleikjum auk þess 
sem ég byrjaði að bera út blöð sex 
eða sjö ára gamall.“

Davíð segist snemma hafa lært 
að bjarga sér og fannst hann alast 
upp í ævintýraheimi. „Ég var fljót-
ur að átta mig á fólki og aðstæðum. 
Stundum til góðs og stundum ekki. 
Ég nýtti mér gjarnan aðstæður ef 
mig langaði í eitthvað því ég átti 
auðvitað tvær fjölskyldur sem töl-
uðust ekki við, en foreldrar mínir 
skildu þegar ég var mjög lítill. Það 
gat komið sér mjög vel þegar kom 
að því að borga eitthvað því þá 
rukkaði ég kannski tvo til þrjá um 
það og hirti afganginn.“

„Þegar ég var níu ára gamall flutt-
um við til Danmerkur og það má 
segja að þar hafi ég virkilega 
harðnað. Ég lenti í mótlæti í skól-
anum og réði ekki við það að falla 
ekki strax inn í hópinn,“ segir 
Davíð og rifjar upp atvik í skólan-
um þar sem hann missti stjórn á 
skapi sínu. „Það var einhver bekkj-
arfélagi minn að geifla sig framan 
í mig þegar kennarinn sá ekki til. 
Ég varð svo reiður að ég stóð upp 
og nefbraut strákinn fyrir framan 
kennarann.“

Eftir þetta atvik var Davíð send-
ur í heimavistarskóla og á sama 
tíma upphófust mikil vandamál 
hjá móður hans og manninum sem 
hún bjó með á þeim tíma. 

„Mamma eignaðist systur mína 
meðan við vorum í Danmörku 
og ég sá mikið um hana. Ég vildi 
heldur ekki víkja frá henni og var 
í kringum hana dag og nótt,“ rifj-
ar Davíð upp og bætir því við að 
maður móður hans hafi lent í ves-

eni sem hafði þær afleiðingar að 
þau systkinin voru tekin frá þeim. 
„Það voru líklega tvær eða þrjár 
vikur sem við vorum í burtu á ein-
hvers konar barnaheimili og ég sá 
systur mína ekkert á þeim tíma,“ 
segir hann og bætir við: „Ég held 
að þetta hafi verið vendipunktur 
í lífi mínu því ekkert hefur getað 
komið mér úr jafnvægi síðan.“

Davíð fór heim frá Danmörku 
á undan móður sinni og systur og 
bjó hjá ömmu sinni á meðan. „Þá 
fyrst fór ég að verða erfiður og 
lenti oft í áflogum í skólanum.“

Þegar mamma Davíðs kom heim 
frá Danmörku kom hún sér fyrir 
í Hlíðunum með börnin sín tvö 
og stundaði nám í Myndlista- og 
handíðaskólanum meðfram vinnu. 
„Ég bar út Moggann á morgnana, 
fór með systur mína í leikskólann 
og svo sjálfur í skólann. Svo kom 
ég heim úr skólanum, bar út Dag-
blaðið, náði í systur mína aftur og 
fór loks á æfingu. Þetta átti vel 
við mig og rúllaði allt saman alveg 
ágætlega,“ segir Davíð sem var 
um tólf ára gamall um þetta leyti.

Spurður um fyrsta afbrotið, segir 
Davíð: „Það komu einhverjir gaur-
ar í skólann þegar ég var þrettán 
ára, sem höfðu verið að gera eitt-
hvað af sér og ég ákvað að fara 
með þeim í eitt innbrot fyrir for-
vitnissakir.“ Hann segist þó ekki 
hafa gert sér í hugarlund hvað 
honum myndi finnast það gaman. 
„Mér fannst þetta bara rosalega 
spennandi og skemmtilegt og pass-
aði mjög vel inn í þetta. Ég upp-
lifði ekki að þetta væri eitthvað 
sem ég þyrfti að gera eða að ég 
færi í þetta af því að það væri allt 
í rugli heima hjá mér,“ segir Davíð 
og bætir því við að hann efist um 
að afbrotafræðingar myndu skilja 
það hvað honum þótti þetta gaman. 
„Ég gerði mér enga grein fyrir því 
að þessu fylgdi hugsanlega sárs-
auki fyrir þá sem áttu verslanirn-
ar og biðu skaða af þessu.“ 

Eftir fyrsta innbrotið upphófst 
mikill innbrota- og afbrotafer-
ill hjá Davíð sem segist upphaf-
lega hafa einskorðað innbrotin 
við verslanir en síðar hafi hann 
farið að brjótast inn á heimili. 
„Það stígur enginn skrefið inn í 
innbrot og dregur línuna þannig 
að hann brjótist bara inn í eitt-

hvað ákveðið. Þjófur er bara þjóf-
ur,“ segir hann og bætir því við að 
þessi tími hafi verið algjör gósent-
íð fyrir smákrimmana. „Það voru 
engar myndavélar, engin þjófa-
varnarkerfi eða kreditkort þannig 
að þetta var náttúrlega hárréttur 
tími til þess að stela. Að auki var 
fólk loksins að eignast einhverja 
peninga og hin ýmsu raftæki að 
koma til sögunnar eins og vídeó-
tæki, geislaspilarar og fleira.“

Þrátt fyrir afbrotaferilinn finnst 
Davíð hann alltaf hafa haft mjög 
ríka réttlætiskennd. „Í dag finnst 
mér það alveg glatað að hafa verið 
þjófur. Mér finnst það bara alveg 
ömurlegt og væri það síðasta sem 
mér dytti í hug að gera í dag,“ 
segir hann.

Spurður hvort það sé margt 
sem hann sjái eftir að hafa gert 
um árin segir Davíð: „Já, það er 
alveg fullt af atriðum sem ég sé 
eftir en ég hef líka oft verið óhepp-
inn. Svo hef ég einhvern veginn 
líka verið heppinn í óheppninni,“ 
segir hann og brosir. „Til dæmis 
átti ég eitt dóptímabil þegar ég 
var yngri og reykti þá hass í þrjá 
mánuði. Út frá því byrjaði ég 
aftur í fótbolta og mætti meira 
að segja skakkur á fyrstu æfing-
una hjá ÍK í Kópavogi, ákveð-
inn í því að fá mér í pípu aftur 
strax eftir æfingu. Svo gerði ég 
það ekki og hætti að reykja hass. 
Það var ekki meðvituð ákvörðun 
um að hætta heldur fann ég bara 
annað sem var meira spennandi,“ 
segir Davíð sem þakkar Kjartani 

Mássyni þjálfara að fótboltafer-
illinn fór af stað aftur. „Kjartan 
var maður að mínu skapi og tók 
mig afsíðis eftir fyrstu æfing-
una og sagðist ætla að koma mér 
beint í fyrstu deildina, sem er 
úrvalsdeildin í dag. Mér fannst 
hann svo skemmtilega ruglaður 
að ég ákvað að mæta aftur á æf-
ingu,“ bætir Davíð við en á þess-
um tíma var hann nítján eða tut-
tugu ára og átti mjög gott sumar 
með ÍK.

„Það gerðist ótrúlega margt um 
þetta leyti því barnsmóðir mín 
var ófrísk, ég fékk súpervinnu hjá 
Vífilfelli og datt á kaf í fótbolt-
ann. Það varð allt í einu allt bara 
tipp topp án þess að ég planaði það 
neitt,“ segir Davíð sem fór eftir 
sumarið í Val sem var þá Íslands-
meistari.

Á knattspyrnuferlinum lék 
Davíð með Val, FH, KA, Þór, 
Leiftri og Hamburger Sport Ver-
ein en hætti í fótbolta árið 1998 
eftir að hann kviðslitnaði.

Eftir að fótboltaferlinum lauk 
sneri Davíð sér að afbrotaferlin-
um aftur um nokkurt skeið og fékk 
meðal annars dóm í Þýskalandi 
eftir að hafa verið gripinn á landa-
mærum Þýskalands og Hollands 
með tvö kíló af kókaíni í skottinu á 
bílnum. „Svo var ég sýknaður hér 
heima af ákæru um að hafa flutt 
inn kókaín í bifreið eftir að hafa 
setið í gæsluvarðhaldi í sjö vikur,“ 
segir Davíð sem tók sig svo á aftur 
og lét alla glæpi eiga sig um nokk-
urt skeið.

„Ég fékk vinnu hjá Neyðarþjón-
ustunni sem lásasmiður og upp-
færði þar alla mína þekkingu á 
lásum. Þetta var svona eins og end-
urmenntun fyrir mig,“ segir hann 
og hlær. „Þetta var alveg gríðar-
lega skemmtilegt og ég ákvað þá 
að stofna mitt eigið fyrirtæki. Ég 
þénaði grimmt á lásasmíðinni og 
því sem ég var að gera til hliðar 
við það,“ segir Davíð og bætir við: 
„Ég var ekki að flytja inn dóp og 
ekki að selja það í lausasölu held-
ur var ég í því að miðla samskipt-
um og hagnaðist verulega á því. 
Ég þekkti bæði fólkið í undirheim-
unum og hinum megin svo ég var í 
fínni aðstöðu þarna á milli.“

Á þessum tíma kynntist Davíð 
stúlku sem var kærastan hans í 
þrjú ár. „Þá fór allt niður á við og 
ég fór að byrja að fikta við eitur-

lyf, sem ég hafði aldrei gert áður 
ef undan er skilið hasstímabil-
ið þegar ég var krakki. Ég hafði 
aldrei tekið í nefið fyrr en þarna,“ 
segir Davíð sem segist hafa byrj-
að á að taka kókaín aðra hverja 
helgi en svo jókst neyslan upp í að 
vera um hverja helgi. 

„Þetta samband var allan tím-
ann mjög stormasamt,“ segir 
Davíð sem segist þó ekki hafa átt 
von á því eftir sambandsslitin að 
hún myndi kæra hann fyrir nauðg-
un, sem hún gerði í nóvember árið 
2004.

„Saksóknari fór fram á tólf til 
átján mánaða fangelsi en ég var 
dæmdur í 24 mánuði,“ segir Davíð 
og bætir við: „Ég átti mjög erfið-
an tíma eftir þennan dóm. Ég get 
ekki einu sinni lýst því hvað mér 
leið illa. Þetta var endapunkturinn 
á vanlíðan og vonleysi fyrir mig 
og ég ákvað þá að taka mig á. Ég 
fór að æfa, vinna og vera jákvæð-
ari.“

Davíð áfrýjaði dómi héraðsdóms 
og var málið tekið fyrir í Hæsta-
rétti í desember árið 2005. Þá var 
dómurinn þyngdur um sex mán-
uði. „Ég vissi ekki hvað var að 
gerast og fannst ég hafður að fífli. 
Ég er enginn nauðgari og sit ekki 
í fangelsi fyrir nauðgun. Punkt-
ur á eftir því,“ segir Davíð ákveð-
ið. „Þess vegna fór ég út. Ég var 
ekki að flýja neitt. Sumir eru með 
opinn miða heim, aðrir ekki og ég 
var með opinn miða,“ segir Davíð 
og glottir. 

„Ég fór með syni mínum út og 
ætlaði að hugsa málið. Mér fannst 
ég þurfa að komast í burtu frá 
þessu umhverfi hér heima, taka 
skref til baka og sjá heildarmynd-
ina,“ segir Davíð sem flaug til 
Frakklands og leigði íbúð ásamt 
syni sínum yfir jólin. „Eftir jólin 
sendi ég hann heim og það var þá 
sem ég datt undir radarinn.“

Ég fór með syni mínum út og ætlaði að hugsa málið. Mér 
fannst ég þurfa að komast í burtu frá þessu umhverfi hér 
heima, taka skref til baka og sjá heildarmyndina

Flóttinn var eins og gott 
Davíð Garðarsson hefur margoft hlotið dóma 
fyrir ýmis afbrot. Hann hóf afplánun á 31 mánaðar 
nauðgunardómi 1. apríl síðastliðinn sem hann var 
dæmdur fyrir í desember árið 2005. Sigríður Hjálm-
arsdóttir fékk að skyggnast inn í líf mannsins. Davíð 
segir frá fyrsta afbrotinu, ferlinum, flóttanum eftir 
nauðgunardóminn og hvers vegna hann gaf sig 
fram við Interpol að lokum eftir að hafa verið eftir-
lýstur í nær eitt og hálft ár.



Davíð segist hafa byrjað á að 
ferðast nánast um alla Evrópu. 
„Ég ferðaðist eingöngu með lest-
um og átti slatta af peningum því 
ég seldi fyrirtækið mitt áður en ég 
fór og átti að auki smá sjóð. Það 
er aftur á móti mjög dýrt að lifa á 
þennan hátt þar sem maður getur 
hvergi gefið upp nafnið sitt svo ég 
þurfti að kaupa miðana inni í lest-
unum svo það færi ekkert í gegn-
um tölvurnar á lestarstöðvunum.“ 

Davíð segir að pappírar sem 
hann hafði á sér allan tímann hefðu 
bjargað sér ef hann hefði lent í lög-
reglunni einhvers staðar og tekur 
fram að þeir pappírar hafi ekki 
verið falsaðir. „Ég passaði mig 
mjög vel á því að líta heilsusam-
lega út og vera vel klæddur þannig 
að ég komst hjá því að lenda í lög-
reglunni í allan þennan tíma.“

Davíð var í burtu í um eitt og 
hálft ár og segist meira og minna 
hafa verið að leika sér allan þenn-
an tíma. „Þetta var bara sólbað,“ 
segir hann hlæjandi. Fyrstu mán-
uðina segist Davíð hafa ferðast 
um Evrópu og kom þá til Hollands, 
Belgíu, Frakklands, Lúxemborg-
ar, Mónakó, Spánar, Ítalíu og fleiri 
landa. „Ég sleppti auðvitað Þýska-
landi því þar á ég enn óafplánað-
an þriggja ára dóm,“ segir hann og 
glottir við.

„Eftir Evrópuferðalagið fór ég til 
Asíu með flugi á skilríkjum annars 
manns og ferðaðist um alla álfuna 
þvera og endilanga á mótorhjóli,“ 
segir Davíð og bætir við að hann 
hafi aldrei stoppað lengi á nokkr-
um stað heldur verið mest á hótel-
um og í hótelíbúðum sem hægt var 
að leigja að hámarki í einn mánuð 
án þess að þurfa að gefa skýringar. 
„Ég passaði mig á því að geta allt-
af pakkað niður og farið á tveimur 
mínútum. Samt var ég aldrei bein-
línis á neinum flótta þarna úti því 
það var aldrei neinn á eftir mér. Ég 
þurfti bara að passa mig á því að 
lenda aldrei í neinu tékki og hafa 
hjólið í fullkomnu standi og fljúga 
ekki milli landa. Þá lendir maður 
ekki í neinum vandræðum.“

Davíð segir að eftir að hann yf-
irgaf Evrópu þá hafi enginn vitað 
hvar hann var. „Ég lenti í því einu 
sinni að ég fór í heimsókn í holu 
í Amsterdam þar sem íslensk-
ir smákrimmar héldu til og eftir 
sjö klukkutíma var búið að skúbba 
því heim hvar ég væri og það var 
komið á visir.is. Fram að þeim 
tíma hafði ég forðast Íslendinga 
en eftir þetta þá forðaðist ég líka 
að tala við Íslendinga.“

Spurður hvað hann hafi haft 
fyrir stafni á ferðalaginu segir 

Davíð að honum hafi aldrei leiðst. 
„Ég var ekkert að hanga heldur 
hafði ég nóg að gera. Ég tók mikið 
af ljósmyndum, kynnti mér menn-
inguna í Asíu og margt fleira eins 
og ferðamenn gera almennt. Ég 
var ekkert að sofa til fjögur á dag-
inn heldur bara að lifa lífinu. Þetta 
var eins og að vera í fríi.“

Davíð heillaðist af Asíu á ferða-
lagi sínu og hélt mikið til í Góa, 
sem hann kallar feluparadís og er 
nokkurs konar Ibiza Indlands og 
þar voru engir Íslendingar. 

„Ég ferðaðist allan tímann einn 
en sonur minn hitti mig stundum 
og auðvitað konan mín líka en þau 
vissu aldrei hvar ég hélt til.“

Spurður af hverju hann ákvað að 
gefa sig fram og hvort hann hafi 
verið orðinn leiður á flóttanum, 
segir Davíð: „Alls ekki. Ég var far-
inn að hafa gaman af þessu þá og 
mig langaði til að njóta þess en það 
gerði ég ekki meðan ég var undir 
radar. Það er ekki nema hálft líf að 
geta ekki verið maður sjálfur. Þess 
vegna hafði ég samband við Inter-
pol hér á Íslandi og við byrjuðum 
að vinna að framsali. Mesta ves-
enið fyrir mig var að ég var kom-
inn út fyrir Schengen og því yrði 
ég handtekinn um leið og ég kæmi 
aftur inn á svæðið.“ 

Davíð útskýrir að þegar maður 
sé eftirlýstur af Interpol þá verði 
að handtaka hann þegar hann er 
gómaður. „Það þurfti að tryggja 
að ég rynni beint í gegn og kæmist 
alla leið heim og það tók smá tíma. 
Annars stóð til að ég gæfi mig 
fram miklu fyrr. Svo rann þetta í 
gegn, þökk sé góðum mönnum og 
ég kom heim fyrsta apríl.“

Davíð situr nú inni í Hegningar-
húsinu við Skólavörðustíg og enn 
á eftir að koma í ljós hvort hann 
muni ljúka afplánuninni á Kvía-
bryggju eða Litla-Hrauni. „Ég er 
ekkert að væla neitt yfir þessu 
enda hef ég upplifað ýmislegt í 
gegnum tíðina. Svo breytist maður 
við að búa í Asíu og hugsunarhátt-
urinn verður allur annar. Maður 
verður svo ánægður með að vera 
á lífi og hafa heilsu.“

Að afplánun lokinni ætlar Davíð 
beinustu leið aftur til Asíu enda 
segist hann hafa ýmis plön og 
mörg viðskiptatækifæri í álfunni. 
„Ég er löngu hættur í glæpum og 
er bara fyrrverandi glæpamað-
ur,“ segir fanginn Davíð Garðars-
son og bætir því við að hann ætli 
að njóta lífsins með konunni sinni 
sem hann hefur verið með frá 
árinu 2005. „Hún er mikið í Asíu út 
af vinnu sinni og þar komum við til 
með að eiga gott líf saman.“

sumarfrí

Útileguma›urinn er ný sérverslun me› allt sem flú flarft 
til fer›alagsins, fellih‡si, hjólh‡si, tjaldvagna, útifatna›, 
fylgihluti og margt fleira. Kíktu við og skoðaðu úrvalið.
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Ný ævintýraleg verslun með allt til ferðalagsins

Polar Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem 
sjónvarp, DVD/CD, örbylgjuofn, 
ísskápur með frysti, bakkskynjari, 
110 Watta sólarrafhlaða og Alde 
hitakerfi í gólfi og rúðum.

Breiðustu og best einangruðu húsin 
á markaðnum. Sænsk og sérhönnuð 
fyrir norðlægar slóðir.

Sterkbyggðu fellihýsin sem 
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

Rockwood Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem 
Swing eldhús, ísskápur, rafm.vifta, 
álfelgur, geislaspilari, rafmagns-
lyftibúnaður, upphitaðar dýnur og 
hljóðlát miðstöð.

Fortjöld

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum 
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

PDQ fortjöldin pakkast í poka í 
rennu utan á vagninum.
Fljótlegt að tjalda.

Verð frá 1.299.000 kr.

Fyrir fellihýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 2,5 m: 59.900 kr.
PDQ 2,9 m: 79.900 kr.

Hlaðið
aukabúnaði

Fyrir hjólhýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 3,5 m: 69.900 kr.
Corsican: Verð frá 109.900 kr.

Corsican
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Opið laugardag 10-17 og sunnudag 12-16

Polar sænskir eðalvagnar 
- sjáðu með eigin augum

Hlaðið
aukabúnaði

Verð frá: 2.799.000 kr.

Frí geymsla veturinn 
2007-08 fyrir öll seld 

hjólhýsi og fellihýsi.



H
öfuðstöðvar
norsku strand-
gæzlunnar í Norð-
ur-Noregi, í Sort-
land í Vesturáli, 
láta lítið yfir sér. 

Fáeinar lágreistar byggingar að 
baki girðingu sem á er hlið sem á 
stendur: „Militært område. Ingen 
adgang - No admittance.“ 

Inni á milli hinna lágreistu 
bygginga er mastur með norska 
sjófánanum. En ekkert skip í aug-
sýn.

„Varðskipin eru stöðugt úti á 
vakt. Þau stanza hér í höfn aðeins í 
36 tíma á milli leiðangra, á meðan 
skipt er um áhöfn og vistir endur-
nýjaðar,“ segir Njål Røkenes, yfir-
maður í strandgæzlunni „kaptein-
løytnant“ að tign, sem varð fyrir 
svörum þegar Fréttablaðið heim-
sótti stöðina. 

Norska strandgæzlan er hluti 
af norska sjóhernum. Hún sinn-
ir þó fyrst og fremst borgaraleg-
um verkefnum, aðallega eftirliti á 
sjó: fiskveiðieftirliti, tolleftirliti, 
umhverfiseftirliti og öðrum eftir-
litsverkefnum svo sem tengdum 
Schengen-landamærasamstarf-
inu, rétt eins og Landhelgisgæzla 
Íslands. Með hinu stöðuga eftirliti 
annast strandgæzlan jafnframt 

daglega áréttingu fullveldisyfir-
ráða Norðmanna yfir hinni stóru 
efnahagslögsögu landsins. 

Norska strandgæzlan starfar eftir 
lögum sem sérstaklega voru samin 
um starfsemi hennar og tóku gildi 
árið 1999. Þau veita strandgæzl-
unni valdumboð til að framfylgja 
öllum lögum og reglum sem við 
eiga í lögsögunni, og fela henni að 
sinna aðstoð og björgun í neyðar-
tilvikum á hafi úti. Einkunnarorð 
hennar eru „að vera til staðar“. 

Hernaðarlegt hlutverk strand-
gæzlunnar takmarkast að mestu 
við að taka þátt í æfingum með 
hernum og stuðla að vernd her-
manna. Flestir starfsmenn henn-
ar hafa hlotið herþjálfun. Strand-
gæzlan hefur sinn eigin fjárhag, 
aðskilinn frá fjárlögum hersins. 
Yfirstjórn strandgæzlunnar lýtur 
samt skipuritslega yfirstjórn 
hersins (flotans). 

„Við erum sjálfstæð eining, með 
eigin fjárhag og eigin æfingaáætl-
un. Það fylgja því samt kostir að 
vera hluti af hernum,“ segir Njål 
Røkenes. Það séu skýr skil á milli 
starfssviða strandgæzlunnar og 
hersins. „Herskip eru til dæmis 
aldrei látin sinna eftirlitsverk-
efnum svo sem fiskveiðieftirliti,“ 
áréttar Røkenes. 

Aðalathafnasvæði gæzlunnar á 
hverjum tíma sé á því hafsvæði 
þar sem mest sé um að vera á 
hverjum tíma. Þetta þýði að at-
hafnir gæzlunnar flytji að mestu 
með fiskigengd; þar sem flest fisk-
veiðiskipin haldi sig sé mest þörf á 
að strandgæzlan sé til staðar. Auk 
fiskveiðieftirlits sé eitt af mik-
ilvægustu hlutverkum gæzlunn-
ar að tryggja öryggi olíu- og gas-
flutninga í lögsögunni. Þess vegna 
hafi við endurnýjun skipaflota 
gæzlunnar verið lögð áherzla á að 
auka dráttargetu gæzluskipanna, 
enda eru mörg flutningaskipanna 
risastór, að ógleymdum skemmti-
ferðaskipunum sem sum eru með 
allt að 2000 manns um borð. „Við 
verðum að aðlaga skipakost okkar 
þeim skipum sem eiga leið um lög-
söguna. Eftir því sem þau verða 
stærri þurfum við á öflugri skip-
um að halda,“ bendir Røkenes á. 
Með aukinni umferð stórra skipa 
aukist hættan á slysum, og gæzlan 
þurfi að vera í stakk búin að mæta 
þeirri hættu. 

Røkenes segir að fulltrúar frá 
Landhelgisgæzlu Íslands hafi ít-
rekað komið til Sortland til að 
skoða skip af þeirri gerð sem 
norska gæzlan kenni við KV Har-
stad, þar sem væntanlegt nýtt skip 
Landhelgisgæzlunnar sem smíði 
er hafin á í Chile er í grunninn af 
sömu gerð. 

Spurður hvort það kunni að 
flækja samstarf milli íslenzku og 
norsku gæzlanna að sú norska sé 
hluti af her en sú íslenzka hrein-
borgaraleg segist Røkenes ekki 
getað séð að það breyti nokkru. 
„Það er ekkert vandamál að eiga 
samstarf við íslenzku Gæzluna. 
Við eigum stöðugt í samstarfi við 
borgaralega aðila í eigin landi, 
og við sænsku strandgæzluna til 
dæmis,“ segir hann. 

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 hafsvæði. 

Røkenes segir ennfremur að hann 
og kollegar hans hafi ekki yfir 
neinu að kvarta hvað varðar sam-
skiptin við Rússa. Strandgæzlan 
eigi ágæt tengsl við kollega sína 
í rússnesku lögsögunni. Elektron-
málið - þegar norskir strandgæzlu-
menn við fiskveiðieftirlit voru 
numdir á brott er rússneski tog-
arinn Elektron flúði af vettvangi 
í Svalbarðalögsögunni og stímdi 
til lands í Rússlandi haustið 2005 
- hafi vissulega verið dramatískt, 
en einnig á meðan á því stóð hafi 
samstarfið við rússnesku kolleg-
ana verið ágætt. Og nú sé búið að 
dæma hina ábyrgu. 

Auk eigin skipa og flugvéla- og 
þyrlukosts strandgæzlunnar segir 
Røkenes P3-Orion-eftirlits- og leit-

arvélar flughersins veita strand-
gæzlunni ómetanlega þjónustu. 
Enda þótt þær tilheyri flughernum 
fljúga þær með merki strandgæzl-
unnar á stélinu. Þær eru gerðar út 
frá flugvellinum á Andey, sem er 
rétt norðan við Sortland. 

P3-Orion-vélarnar eru af sömu 
gerð og bandaríska varnarliðið 
gerði út frá Keflavíkurflugvelli í 
áratugi. Í kalda stríðinu var meg-
inhlutverk þeirra að leita uppi kaf-
báta og hafa eftirlit með skipaum-
ferð sovézka flotans í og á hafinu 
umhverfis Ísland. Nú eru norsku 
Orion-vélarnar þær einu sem 
fljúga reglulega yfir Norðurhöf. 

Á sólríkum júnídegi taka Håvard 
Berg-Olsen, undirofursti og yfir-
maður flugsveitar 333, og Reid-
ar Eigeland, yfirmaður viðhalds-

Varðskipin 
eru stöðugt 
úti á vakt. 
Þau stanza 
hér í höfn 
aðeins í 36 
tíma á með-
an skipt er 
um áhöfn 
og vistir end-
urnýjaðar.

Engin tormerki á 
gæzlusamstarfi
Talsmaður norsku strandgæzlunnar segist ekki sjá nein tormerki á því að 
hún eigi gott og uppbyggilegt samstarf við hina borgaralegu Landhelgis-
gæzlu Íslands, þótt sú norska sé að hluta til hernaðarleg. Auðunn Arnórsson
heimsótti stjórnstöð strandgæzlunnar í Norður-Noregi og flugherstöðina á 
Andey, þaðan sem P3-Orion eftirlitsvélar eru gerðar út. 



Ferðafélag Íslands á mjög sérstakan traktor 
í Þórsmörk sem hefur margsinnis bjargað lífi 
manna og bíla.

„Þetta er alveg einstakur traktor sem hefur bjargað 
fjölda mannslífa. Síðast um daginn var hann notað-
ur í björgunaraðgerð þegar skálavörðurinn bjarg-
aði ungum dreng,“ segir Páll Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Ferðafélags Íslands. 

„Þetta er einn af stærri traktorum landsins og 
hann er gríðarlega öflugur til dráttar. Hann hefur 
dregið fjöldann allan af rútum og stærri bílum og 
hann er mjög öflugur í vatni. Hann þolir vatnið vel, 
getur farið nánast allur í kaf og vinnur samt áfram 
á fullum krafti,“ segir Páll, bersýnilega ánægður 
með farartækið. 

Mjög algengt er að traktorinn dragi bíla eða rútur 
úr Krossá í Þórsmörk. Páll segir að yfir sumartím-
ann gerist það nánast á hverjum degi. 

Skálaverðirnir í Þórsmörk eru á traktornum á 
sumrin og hann hefur fengið mörg nöfn um árin. 
Fer það eftir því hverjir eru í skálanum. „Freddi 
Ford er kannski það nafn sem hefur loðað hvað 
lengst við hann,“ segir hann hlæjandi. 

„Við erum búin að eiga þennan traktor í ein sex 
eða sjö ár og fengum hann frá velunnurum félags-
ins. Hann hefur reynst okkur mjög vel og satt að 
segja var það í fyrsta skipti í vetur sem var örlítið 
viðhald á honum. Annars fer hann bara í hefðbund-
ið viðhald á hverju hausti,“ segir Páll að lokum. 

Einstakur traktor

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

Birkiaska

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

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur



Poulsen hefur gefið út bækling 
svo fólk kaupi ekki köttinn í 
sekknum, þegar það fær sér 
nýja bílrúðu. 

„Það er alltof algengt að fólk keyri 
um með lélegar framrúðar og átti 
sig ekki á hættunni sem því fylgir, 
þar sem glerið er burðarvirkni 
bílsins og verndar,“ segir Jakob 
Sæmundsson hjá Poulsen, sem 
sendi nýlega frá sér bækling um 
mikilvægi viðurkennts glers í bíl-
rúðum.

„Til eru fjölmörg dæmi um öku-
menn sem sitja uppi með skemmd-
ar framrúður eftir bíltjón og vita 
ekki hvert þeir eiga að leita eftir 
almennilegri bílrúðu,“ heldur 
Jakob áfram. „Þeir telja sig vera 
að fá rúðu svipaðri þeirri uppruna-
legu, en svo kemur kannski allt 
annað í ljós. Sem er ekki skrítið, 
þar sem hérlendis eru nokkrir 
söluaðilar sem ekki eru í neinu 
sambandi við bílaframleiðendur 
úti og skortir tæknina til að gera 
gler eftir frummyndinni. Glerið er 
nefnilega gert eftir sérstöku móti 
og framleiðendurnir eiga mót fyrir 
tilteknar tegundir alveg mörg ár 
aftur í tímann.“

Að sögn Jakobs er hætt við að 
ýmsir vankantar á glerinu geri 
vart við sig, hafi upprunaleg mót 
ekki verið höfð til hliðsjónar við 

gerð þeirra. Vakni grunur um að 
ekki sé allt með felldu er einfald-
lega nóg að kíkja út um framrúð-
una og á næsta bíl til að fá það 
staðfest. Virðist bíllinn bjagaður 
er glerið vitlaust.

„Svo er sterk og vönduð rúða 
ágætis vörn fyrir skemmdarverk-
um,“ bendir Jakob á. „Ég veit um 
dæmi þar sem maður kastaði steini 
í bílrúðu, en þar sem rúðan var 
tvöföld brotnaði hún ekki og 
margra milljóna króna innrétting-

in slapp.“ Fleiri öryggisatriði eru 
tínd til í bæklingnum frá Poulsen, 
sem má nálgast hjá tryggingafé-
lögum og helstu samstarfsaðilum 
þeirra. Jakob segir ýmsan fróðleik 
sömuleiðis aðgengilegan á netinu. 
„Ég hvet bara sem flesta til að afla 
sér upplýsinga þar. Því þótt við 
seljum gler, þar sem farið er eftir 
ströngustu stöðlum og höfum gert 
bæklinginn, viljum við vekja 
athygli á málinu með almannheill í 
huga.“

Burðarvirki bílsins

Ferðamannabólusetningar 
og ráðgjöf

tímapantanir í síma: 535-7700

Læknasetrið Mjódd,      Þönglabakka 1
www.ferdavernd.is       ferdavernd@ferdavernd.is

ferðavernd

KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
og hlutir
til kerru-
smíða

og hlutir
til kerru-
smíða

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is
FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Á Skjöldólfsstöðum á Jökuldal 
hefur verið sett upp hreindýra-
setur. Þar eru sýningar fyrir 
bæði börn og fullorðna auk 
þess sem þar er rekið gisti-
heimili.

„Sýningin er þannig að við erum 
með gripi og muni sem hafa verið 
notaðir við hreindýraveiðar. Þetta 
er líka afurðasýning með hlutum 
sem hafa verið gerðir úr hornum 
og skinni. Við fengum hlutina frá 
Minjasafni Austurlands, Héraðs-
skjalasafni Austurlands, Gallerí 
Bláskjá og Veiðiflugunni. Þar að 

auki erum við með ljósmyndasýn-
ingu með myndum Skarphéðins 
Þórissonar,“ segir Fjóla Hrafn-
kelsdóttir sem er framkvæmda-
stjóri á staðnum. Sérstök sýning er 

sett upp fyrir börn ásamt því að 
leiktæki verða sett upp á næstu 
vikum.

„Við keyptum gamla skólahúsið 
á Skjöldólfsstöðum fyrir ári síðan 
með það að markmiði að setja upp 
hreindýrasetur. Við fengum tvær 
konur til þess að hjálpa okkur að 
setja upp sýninguna, þær Unni 
Sveinsdóttur og Ólöfu Sæunni Val-
garðsdóttur. Svo höfum við verið 
mikið með almenna ferðaþjónustu, 
hér er til dæmis gistiaðstaða og 
sundlaug sem kostar ekkert í. Við 
bjóðum líka upp á veitingar og á 
matseðlinum er auðvitað hrein-
dýrakjöt,“ segir Fjóla að lokum. 

Á hreindýraslóðum

Fyrsta kaffihlaðborð sumarsins 
verður í Hótel Djúpavík á Strönd-
um á morgun, sunnudag. Sann-
kallað Jónsmessukaffi. Það verð-
ur framreitt frá klukkan 14.30 og 
er allt meðlætið heimabakað. Slík 
kaffihlaðborð verða síðan í boði 
mánaðarlega fram á haustið. List-
sýningar eru líka í Hótel Djúpa-
vík allt sumarið. Leikur að litum 
nefnist sýning Helgu Agnars 
Jónsdóttur á myndum úr þæfðri 

ull sem stendur í júní og júlí. Í 
ágúst er svo von á Dýrfinnu 
Torfadóttur gullsmiði með skart-
gripi sem hún gerir úr ýmsum 
efnum er hún sækir meðal annars 
í íslenska náttúru. 

Margir hafa átt leið um Djúpa-
vík undanfarna daga og hótelið 
var fullbókað í fyrrinótt. Veðrið 
hefur leikið við heimamenn og 
gesti og horfur eru á að svo verði 
áfram.

Jónsmessukaffi í 
Hótel Djúpavík

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

// Sjálfboðastörf
Guatemala, Costa Rica, Peru, Indland og Suður Afríka
Að vinna að sjálfboðastörfum er krefjandi starf en um leið
spennandi tækifæri til þess að kynnast framandi menningu.
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JACK SHAPIRO  Þessi matardiskur er eftir hönnuðinn Jack 
Shapiro og kallast French Bull Robot. Diskar af þessu tagi henta vel 
börnum á öllum aldri og er tilvalið að bera fram með litríkum glösum, 
bollum, dúkum og diskamottum. 

ANDY WARHOL Diskar áletraðir með banönum Andy Warhol, 
eru á meðal nýjustu muna skreyttir verkum listamannsins. Diskarnir 
sem kallast Warhol Banana Split eru tveir saman í pakka og eiga að 
notast undir raunveruleg bananasplitt. Eigi maður hins vegar ekki 
banana, er alltaf hægt að fara í þykjustuleik með ís, rjóma, kirsuber, 
súkkulaðisósu og svo auðvitað áletraða bananann á botninum.  

hönnun

Arnhildur starfar sem arkitektar-
nemi hjá Studio Granda í Reykja-
vík en í haust flytur hún til Barce-
lona þar sem hún hyggst stunda 
framhaldsnám og þá þarf hún að 
tæma forláta skenk, sem er einn 
af hennar eftirlætisgripum. 

„Ég fékk þennan skenk á flóa-
markaði einhversstaðar lengst í 
afdölum Noregs. Við maðurinn 
minn vorum að flytja í stærra hús-
næði og vantaði því fleiri húsgögn 
svo við brugðum okkur á mark-
að af því tilefni. Þar rákumst við 
meðal annars á þennan skenk sem 
við vorum sammála um að væri 
forkunnafagur gripur. Planið var 
að pússa hann upp og gera fínan 
en þegar við réðumst í það verk 
kom á daginn að skreytingarnar 
eru úr plasti og viðurinn ekki 
gegnheill heldur spónarlagður. 
Þá var gripurinn málaður í stað-

inn og mér finnst það koma vel út 
enda er hann fallega skreyttur og 
í skemmtilegum hlutföllum. Fyrir 
utan það tekur hann endalaust við 
dóti og það er alltaf kostur,“ segir 
hún og bætir því við að þrátt fyrir 
skakkar hurðar og ónýta lása þyki 
henni skenkurinn bara fallegri 
fyrir vikið.

Spurð að því hvað henni finnist 
um nýtilkominn almennan áhuga 
Íslendinga á hönnun og lífsstíl 
segir hún okkur stundum heldur 
dugleg að skipta út eigum okkar. 
„Þetta er svona hálfgerð tíska og 
stundum er sorglegt að sjá hvern-
ig fólk skiptir bara öllu út fyrir 
nýtt stað þess að nota líka það 
sem er gamalt. Það er nefnilega 
gaman að geta lesið sögur út úr 
hlutunum.“

-mhg

Að lesa sögu úr hlutunum
 Að mati Arnhildar Pálmadóttur, arkitektarnema, geta Íslendingar stundum verið of iðnir 

við að skipta gömlum munum út fyrir nýja, en einn af hennar eftirlætisgripum er gamall 
skenkur sem hún fann á flóamarkaði í Noregi.

Arnhildur Pálmadóttir hefur dálæti á skenknum sínum þrátt fyrir skakkar hurðar og ónýta lása. Takið eftir skreytingunni á 
miðjunni þar sem greina má bát og bátaskýli. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Adamsson heitir þessi knái trékarl sem 
langafi Arnhildar skar út á sínum tíma. 
Hann er minni útgáfa af öðrum Adams-
syni og heldur Arnhildur sérlega upp á 
þennan litla mann þar sem hún á nokkra 
frændur sem öfunda hana af gripnum.
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„Mér finnst mjög gaman að leggja 
fallega á borð og geri mikið af því 
bæði fyrir sjálfa mig og aðra,“ segir 
Marentza sem rekur Kaffi Flóru í 
Grasagarðinum í Reykjavík. „Það 
er svo frábært að vera í Grasagarð-
inum því það gefur manni fullt af 
tækifærum,“ bætir hún við. 

„Ég hef voðalega gaman af því 
að raða saman litum og hafa þema 
ef því er að skipta. Svo er gaman að 
láta salatið tóna við dúkinn og blóm-
in en þetta er nú bara venjulegt 
salat, grænt úr garðinum,“ segir 
Marentza og brosir við. „Ég nota 
líka oft blóm í matinn. Á sumrin nota 
ég yfirleitt blóm í salatið og þá aðal-
lega morgunfrú sem er mjög góð. 

Skjaldfléttan er líka mjög falleg 
og bragðgóð, sæt og skemmtileg,“ 
segir Marentza og bendir fólki á að 
það sé skemmtilegt að ganga um 
Grasagarðinn og skoða kryddjurta-
garðinn þar því þar megi sjá heilm-
ikið af blómum sem eru æt. „Í ágúst 
er alltaf uppskeruhátíð þar sem 
boðið er upp á blóm og kryddjurt-
ir. Svo er náttúrulega um að gera að 
koma í Grasagarðinn og fá sér salat 
með blómum,“ segir hún og hlær. 

„Ég hef voðalega gaman af að 
bjóða fólki heim og geri það eins 
oft og ég get en ég hef ekki minna 
gaman af að leggja fallega á borð 
fyrir fjölskylduna. Við leggjum oft 
mjög mikið upp úr því að leggja 

fallega á borð þegar við hittumst í 
mat,“ segir Marentza og bætir því 
við að slíku hafi hún vanist allt frá 
barnæsku því móðir hennar hafi 
alltaf verið með fallega uppdekk-
uð borð. „Við systkinin komum 
alltaf að fallega dekkuðu borði 
hjá mömmu og þess vegna hef ég 
þetta náttúrulega bara í blóðinu. Ég 
þekki það til dæmis ekki að nenna 
ekki að strauja dúka og slíkt enda 
finnst mér það ekki meira mál en 
að strauja vasaklút,“ segir fagur-
kerinn Marentza Poulsen og hlær.

-sigridurh@frettabladid.is

Sumarlegt og sætt
 Veitingakonan Marentza Poulsen er enginn aukvisi þegar kemur að því að leggja fallega 

á borð enda alin upp við fagurlega uppdekkuð matarborð frá blautu barnsbeini. Hún segir 
það ekkert meira mál að strauja dúka en litla vasaklúta.

Marentza Poulsen nýtur þess mjög að hafa fallegt í kringum sig og hefur ótæmandi hugmyndaflug þegar kemur að því að dekka 
upp borð. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Blómin á borðinu eru úr garðinum hennar Marentzu sem er mikil blómakona. Glösin 
skipta miklu máli að hennar mati og ekkert nauðsynlegt að hafa vín í þeim. Svo segir 
hún um að gera að láta börnin líka hafa falleg glös því þau hafi ekkert síður gaman af 
að drekka úr fallegum glösum en fullorðna fólkið.

Salatið er úr garði Marentzu allt nema 
drekaávöxturinn og jarðarberin sem 
setja fallegan svip á salatið og tengja 
saman heildarmynd borðsins.

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is

FORNASETTI var mikill snillingur og teikningar 
hans sem prentaðar voru á diska og aðra húsmuni 
ódauðlegar. Afkomendur hans hafa nú hannað nýja 
vörulínu og þar á meðal er þetta veggfóður með frægu 
andlitsmyndunum hans. Veggfóðrið fæst á hinni stór-
skemmtilegu vefsíðu ugly-home.com.

Veggfóður
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„Ég er alltaf að gera eitthvað svona smotterí,“ segir 
hún og hlær. Þegar Lára flutti inn í íbúðina hafði hana 
lengi dreymt um ólífugrænt eldhús. „Það fyrsta sem 
ég gerði var því að mála eldhúsið ólífugrænt,“ segir 
hún. „Svo er ég með stóla frá ömmu minni sem ég 
málaði en einn þeirra er ennþá grænn þar sem ég á 
ennþá eftir að taka hann í gegn.“

Skipulagið í eldhúsinu hjá Láru er svolítið óvenju-
legt að því leyti að hún er bæði með sófa og stand-
lampa við eldhúsborðið hjá sér. „Ég er nýbúin að 
kaupa mér nýjan sófa í stofuna þannig að ég er með 
gamla sófann inni í eldhúsi sem er frekar spes. Mér 
finnst rosa kósí að kúra í honum á morgnana og lesa 
blaðið og borða morgunkornið,“ segir Lára og hlær.

Í borðstofunni hjá Láru er spegill sem á sér svo-
lítið skemmtilega sögu. Spegillinn var upphaflega 
á Kaffibrennslunni en þegar hún var nýlega tekin í 
gegn var hann tekinn niður. „Ég var að vinna á Kaffi-
brennslunni og var fastagestur þar svo ég spurðist 
fyrir um spegilinn og var sagt að ég mætti eiga hann 
ef að ég sækti hann. Ég gerði það því bara og burð-
aðist með hann inn til mín þó að hann væri rosalega 
stór,“ segir Lára og hlær.

Spegillinn sómir sér vel í borðstofunni hjá Láru og 
hún er mjög ánægð með hann. „Hann er náttúrulega 
gamall og illa farinn en það er það sem gerir hann sér-

staklega sjarmerandi. Ég er ekki með hann í neinum 
ramma heldur lét bara festa hann upp á gamaldags 
speglafestingum svo að hann nyti sín sem best. Mér 
finnst mjög gaman að vera komin með hann heim til 
mín og hann setur mikinn svip á stofuna mína,“ segir 
hún.

Lára segir að íbúðin bjóði upp á marga möguleika. 
„Það ýmislegt sem mætti gera en það er ekkert sér-
stakt sem er fyrirhugað á næstunni, nema kannski að 
kaupa borðstofustóla,“ segir hún og hlær.

emilia@frettabladid.is

Gott að kúra í eldhúsinu
 Lára Kristín Unnarsdóttir keypti sér íbúð á Njálsgötunni fyrir tæpu ári síðan sem hún 

hefur verið að hreiðra um sig í.  Lára segist hafa verið frekar dugleg að gera íbúðina heimil-
islega síðan hún flutti inn.

Láru finnst mjög gott að vera með sófa í ólífugræna eldhúsinu sínu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Spegillinn af Kaffibrennslunni nýtur sín vel í borðstofunni hjá 
Láru. 

Langi manni til að lífga upp 
á veggina heima hjá sér, en 
vill ekki veggfóðra eða mála í 
sterkum litum, gætu mynstur 
frá bandaríska fyrirtækinu 
Blik verið málið.

Veggmynstrin sem eru mjög 
eftirsótt í Evrópu og Banda-
ríkjunum um þessar mundir, 
geta lífgað upp á og í raun 
gjörbreytt einu herbergi með 
talsvert lítilli fyrirhöfn.

Það tekur varla nema tíu 
mínútur að henda mynstrunum 
á vegginn, sem eru mismun-
andi að gerð og seld tíu saman í 
pakka. Hvert mynstur er síðan 
fáanlegt í ólíkum litum.

Mynstrin henta í raun vel á 
næstum alla veggi heimilisins, 
í stofunni, svefnherberginu og 
baðherberginu svo dæmi séu 
tekin. Þau eru ekki síður flott 
í anddyrum og stigagöngum. 
Sumum finnst meira að segja 
svalt að setja þau á ísskápa, 
eldhús- og baðinnréttingar.

Síðan er jafn lítið mál að 
taka mynstrin niður, fái maður 
leið. Barnamynstrin má meira 
að segja taka niður og færa á 

milli staða, þó mælt sé gegn 
því að það sé gert oft því þá er 
hætta á að þau skemmist. Þau 
eiga ekki að skilja eftir sig um-
merki, enda gerð úr efni sem 
minnir á vínyl.

Veggmynstrin frá Blik eru 
fáanleg í versluninni Skermi 
að Höfðabakka 9.

Umbreyting á 
stuttum tíma

 Veggmynstur geta lífgað upp á heimili með lítilli 
fyrirhöfn.

Hvítir mávar gera mikið fyrir rauðan 
vegg.Hvert mynstur fæst í nokkrum litum. 

Mynstrin henta líka vel í anddyri og í 
stigaganga.
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Með þetta augnaráð yfirvofandi veigra íbúarnir sér við slæmri 
umgengni.

Rautt teppi og gylltir listar gefa stigaganginum ákveðinn 
virðingarblæ.

Við Garðastræti 17 í Reykjavík 
stendur skemmtilegt fjölbýlishús 
þar sem íbúarnir hafa tekið hönd-
um saman um að skapa virðu-
lega stemningu á stigaganginum. 
Þemað tengist lýðveldinu Íslandi 
og á veggjum hanga myndir af 
fyrrum forsetum þjóðar vorrar. 
Stigagangurinn er mjög snyrti-
legur og svolítið í anda þeirra ára 

þegar húsið var byggt árið 1930 
og gefur það myndunum aukinn 
þjóðræknisblæ.

Á tveimur veggjum hanga 
myndir af Sveini Björnssyni og 
Ásgeiri Ásgeirssyni, en á þeim 
þriðja er að finna koparplatta 
með vangamynd af Jóni Sigurðs-
syni. Ragnar í Smára, sem átti eitt 
sinn Garðastræti 17, keypti kassa 

af þessum forláta plöttum árið 
1944 þegar Kommúnistaflokkur 
Íslands notaði þá sem fjáröfl-
unarleið fyrir flokkinn. Ragnar 
hefur þó ekki getað nýtt sér alla 
þessa platta í húsinu því kassi af 
þeim dagaði uppi í kjallara þess 
og fannst þar rykfallinn fyrir 
nokkrum árum.

mhg@frettabladid.is

Virðulegasti stiga-
gangur landsins

Sveinn Björnsson ábúðarfullur á svip.

Þarna hangir platti með mynd af Jóni 
Sigurðssyni forseta, en skemmtilegt 
er frá því að segja að svona platta lét 
Kommúnistaflokkur Íslands framleiða 
árið 1944 til að fagna þjóðhátíð og 
fjármagna starfssemi flokksins.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Ásgeir Ásgeirsson heldur verndarhendi 
yfir þessum stigangangi.

20hp Briggs & Stratton
vökvaskiptur • sláttubreidd 107 cm.

269.000 kr.
Sláttuvélamarkaðurinn
Ný verslun á Vagnhöfða 8

10 Rvk, S. 517-2010

Sláttuvélamarkaðurinn
Ný verslun á Vagnhöfða 8

10 Rvk, S. 517-2010

Póstkössum,
hurðahúnum,
bréfalúgum,

skápahöldum,
öryggislæsingum

á hurðir og glugga,
stormjárni
og lömum.

Laugavegi 29
Sími: 552 4320 - www.brynja.is

Mikið úrval af:

INNIHURÐARHÚNAR
ÚR RYÐFRÍU STÁLI.
Aðeins kr. 1.395,-
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1. Blóm og fiðrildi  Mósaíkflísarn-
ar sem þekja gamaldags baðkarið 
gera það nútímalegt. Flísarnar 
undir baðkarinu mynda litla mottu. 

2. Málmur. Hér eru flísarnar á 
gólfinu og veggjunum úr málmi. 
Þær kallast á við hið sígilda bláa 
útlit mósaíkflísanna í kringum 
sturtuna. Flísar frá SICIS fást í 
Vídd í Kópavogi.

3. Gyllt baðkar Kleópatra hefði 
verið ánægð með þetta baðkar. 
Algyllt og freistandi. Á veggnum er 
spegill settur innan í ramma sem 
búinn er til úr mósaíkflísum.

4. Blómstrandi Fallegt er að þekja 
einn vegg af litum og blómum í al-
hvítu rými. Hvort sem það er inni á 
baðherbergi, í stofu eða eldhúsi. 

Hugmyndaflugið slær tóninn
 Mósaík er listform. Myndir og mynstur samsett úr smáum steinum, gleri eða flísum. Hug-

myndaflugið slær tóninn og forminu eru allir vegir færir. Ítalska fyrirtækið SICIS er leiðandi í fram-
leiðslu og hönnun á mósaíkflísum og hefur skapað heilan heim af mósaíkverkum til heimilisins.

1

2

3

4

NÝTT Flísabúðin kynnir
Nýtt á Íslandi!

Auðvelt í notkun.
10mm lag er ca. 10 desibil
Margar úrlausnir:

   Á ójafna fleti jafnvel með sprungum svo og á álagsfleti.

•
•
•

Fljótandi hljóðeinangrun.

Flísabúðin hf • Stórhöfða 21 • 110 Reykjavík • Sími 545 5500 • www.flis.is•

rivoli

matouche

CINCA

Victoria, City

Wengé

®
PCI Nanosilent
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BÍ BÍ OG BLAKA Þó þessi fugl sé alls engin álft heldur dúfa getur hann líkt og 
vögguvísan góða fylgt manni í svefninn. Hægt er að klemma hann á hillur eða á 
rúmgaflinn, sem er gott fyrir þá sem eru hræddir við myrkrið. Dúfan er sköpunarverk 
Thorstens Van Elten. Hún fæst í Saltfélaginu og kostar 8.600 krónur.

hönnun

 LEIKFÖNG Little ugly-
dolls eða Litlu ljótu dúkkurnar 
eru safn vinsælla en heldur 
ófrýnilegra tuskudýra, sem 
hafa unnið til fjölda verðlauna. 
Hvert tuskudýr hefur sín sér-
kenni, svo sem leð-
urblökuvængi, 
horn eða hala, og 
öll eiga þau sér 
spennandi 
sögu. Eins 
og þau 
Wage, Ice Bat, 
Bob og Beep.

www.formaco.is
Fossaleyni 8 . 112 Reykjavík . Sími 577 2050 . Fax 577 2055 . formaco@formaco.is

formaco
hefur lausnirnar fyrir þig!

Kerfisloft Svalagler Steypumót

Stigar Girðingar Aksturs- og iðnaðarhurðir Felliveggir

Gámaeiningar Gluggar og hurðir Hleðslubrýr Gler og glerlausnir

Stálgrindarhús

Ertu í framkvæmdahug?

Kranar og vinnulyftur

 ENDURVINNSLA
Umhverfisvernd er á allra 

vörum og því hefur endurvinnsla 
komist í tísku. Pappír og tómar 
mjólkurfernur er þó ekki það 
eina sem hægt er að endurvinna 
heldur einnig gamlir húsmunir og 
margt fleira. Hönnunarhópurinn 
5.5 designers brallar ýmislegt 
skemmtilegt og meðal verka 
þeirra eru þessir frábæru stólar 
sem fengið hafa endurnýjun 
lífdaga í þeirra meðförum. Eins 
og sjá má er heilmargt hægt að 
gera ef maður hefur formfræðina 
á hreinu og heilmikið af hug-
myndum. 

Fleiri verkefni hópsins má sjá á 
cinqcinqdesigners.com
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Innrettingar
Dalvegi 10-14 •  200 Kópavogur

Sími 577 1170 •  Fax 577 1172 •  www.innx.is

Inn X stækkar
þína veröld

Inn X Innréttingar
hefur opnað stórglæsilega

nýja sýningaraðstöðu
að Dalvegi 10-14 Kópavogi.

Komdu og fullkomnaðu þína
veröld, um leið og þú

fagnar með okkur
þessum stóra áfanga.

Athugið að enn eru Inn X Skrifstofuhúsgögn, 

með ótrúlegt úrval hágæða skrifstofu-

húsgagna á frábæru verði, að Faxafeni 8.



hús&heimili

1. Timor-svart borðflettidaga-
tal frá Danese Milano, kostar 
12.500 krónur og fæst í Saltfélag-
inu, Grandagarði 2.

2. Gul og gæfuleg sítrónu-
pressa hönnuð af Christa Marple 
og Helle Helsingholf. Kostar 1950 
krónur og fæst í Saltfélaginu. 

3. Óbrjótanlegir, mjúkir og 
skemmtilega skringilegir síli-

konbollar sem kosta 1550 krónur 
stykkið og fást í Saltfélaginu.

4. Sænskar Dixie-diskamottur 
sem fást í Saltfélaginu og kosta 
bara 450 krónur stykkið. 

5. Salt- og piparsett úr gegn-
heilum sambesi-viði, handgert í 
Þýskalandi. Kostar 500 krónur og 
fæst í Duxiana-Gegnum glerið í 
Ármúla.

3

Eldhúsverk og eldhús „verk“
 Metnaðargjarnir kokkar líta á eldhúsið sem vinnusvæði á meðan flestir telja það vera blöndu 

af samverustað og vinnusvæði. Hvernig sem eldhúsið er nýtt er um að gera að vanda valið á 
því sem fyrir augu ber. Það sem gleður augað gleður um leið sálina og eykur þannig á vellíðan.

1
2

54
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MONACO
Litir: Ljós / Beige – Ólífugrænn – Malt-brúnn
3ja sæta Verð áður: 139.000 kr. Nú: 111.200 kr.
Svefnsófi Verð áður: 179.000 kr. Nú: 143.200 kr.

DALTON
Litir: Ljós / Beige – Ólífugrænn – Malt-brúnn
3ja sæta Verð áður: 109.000 kr. Nú: 87.200 kr.
Svefnsófi Verð áður: 159.000 kr. Nú: 127.000 kr.
Stóll Verð áður: 82.000 kr. Nú: 65.600 kr.
Skemill Verð áður: 48.000 kr. Nú: 38.400 kr.
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

Frábært verð!
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU WA-65,
WA-320, WA-470
og WA-500

Frábært verð!
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Gunnar Valsson
Sölustjóri
822 3702
gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg.
fasteignasali

Snorri Björn
Sölufulltrúi

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

Vignir Garðarson
Sölufulltrúi

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi
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Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign WWW.EIGNALEIT.IS

SÖLUMENN ÓSKAST

Erum að leita að metnaðarfullum og heiðarlegum sölumönnum
til að vinna í einu öflugasta fasteignasöluteymi landsins

TEKJUMÖGULEIKAR!

Hafðu samband núna!

MIKLIR

822 3702



liðs flugherstöðvarinnar á Andey, 
á móti blaðamanni. Flugsveit 333 
hefur sex P3-Orion-vélar til um-
ráða - fjórar eru með fullum bún-
aði en tvær þær elztu eru einfald-
ar útbúnar. Dags daglega eru vél-
arnar fyrst og fremst gerðar út í 
eftirlitsflug í Norðurhöfum, ekki 
sízt í fiskveiðilögsögunni við Sval-
barða. Enda eru einkunnarorð 
flugsveitarinnar „Hið vökula auga 
í norðri“. 

„Sérstaklega þegar veðurskil-
yrði eru slæm gerum við hluti sem 
enginn gervihnöttur getur leik-
ið eftir okkur,“ segir Berg-Olsen 
og sýnir því til sönnunar mynd-
ir sem teknar voru í eftirlitsflugi 
af fiskiskipum og gera kleift að 
bera kennsl á skipin, jafnvel þótt 
á sumum þeirra sé breitt yfir ein-
kennisstafina. Með reglulegum 
myndatökum af skipum á miðun-
um sé mögulegt að bera kennsl á 
skipin þrátt fyrir slíkar tilraunir 
til feluleiks. 

Auk eftirlits með fiskiskipum 
gagnast eftirlitsflug Orion-vél-
anna til að fylgjast með umferð 
flutningaskipa, einkum og sér í 
lagi flutninga sem skilgreindir 
eru sem áhættuflutningar, og síð-
ast en ekki sízt með hernaðarum-
svifum Rússa þar norður frá.

Mikilvægur þáttur í starfi flugs-
veitarinnar er að taka myndir af 
og bera kennsl á meint sjóræn-
ingjafiskiskip, sem gjarnan sjást 
að veiðum í Svalbarðalögsögunni 
eða á alþjóðlegu hafsvæðunum 
í Smugunni og Síldarsmugunni. 
Þessu verkefni sinnir sveitin í um-
boði strandgæzlunnar. 

P3-Orion-vélarnar eru mjög fjöl-
hæfar og hafa verið í notkun í 
fjóra áratugi. Á næsta ári hefst 
vinna við að uppfæra vélar flugs-
veitar 333, en með þeim breyting-
um verður líftími vélanna fram-
lengdur fram á fjórða áratug þess-
arar aldar.

Berg-Olsen segir að á árum 
áður, er sams konar vélar voru að 
staðaldri í bandarísku herstöðinni 

á Miðnesheiði, hafi norsku vélarn-
ar verið alltíðir gestir þar, enda 
hafi reglulega farið fram sameig-
inlegar æfingar með bandarísku 
og norsku vélunum. Eftir miðjan 
tíunda áratuginn dró úr þessum 
sameiginlegu æfingum og í stað-
inn komu æfingar með þeim evr-
ópsku NATO-ríkjum sem einn-
ig ráku slíkar vélar, sem voru 
fyrst og fremst Hollendingar. Nú 
hafa Þjóðverjar tekið við þessum 
vélum sem hollenzki herinn átti 
og því hefur þetta samstarf færzt 
yfir á þýzka herinn. 

Í ágúst munu nokkrar norsku 
Orion-vélanna taka þátt í Norð-
urvíkingi, fjölþjóðlegri heræf-
ingu NATO á Íslandi. Orrustuþot-
ur norska flughersins munu einn-
ig taka þátt. 

Spurður hvort hann gæti séð 
fyrir sér að Flugsveit 333 myndi 

að einhverju leyti sinna svipuðu 
eftirliti í íslenzku lögsögunni 
eins og hún gerir á hafsvæðinu 
norður og austur af henni segir 
Berg-Olsen að tæknilega væri 
það að sjálfsögðu mögulegt að 
Orion-vél sveitarinnar legði leið 
sína til Íslands af og til. Það væri 
þó fyrst og fremst komið undir 
pólitískum vilja og að sveitin 
fengi fjárveitingar í samræmi 
við verkefnin sem henni er ætlað 
að sinna. 

Jo Gade, einn æðsti embættis-
maður norska varnarmálaráðu-
neytisins, tjáði Fréttablaðinu að 
samkvæmt hinu nýja samkomu-
lagi um aukið samstarf Íslands og 
Noregs í öryggis- og varnarmálum 
væri ekki gert ráð fyrir að norsk-
ar herflugvélar sinntu slíku eftir-
liti í íslenzkri lögsögu. Slíku eftir-
liti og daglegri fullveldisáréttingu 
í íslenzku lögsögunni yrðu Íslend-
ingar sjálfir að sinna. 
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Captiva

Chevrolet Captiva
Frá GM - stærsta bílaframleiðanda í heimi

Kalos Aveo Lacetti StationLacetti Sport Lacetti Tosca

Evrópulínan frá Chevrolet

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

Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm

Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Það fer vel um alla fjölskylduna
Chevrolet Captiva er sportjeppi sem tekið er eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra ökumanna og 
útkoman er áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvélin í sjálfskiptum glæsijeppanum eyðir aðeins 8,7 lítrum á 

hundrað km í blönduðum akstri og þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl. Að reynsluaka þessum bíl er verkefni sem öll 
fjölskyldan hefur gaman af. Chevrolet er á Tangarhöfðanum og við tökum vel á móti þér. 

Chevrolet Captiva
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N
anna er kona sem 
flestir eldhús-
færir Íslendingar 
kannast við. Enda 
stendur hún á bak 
við Matarást, eina 

vinsælustu íslensku matreiðslu-
bók fyrr og síðar, nokkra árganga 
af Gestgjafanum, Bístró sem og 
einar níu aðrar matreiðslubæk-
ur og þýðingar nokkurra að auki. 
Enn fremur þekkja margir Nönnu 
af bloggsíðu hennar, www.nannar.
blogspot.com, en hún hefur allt frá 
upphafi verið ein vinsælasta ís-
lenska bloggsíðan. Lesendur henn-
ar eru ekki endilega fólk í leit að 
uppskriftum þótt alltaf slæðist 
einhverjir með. Fremur eru það 
lifandi og skemmtileg skrif af lífi 
Nönnu og fjölskyldu hennar sem 
laða fólk að síðunni og dæmi eru 
um að fólk sem aldrei hefur hitt 
Nönnu í eigin persónu geti ekki 
hugsað sér að byrja daginn án 
þess að athuga hvað sé að frétta af 
henni og hennar fólki. Sjálf segist 
Nanna vera fremur feimin og segir 
að það hvað hún sé „skrítin“ megi 
að hluta til rekja til æsku hennar. 

Nanna er fædd árið 1957. Þótt 
árin séu aðeins 50 síðan sú fæð-
ing átti sér stað gætu þau af lýs-
ingum Nönnu verið mun fleiri. 
„Að hluta til var ég alin upp á 
annarri öld, að minnsta kosti 
framan af. Til 11 ára aldurs bjó 
ég í Skagafirðinum, í Djúpadal í 
Blönduhlíð. Við systkinin, fjög-
ur talsins, vorum jöfnum hönd-
um alin upp af foreldrum okkar 
og svo þremur rosknum karl-
mönnum sem einnig bjuggu á 
bænum: Afa mínum og bræðrum 
hans. Þeim þótti öllum óskaplega 
vænt um okkur en voru mjög 
ólíkir menn þótt þeir væru bræð-
ur. Pabbi, Rögnvaldur Gíslason, 
vann áratugum saman á sýslu-
skrifstofunni á Sauðárkróki og 
alla jafna dvaldi hann því ekki á 
heimilinu nema einn dag í viku – 
kom heim á laugardögum og fór 
aftur á Krókinn á sunnudögum. 
Mamma, Sigríður Jónsdóttir, var 
sveitahúsmóðir með allri þeirri 
vinuþrælkun sem því fylgdi en 
bærinn var það langt frá þjóð-
veginum að hún kenndi okkur 
systkinunum heima þar til við 
fluttum á Sauðárkrók. Mér finnst 
oft eins og hún sé eini kennarinn 
sem ég hafi virkilega lært eitt-
hvað af.“

Nanna segir að það að flytja 
á Krókinn og þá sérstaklega að 
hitta jafnaldra sína oftar en ör-
sjaldan á ári hafi verið mikil við-
brigði. „Ég fann það mjög fljótt 
þegar ég flutti að ég var álit-
in mjög skrítin. Ég kunni ekki 
marga af þessum krakkaleikjum 
og talaði öðruvísi en aðrir. Það 

var ekki fyrr en mörgum árum 
síðar sem ég áttaði mig á því að 
mér færi best að vera ég sjálf. Þá 
fór mér líka að líða vel.“

Nanna segist hafa verið partídýr 
á unglingsárum og afleiðingar 
þeirra var því 16 ára ólétt Nanna, 
á leið í menntaskólann. En Nanna 
átti góða að og foreldrar hennar 
gengu dóttur hennar í foreldra-
stað á meðan hún kláraði mennta-
skólann og svo tók Nanna við upp-
eldinu, sem hún segir að hafi verið 
mikill skóli og erfiður, ekki síst 
fyrir dóttur hennar sem hingað 
til hafði átt afar góða mömmu í 

ömmu sinni. Eftir stutta viðkomu á 
Stokkseyri kom að því að hún flutti 
í bæinn, fór í háskólann þar sem 
hún prófaði sagnfræði og ýmis 
önnur fög en allra skemmtilegast 
fannst henni að sitja á kaffistof-
unni og kjafta. Í miðjum kaffistofu-
umræðum var Nanna orðin ólétt á 
ný, hóf sambúð og flutti í Skerja-
fjörðinn. „Strákurinn minn fædd-
ist þegar ég var 23 ára og ég held 
að það ár sem á eftir fór hafi verið 
leiðinlegasta tímabil ævi minnar. 
Og sá tími sem ég hef komið hvað 
minnstu í verk því ég gerði eig-
inlega ekkert nema liggja uppi í 
rúmi og lesa reyfara. Ég hef stund-
um hugsað mér að fara að vinna 
heima en ég er bæði hrædd um að 
ég myndi leggjast upp í rúm í reyf-
aralestur og svo líka að ég myndi 
einangra mig.“ Næstu fimm árin 
vann Nanna á Örnefnastofnun við 
ýmis ritarastörf og örnefnasöfnun 
og svo lá leiðin til Iðunnar. Þar átti 
hún eftir að starfa næstu 16 árin 
og vinna að sínum stærstu verk-
um. „Ég var ráðin inn til að svara 
í símann og skrifa reikninga og 
sjálfstraustið var svo lítið á þeim 
tíma að ég var hreint ekki viss um 
að ég myndi bara ráða við starf-
ið. Ég hélt einhvern veginn að ég 
væri algjörlega gagnslaus. Til allr-
ar hamingju var Jón Karlsson for-
stjóri mjög fljótur að sjá að hann 
gæti líklega notað mig í ýmislegt 
annað.“ Þó voru enn nokkur ár í 
að matreiðslubókaferillinn hæfist 
en það var ekki fyrr en tæpum tíu 
árum síðar sem Matarást, fyrsta 
matreiðslubók Nönnu, kom út. 

Upphaf matreiðslubóka Nönnu 
má rekja til þess þegar hún var 
þrítug þótt ekki hafi bókin komið 
út fyrr en hún var að verða fer-
tug. „Það var þrennt sem gerðist 
þegar ég var um þrítugt. Í fyrsta 
lagi skildi ég, sem kallaði á ákveð-
ið sjálfstæði í eldhúsinu, að þurfa 
ekki lengur að elda það sem eigin-
maðurinn vildi. Í öðru lagi fór ég 
að vinna meira um það leyti sem 
þýddi að ég varð að fara að huga 
að matreiðslu sem tók skemmri 
tíma og það þriðja var að ég hætti 
að reykja og fór loks að finna al-
mennilegt bragð. Fram að þessu 
hafði ég ekki verið neinn sérstak-
ur kokkur en þarna var eins og það 
kviknaði á mér og ég fór að hafa 
ofsalega gaman af því að elda og 
gerði það vel.“ Það er samt ákveð-
in þversögn í því að Nanna hafi 
fyrst farið að elda af virkilegri 
elju um þrítugt því allt frá mennta-
skólaaldri hafði hún haft mikla 
ást á og safnað matreiðslubók-
um. Matreiðslubækur las hún eins 
og aðrir lesa skáldsögur og í dag 
á hún um 1.600 bækur. Líklega er 
matreiðslubókaáhuginn meðfædd-
ur. „Það var eitthvað í matreiðslu-
bókunum sem höfðaði til mín. Og 

ég hef stálminni á alla kafla í til að 
mynda skáldsögum sem tengjast 
mat. Eitt sinn las ég reyfara sem 
ég hélt að ég hefði aldrei lesið áður. 
Allt þar til ég kom að opnu þar sem 
dýrindisveisluföngum var lýst. Þá 
mundi ég hvert smáatriði af kræs-
ingarlýsingunum.“

Þegar eldamennskan hófst að ráði 
í lífi Nönnu segist hún fljótt hafa 
áttað sig á því að hún yrði að skrifa 
niður hluti sem heppnuðust vel. 
Bolludagurinn 1989 verður lengi 
í minnum hafður. Þá útbjó Nanna 
súkkulaðikrem sem sonur hennar 
var í skýjunum með. Árið eftir átti 
allt að heppnast jafn stórkostlega 

en súkkulaðikremið var „ekki eins 
og síðast“ að sögn afkvæmisins. 
Leitin mikla að súkkulaðikrem-
inu, bar hins vegar ekki árang-
ur. „Ég fór upp úr þessu að leggja 
mikla rækt við að skrifa niður 
hvernig átti að gera hlutina og alls 
kyns fróðleik um hráefnið. Smám 
saman breyttust þessir punktar 
í stóra skrá í tölvunni minni sem 
ég fór svo að prenta út og ljósrita 
handa vinum og ættingjum. Til 
þess var ég að stelast í vinnunni og 
alltaf stækkaði og stækkaði skrá-

in. Að lokum var þetta orðið svo 
umfangsmikil útprentun að ég 
hafði ekki samvisku í mér að vera 
að nota prentara og ljósritunar-
vél vinnustaðarins í þetta og ákvað 
að prenta út eina lokaútgáfu. Þar 
sem ég er að ljósrita hana þarf ég 
að skreppa frá og kem stuttu síðar 
að Jóni forstjóra við ljósritunar-
vélina þar sem hann er að blaða í 
þessu. Ég hugsaði með mér að nú 
fengi ég skammir í hattinn. Jón 
spyr mig hvað þetta sé sem ég segi 
honum og þá segir hann: „Nanna, 
við gefum þetta út. Nú færð þú 
þann tíma sem þú þarft til að klára 
þetta og svo gefum við þetta út.“ 
Og úr varð Matarást: Afrakstur 15 
ára glósuvinnu Nönnu. 

Nanna er eftir nokkurra ára stopp 
í matarblaðamennsku aftur komin 
í gamla fagið hjá Eddu og þar 
verður vinna við matreiðslubæk-
ur hluti starfs hennar. Þessa dag-
ana er að koma út bókin Matur-
inn okkar, sem er íslensk þýðing 
á Cool cuisine eftir Nönnu sem 
út kom fyrir tveimur árum. Hún 
hefur einnig lokið við að þýða aðra 
sem kallast Stóra matarbókin, 
bók þar sem heimsfrægir kokkar 
kenna óbreyttum að elda að hætti 
listakokka. Og þriðja bókin er 
einnig í vinnslu, Af bestu lyst III. 
Hvað aðrar stundir í sólarhringn-
um varðar segist Nanna annars 
vera svolítil dellukona. Þessa dag-

ana dvelur hún mikið á eBay í leit 
að skemmtilegum borðbúnaði og 
er nú að sverma fyrir skeiðahit-
ara um leið og hún viðurkennir að 
vita ekki almennilega til hvers hún 
á að vera að hita skeiðarnar. En er 
það rétt sem sagt er að Nanna sé 
svo utan við sig að hún mæti jafn-
vel í fötunum á röngunni í vinn-
una? „Já, já. Ég veit ekki hvort ég 
geti sagt frá því en einu sinni kom 
það fyrir mig í alvöru að ég stopp-
aði sem örsnöggvast og reyndi að 
muna hvort ég væri með einn fót 
eða tvo. Ég er stundum á sjálfstýr-
ingu, alveg í mínum eigin heimi. 
Og enda þar af leiðandi oft bara
einhvers staðar allt annars staðar 
en ég ætlaði að enda.“

Einfarinn í eldhúsinu
Matarbiblía Íslendinga var um margra ára skeið ljósritað hefti sem Nanna Rögnvaldardóttir hafði útbúið fyrir sjálfa sig og ýmsa 
vini sína. Forstjóri Iðunnar fann einn daginn heftið í ljósritunarvélinni og sagði Nönnu að nú skyldi eldhúsviska hennar gefin út. 
Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti konuna sem stendur að baki bróðurparti íslenskra matarskrifa og segist hún löngu vera búin 
að sætta sig við að vera eilítið öðruvísi en aðrir.

Ég var ráðin inn til að svara í símann og skrifa reikninga 
og sjálfstraustið var svo lítið á þeim tíma að ég var hreint 
ekki viss um að ég myndi bara ráða við starfið. 





að verða forsetaframbjóðandi Sósíal-
istaflokksins, sumir segja allt frá því 
að hann og Royal kynntust við nám í 
ENA fyrir tæpum þrjátíu árum.

Í kosningabaráttunni komu upp 
atvik þar sem stuðningslið Royal tókst 
á við fólkið á bakvið Hollande. Fjöl-
miðlafulltrúi Royal, Arnaud Monte-
bourg, gamall mótherji Hollande, fékk 
til að mynda spurningu í beinni útsend-
ingu í sjónvarpsþætti um hvort Royal 
hefði einhverja galla og hann svaraði; 
„aðeins einn – sambýlismaður henn-
ar.“ Montebourg var vikið frá störfum 
í mánuð en svarið vakti mikla athygli.

Margir telja að yfirlýsing Royal á 
sunnudagskvöldið sé úthugsaður leik-
ur af hennar hálfu í þeim tilgangi að 
taka yfir leiðtogahlutverk Sósíalista-
flokksins úr hendi fyrrverandi sam-
býlismanns síns og gera umbætur á 
flokknum eftir eigin höfði. Búist er við 
því að Hollande víki sem leiðtogi Sósí-
alistaflokksins á næsta ári fyrir eftir-
manni sínum. Hörð valdabarátta gæti 
verið í uppsiglingu á milli Royal og 
fyrrverandi fjármálaráðherra Frakka, 
Dominique Strauss-Kahn.

Erfitt er að segja til um hvort sam-
bandsslit Royal og Hollande muni hafa 
þau áhrif að valdabaráttan innan Sósí-
alistaflokksins verði minna flókin eða 
jafnvel enn harðari. Gagnrýnendur 
höfðu sumir hverjir séð fyrir sér óeðli-
legan brag á því að Hollande myndi af-
henda sambýliskonu sinni Royal völdin 
í Sósíalistaflokknum þegar hann færi 
frá, í ætt við konungsveldi. Eftir skiln-
aðinn er erfiðara að halda því fram 
að Hollande muni veita Royal fyrir-
greiðslu.

Pólitísk framtíð Hollande virðist 
óljós eins og staðan er í dag. Honum 
er að einhverju leyti kennt um að ekki 
hafi tekist á tíu ára valdatíð sinni að 
gera þær umbætur á Sósíalistaflokkn-
um sem nauðsynlegar séu til að koma 
honum til valda.

Royal mun hins vegar hefja baráttu 
sína um völd í Sósíalistaflokknum með 
það markmið að leiða flokkinn til sig-
urs sem forsetaframbjóðandi sósíal-
ista í næstu kosningum árið 2012.

E
itt frægasta tvíeyki 
Frakklands, í ástarlíf-
inu og pólitíkinni, er skil-
ið að skiptum. Segolene 
Royal, forsetaefni Sósíal-
istaflokksins í nýafstöð-

um kosningum, og Francois Hollande, 
leiðtogi Sósíalistaflokksins, sem hafa 
verið kölluð „Bill og Hillary Clinton“ 
Frakklands, höfðu verið saman í 27 ár 
þegar Royal tilkynnti um sambands-
slitin að kvöldi kjördags seinni um-
ferðar þingkosninganna á sunnudag-
inn fyrir viku.

Yfirlýsingin um sambandsslitin var 
ekki sameiginleg, þó að Hollande hafi 
verið skjótur að staðfesta hana. Hvor-
ugt þeirra tilgreindi sérstaka ástæðu 
fyrir skilnaðinum en Royal gaf sterk-
lega í skyn að Hollande væri í tygjum 
við aðra konu. Í viðtali við franska út-
varpsstöð, þar sem hún var að kynna 
nýja bók sína, Að tjaldabaki ósigurs, 
sem kom út í síðustu viku sagðist hún 
hafa beðið Hollande um að yfirgefa 
heimili þeirra til að fylgja eftir ást-
armálum sínum og óskaði honum alls 
hins besta.

Royal og Hollande kynntust og hófu 
samband sitt þegar þau voru við nám 
í Ecole Nationale d´Administration 
(ENA), skóla sem megnið af stjórn-
mála- og embættismannaelítu Frakka 
útskrifast úr. Eftir námið fóru þau 
bæði að starfa fyrir Sósíalistaflokk-
inn.

Royal var skipuð umhverfisráðherra 
árið 1992 og hefur síðan verið aðstoðar-
ráðherra í bæði menntamálum og fjöl-
skyldumálum. Hollande hefur verið 
leiðtogi Sósíalistaflokksins undanfar-
in tíu ár.

Royal og Hollande giftu sig aldrei 
þrátt fyrir að hafa verið í sambandi í 
27 ár og eignast fjögur börn sem eru á 
aldrinum fjórtán ára til 22 ára. Royal 
viðurkennir í bók sinni að hún hafi 
verið viljug til þess en gefur í skyn að 
Hollande hafi látið vini sína tala sig 
ofan af hugmyndinni.

Allt frá því að Royal tilkynnti um að 
hún sæktist eftir forsetaembættinu á 
síðasta ári hefur samband hennar og 
Hollande verið í kastljósi fjölmiðla. 
Þrálátur orðrómur hafði verið uppi í 
kosningabaráttunni um að sambandið 
stæði á völtum fótum.

Það þótti vera skýrt merki um stirt 
samband þeirra þegar ljósmyndir voru 
teknar af þeim í mars síðastliðinn þar 
sem þau heilsuðust með handabandi. 
Í landi þar sem algengt er að heilsast 
með kossi á kinn, og þar sem pör eru 
ástúðleg við hvort annað á almanna-
færi, þóttu stíf formlegheitin í Royal 
og Hollande grunsamleg.

Royal sagði eftir skilnaðinn að eins 
og öll pör hefðu þau glímt við vanda-
mál en hún hafi kosið að setja þessi 
vandamál á ís meðan á kosningabarátt-
unni stóð. Aðeins örfáir mánuðir eru 
síðan Royal neitaði öllum sögusögnum 
um skilnað þeirra og bætti jafnvel við 
að hún hefði íhugað að giftast Hollande 
við „rómantíska athöfn“ í Frönsku 
Pólýnesíu í fyrra. Viðbrögð Hollande 
við þessum orðum Royal voru að hann 
kannaðist ekki við það.

Aðeins mánuður er síðan Royal og 
Hollande sögðust ætla að fara í mál 
við útgefanda bókar um bresti í sam-
bandi þeirra. Í bókinni var haldið fram 
að áhugi Hollande á öðrum konum 
hefðu kynt undir metnaði Royal til að 
bola honum frá völdum í Sósíalista-
flokknum. Royal sagði þessar ásakan-
ir „ósannar og mjög særandi“.

Hollande sagði í útvarpsviðtali í vik-
unni að skilnaðurinn væri einkamál 
hans og Royal og að hann hefði engar 
„pólitískar orsakir né pólitískar afleið-
ingar“. Ekki eru allir í forystu Sósíal-
istaflokksins þó sammála Hollande og 
telja sumir að orðrómur um vanda-
mál í sambandinu og stirðleikinn milli 
Royal og Hollande hafi haft slæm áhrif 
á kosningabaráttuna, jafnvel þó að 
franskir fjölmiðlar hafi aðeins ýjað að 

því að brestir væru í sambandinu þar 
sem lög um vernd einkalífs eru mjög 
ströng í Frakklandi.

Einn forystumaður í Sósíalista-
flokknum líkti sambandi Royal og Hol-
lande nýlega við „Bermúdaþríhyrn-
inginn“ sem flokkurinn reyndi að kom-
ast hjá að sogast inn í. Annar sagði í 
sjónvarpsviðtali að hann væri orðinn 
þreyttur á því að pólitískt líf flokks-
ins færi eftir því hvernig staðan væri í 
sambandi parsins í forystunni.

Hópur gamalgróinna kanóna í Sósí-
alistaflokknum mynda valdakjarna 
sem kallast „fílarnir“ og voru lengi á 
móti forsetaframboði Royal. Fyrrver-
andi fjármálaráðherrann Dominique 
Strauss-Kahn, fyrrverandi forsætis-
ráðherrann Lionel Jospin og fyrrver-
andi forsætisráðherrann Laurent Fab-
ius tilheyra þessum hópi meðal ann-
ars. Strauss-Kahn beið lægri hlut fyrir 
Royal um forsetatilnefningu Sósíal-
istaflokksins.  „Hver mun hugsa um 
börnin ef hún verður forseti?“ var haft 
eftir Fabius.

Á þeim tíma sem á mestu andstöðunni 
við framboð Royal stóð lét Hollande 
hafa eftir sér: „Ég lifi í martröð,“ sem 
gaf kenningum um stirt samband hans 
og Royal byr undir báða vængi. Ekki 
bættu úr skák ummælin: „Drottning-
ar geta átt sínar stundir en kóngur-
inn snýr alltaf aftur og tekur völdin.“ 
Hollande hafði sjálfur haft metnað til 

Drottning-
ar geta átt 
sínar stund-
ir en kóng-
urinn snýr 
alltaf aftur 
og tekur 
völdin.

.

Clintonhjón Frakklands skilin
Orðrómur um bresti í sambandi „gullna parsins“ í Frakklandi, Segelone Royal, forsetaefni Sósíalistaflokksins í nýafstöðnum 
kosningum, og Francois Hollande, leiðtoga Sósíalistaflokksins, reyndist sannur. Eftir að hafa fylgst að í lífinu og pólitíkinni í 
tæplega þrjátíu ár hafa Royal og Hollande skilið að skiptum. Sigríður Dögg Guðmundsdóttir skoðaði samband þeirra sem einn 
forystumaður í flokknum líkti nýlega við „Bermúdaþríhyrninginn“ sem Sósíalistaflokkurinn reyndi að komast hjá að sogast inn í.





É
g var einn af þeim sem upp-
lifðu hina goðsagnakenndu 
tónleika The Rapture á Air-
waves árið 2002. Þá hafði 
ég eingöngu heyrt eitt lag 
með sveitinni en eftir tón-

leikana fór ég beint á netið og pantaði 
mér allt útgefið efni með henni. Tónleik-
arnir voru vægast stórkostlegir og eru 
án efa með eftirminnilegustu tónleikum 
sem ég hef sótt. Ég hóf þess vegna við-
talið á því að spyrja Vito um þessa fimm 
ára gömlu tónleika.

Þið eruð að koma hingað til Íslands í 
annað sinn, er annars rétt að fyrri tón-
leikarnir hafi verið ykkar fyrstu utan 
Bandaríkjanna?

„Þetta voru einir af þeim fyrstu já, 
þegar við vorum að byrja að spila utan 
Bandaríkjanna. Virkilega spennandi.“

Manstu eftir tónleikunum?
„Já, já, ég man mjög vel eftir þeim. 

Þetta eru einir af bestu tónleikunum 
sem við höfum spilað á. Áhorfendurnir 
voru frábærir. Líka... ég man eftir því 
að hafa ráfað um Reykjavík eftir tón-
leikana í miklum kulda og allir voru 
virkilega fullir, glerbrot út um allt...“

Einmitt! Hefðbundin helgi í Reykja-
vík.

„[Hlátur] Við trúðum þessu varla og 
vorum alveg furðulostnir.“

Þetta verður vafalaust alveg eins 
núna, nema ég lofa betra veðri.

„Vá, frábært. Ég man einmitt eftir að 
hafa reynt að komast inn á skemmti-
staði og fólk stóð í röðum, alveg að far-
ast úr kulda. Síðan þegar hurðin opnað-
ist tróðst eitthvað fólk inn á meðan við 
hin héldum áfram að standa úti í kuldan-
um.“

Ég þekki þetta ágætlega, agalegt 
alveg. En segðu mér nú aðeins frá sögu 
The Rapture.

„Nú, ég og Luke [Jenner, gítarleikari 
hljómsveitarinnar og annar söngvarinn]  
stofnuðum hana á vesturströnd Banda-
ríkjanna [þeir eru báðir frá San Diego 
en stofnuðu sveitina formlega í San 
Francisco], fluttum síðan til New York, 
hittum Matt [Safer, bassaleikari og hinn 
söngvarinn] og Gabe [Gabriel Andruzzi, 
hljómborðs-, saxafón- og ásláttarleikari 
sveitarinnar] og þannig er The Rapt-
ure núna. Og síðan við kynntumst þeim 
hefur allt verið frábært.“

Hvað með nafnið, hvaðan er það 
komið? Ég nefnilega heyrt ýmsar 
sögur.

„Það kemur frá gaur, Helios Creed, 
sem var í sveitinni Chrome sem er ein 
af mínum uppáhaldssveitum. Þetta er 
sem sagt lag með honum [Af plötunni 
Cromagnum Man frá 1998].

„Lítum á okkur sem 
danshljómsveit“
Hljómsveitin The Rapture spilar á tónleikum hérlendis næstkomandi þriðjudags-
kvöld. Hljómsveitin þykir með heitustu partíhljómsveitum veraldar um þessar mundir 
en í fyrra kom út platan Pieces of the People We Love og hlaut hún frábærar viðtökur. 
Hljómsveitin hefur áður spilað á Íslandi, á Iceland Airwaves-hátíðinni árið 2002 en þá 
var sveitin nánast óþekkt. Steinþór Helgi Arnsteinsson heyrði í Vito Roccoforte, trommara 
sveitarinnar, og athugaði hvernig Íslandsförin legðist í þá.

Á fyrstu breiðskífunni ykkar, Mirror, 
heyrir maður greinilega að þið eruð að 
stefna í áttina að þessu dans-pönki eða 
póst-pönk afturhvarfi, en hversu mikil-
vægt var fyrir ykkur að fá plötusamning 
hjá DFA ef við miðum við þróun tónlistar 
ykkar? (Reyndar þrættum við Vito fyrst 
um hvort Mirror væri virkilega breið-
skífa eða stuttskífa (LP eða EP). Hann 
sagðist iðulega kalla hana EP en að plötu-
fyrirtækið hafi á sínum tíma viljað kalla 
hana LP, væntanlega til þess að selja 
fleiri plötur. Á plötunni eru aðeins átta 
lög og er hún um 25 mínútur að lengd.)
„Þegar við hittum DFA, sem voru á 
þeim tíma eingöngu James [Murphy, 
aðalmaðurinn á bakvið LCD Soundsyst-
em] og Tim [Goldsworthy], þá var það 
í raun ekki plötufyrirtæki. Eingöngu 
tveir gaurar með góða hugmynd. Við 
skiptumst síðan á skoðunum og hlust-
uðum saman á tónlist. Þannig að við... 
þú veist, bara sátum með þeim og hlust-
uðum á plötur í ár eða eitthvað og byrj-
uðum síðan að vinna saman. Það var 
afar heilladrjúgt fyrir okkur alla að 
viðo skyldum hittast. Þeir voru með 
sína eigin sveit sem var að gera sína 
eigin hluti og passaði vel fyrir verð-
andi plötufyrirtæki þeirra. Við hitt-
um síðan fólk sem rak hljóðver og þeir 
voru upptökustjórar sem virkilega 
náðu að framkalla það sem við vildum.“
Greinilega undraplötur sem þið hlust-
uðu á þarna í denn. En áður en þið 
gáfuð út Echoes hjá DFA gáfuð þið út 
EP skífuna Out of the Races and Onto 
the Tracks hjá Sub Pop. Hvers vegna 
gáfuð þið ekki út fleiri skífur hjá þeim?
„Við sömdum við Sub Pop þegar við 

bjuggum í Seattle í um sex mánuði. En 
um leið og við skrifuðum undir samning-
inn þá keyptum við okkur sendiferðabíl 
og fluttum til New York. Þetta var bara 
eitt af þessu sem gerist; Tengiliðurinn 
[á ensku: A&R] okkar þar var rekinn 
og með lélegum samskiptum náðum við 
einhvern veginn að eyðileggja öll okkar 
sambönd sem höfðu verið að byggjast 
upp. Þau voru samt mjög kúl gagnvart 
þessu. Við höfðum skrifað undir tveggja 
platna samning en við gáfum þeim bara 
þessa EP-plötu og þeir leyfðu okkur að 
fara.“
Urðuð þið ekkert svekktir á þeim tíma 
yfir því að hafa misst af þessum samn-
ingi?

„Jú, þetta var í raun erfiður tími fyrir 
okkur því við höfðum verið hjá Sub Pop 
sem er mjög stórt indí-plötufyrirtæki. 
Við vildum  frekar vera hjá DFA sem 
var samt ekkert plötufyrirtæki á þeim 
tíma. Við fórnuðum því miklu öryggi 
til þess að koma hugmyndum okkar á 
framfæri með DFA. Við vorum samt til-
búnir til þess að taka þessa áhættu til að 
geta gert eitthvað nýtt og meira okkar 
eigið.“

Núna eru þið hins vegar hjá Motown/
Universal. Eruð þið sem sagt búnir að 
selja djöflinum sálu ykkar?

„Uh, já við gerðum það fyrir löngu 
síðan [mikil hlátrasköll].“

Er samt betra að vera hjá plöturisa?
„Svona, þú veist, ef ég á að vera hrein-

skilinn þá eru risarnir ekkert það versta 
í heimi. Þetta fer eingöngu eftir plötu-
fyrirtækinu sjálfu. Mörg „indí“-plötu-
fyrirtæki eru alveg eins skítug og vond 
og risaplötufyrirtækin.“

Þau óska þess bara að vera eins og 
risaplötufyrirtækin...

„Já, algjörlega. Þessi fyrirtæki starfa 
á mjög svipaðan hátt, alveg óháð stærð, 
nema þau eru ekki með eins mikið pen-
ingaflæði. Þannig að á margan hátt er 
töluvert verra að vera hjá einhverju 
sjálfstæðu litlu plötufyrirtæki. Þetta 
fer samt mest eftir því hvaða fólk vinn-
ur hjá þessum plötufyrirtækjunum.“

Þannig að risarnir hjá Universal koma 
vel fram við ykkur?

„Já, hingað til. Þeir standa aldrei í 
vegi okkar og hafa aldrei verið með ein-
hverjar athugasemdir vegna atriða sem 
þeir telja að muni ekki selja plötur.“

Ætlið þið ykkur þá að vera áfram 
þarna?

„Við sjáum hvað setur. Samningur 
okkar er útrunninn og ég veit ekki alveg 
hvað við gerum en þetta eru athyglis-
verðir tímar, í ljósi dræmrar plötusölu 
í heiminum og allt það.“

Þið eruð líka nýbúnir að stofna ykkar 
eigið dansplötufyrirtæki. Verður lögð 
meira áhersla á það í staðinn?

„Við erum að vinna mikið í því akkúr-
at núna, sem er erfitt, því við erum svo 
uppteknir við að spila á tónleikum úti um 
allt og hugsa um sjálfa hljómsveitina.

En þetta danselement í tónlist ykkar. 
Er dansinn mikilvægari í huga ykkar en 
rokkið eða pönkið?

„Uhh, ég held að, þú veist, þegar við 
vinnum saman sem hljómsveit þá lítum 
við á okkur sem danstónlistarsveit. Ég 
held samt að rokkið, pönkið og allt annað 
sé alveg jafn mikilvægt enda liggja 
rætur okkar þar. Ég ólst upp við að fara 
á pönktónleika og var pönkari. En já, 
núna, þá erum við alveg pottþétt dans-
tónlistarsveit en við höfum auðvitað 
þennan [pönk-rokk] bakgrunn.“

Er The Rapture að verða samt meira 
raf-danstónlistarsveit?

„Við erum alltaf að stefna meir og 
meir í þá átt. En ég meina, The Rapture 
sem hljómsveit... æi, maður veit aldrei. 
Svona þróast einfaldlega frá plötu til 
plötu og í raun er aldrei hægt að ákveða 
svona fyrirfram. Ég gæti sagt að næsta 
plata myndi þróast út í frekari rafdans-
tónlist en svo endar hún sem hreinrækt-
uð rokkplata. Reyndar höfum við verið 
í fríi í mánuð og erum nýbyrjaðir að 
semja efni fyrir næstu plötu, sem geng-
ur meira að segja bara mjög vel.

Nú, fá áhorfendur að heyra nýtt efni 
þegar þið spilið hér á landi?

„Já, það gæti farið svo. Við eigum 
eitt lag sem við höfum verið að spila en 
hefur ekki enn komið út og heitir No Sex 
For Ben. Mér finnst lagið mjög gott og 
vonandi náum við að taka það. Kannski, 
ef við verðum búnir að setja saman eitt-
hvað af þessu nýja dóti, spilum við það 
líka, maður veit aldrei.“

Tónleikar The Rapture eru eins og 
áður segir á Nasa næstkomandi þriðju-
dagskvöld en íslenska hljómsveitin Mot-
ion Boys sér um upphitun. Þegar þetta 
er skrifað eru enn til örfáir miðar á
midi.is.





„Að loknu köldu og vindasömu 
vori birtist sumarið eins og himna-
sending. Það minnti mig á fæð-
ingu heilbrigðs barns þegar þungi 
meðgöngunnar er að baki og sárs-
aukafullar hríðir gleymdar með 
öllu. Löng og hlý maíkvöld með 
höfugri birkiangan og endalausri 
birtu virtust bera svolítinn keim 
af eilífðinni þrátt fyrir þá undar-
legu þversögn að íslenska sumar-
ið er bæði stutt og svipult. En það 
er einmitt skýringin á því að við 
njótum þessara örfáu daga hér á 
norðurhjaranum með þakklæti 
og lotningu á svipaðan hátt og við 
fögnum fullburða barni sem kór-
ónu sköpunarverksins.“

Kjarnmikið málfar í grein eftir 
Guðrúnu Egilson í Mbl. 17. júní.

Jón Benediktsson skrifar: „Ég 
hafði gaman af þeim dæmum sem 
þú nefnir um að menn hræri saman 
mismunandi orðatiltækjum. Í því 
sambandi rifjaðist upp fyrir mér 
svipað dæmi úr viðtali í sjónvarps-
fréttum frá því snemma í vor. Þar 
var ágætur brjóstholsskurðlækn-
ir að ræða um lækningahorfur  
lungnakrabbameins og sagði að 
þetta hefði til skamms tíma verið 
sú tegund krabbameins hjá körl-
um sem hefði dregið flesta að 
velli“ . Þarna er augljóslega bland-
að saman „að draga til dauða“ ann-
ars vegar og „leggja að velli “ hins 
vegar. Svona getur skýrasta fólki 
orðið fótaskortur þegar menn ætla 
að nota orðatiltæki.

Í barnablaði Nýs lífs, Börn 2007, 
notar viðmælandi í viðtali orðið 
alveg á óvenjulegan hátt. A.m.k. 
hef ég ekki séð það fyrr: „Ég hef 

reyndar alveg heyrt af mjög góðum 
skóladagheimilum..“ Og aftur 
síðar: „Ég hef alveg heyrt af því...“ 
Orðið alveg merkir fullkomlega, 
algerlega, til fulls. Við segjum svo 
t.d.: „Hættu nú alveg“ í merking-
unni að nú sé nóg komið – og - „Ég 
kem alveg strax“ í merkingunni 
rétt strax. En í þessum dæmum 
í blaðinu sýnist mér orðið notað 
merkingarlaust og að óþörfu.

„..og hefur Eyjólfur ekki staðið 
undir þeim væntingum sem til 
hans voru gerðar“, segir á forsíðu 
Fréttablaðsins 8. júní, og hljómar 
undarlega. Segir einhver: „Ég geri 
miklar væntingar til þín?“ Það 
held ég ekki. Við væntum mikils, 
við höfum væntingar, við bindum 
væntingar við e-ð, og svo gerum 
við okkur væntingar. En við gerum 
ekki væntingar til annarra.

mátti lesa í Fréttablaðinu 9. júní í 
óþarfri frétt af ríkri stelpu í Banda-
ríkjunum. Þessi sögn beygist hygla 
– hyglaði – hyglað. Það má m.a. sjá 
í nýlegri Stafsetningarorðabók, 
sem er gagnlegt hjálpartæki öllum 
sem vilja vanda sig.

Egill Friðleifsson rifjar upp þessa 
fallegu, frárímuðu braghendu eftir 
Stephan G. Stephansson:

Láttu hug þinn aldrei eldast 
eða hjartað.

Vinur aftansólar sértu.
Sonur morgunroðans vertu.

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

Teikn eru á lofti um að næsta 
tískubylgja verði endurvakning 
hippatímabilsins, enda er 40 ára 
afmæli Woodstock sumarsins. 
Vakning hins vestræna heims 
um umhverfisvernd hefur hlotið 
nafnið „Eco-chic“ og nú er töff að 
nota nátturlegar vörur, borða líf-
rænan mat og faðma tré. Kanad-
íska indí-söngkonan Leslie Feist 
nýtur nú mikilla vinsælda og er 

táknmynd fyrir lúkkið sem er á 
næsta leiti: stelpulegt, náttúru-
legt og ögn hippalegt. 
Þess má geta að Feist hafnaði 
milljónasamning við McDonalds 
nýlega en þeir vildu nota lagið 
hennar „Mushaboom“ í auglýs-
ingu, og hún fékk plús stig út á 
það frá umhverfissinnum. Feist 
svipar líka afskaplega mikið til 
frönsku söngkonunnar Francoise 

Hardy og bresku söng- og leik-
konunnar Jane Birkin en báðar 
voru miklar tískufyrirmyndir á 
sjöunda og áttunda áratugnum. 
Þær voru báðar með sítt slegið 
hár, topp, og klæddu sig oftast í 
strákaleg föt eins og gallabuxur, 
skyrtur og jakka. Þetta útlit snýst 
um að reyna ekki of mikið, mála 
sig ekki of mikið en vera samt 
ofursvalur.    

Blómastúlkurnar

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



Tíu ár eru liðin frá dauða 
tískuhönnuðarins Giann-
is Versace og af því til-
efni verður gata í Mílanó 
nefnd eftir honum. Via 
Versace mun gatan heita 
og verður hún nefnd þann 
15. júlí næstkomandi en 
það var einmitt þá sem 
Versace lést árið 1997. 
„Þetta er gert til heið-
urs listamannnium og 
persónunni Gianni Ver-
sace,“ sagði Vittorio Sgarbi, 
menningarmálaráðgjafi Mílanó. Via 
Versace er staðsett í því hverfi Míl-
anó sem er kallað „Tískuborg“ en 

svæðið mun seinna meir 
hýsa verslanir, hótel og 
söfn sem tileinkuð verða 
frægustu hönnuðum og 
stílistum Ítalíu.

„Gianni var yndisleg-
ur maður og frábær lista-
maður; snillingur sem átti 
allt þetta skilið,“ sagði 
systir hans, Donatella 
Versace, sem nú stýrir 
tískuhúsinu. Auk götunn-
ar mun sýning til heiðurs 

honum verða opnuð 15. júlí í La 
Scala óperuhúsinu í Mílanó og heitir 
hún „Takk, Gianni, ástarkveðja“ eða 
„Thanks, Gianni, With Love“. 

Gata nefnd til 
heiðurs Versace

Breyting á yfirtökutilboði
í Actavis Group hf.
Þann 1. júní síðastliðinn lagði Novator eignarhaldsfélags ehf. („tilboðsgjafi”) fram
yfirtökutilboð í allt hlutafé Actavis Group hf. í A-flokki sem ekki var þegar í eigu félaga
tengdum tilboðsgjafa eða í eigu Actavis Group hf. Tilboðsgjafi tilkynnir hér með að
hann hefur ákveðið að gera breytingar á yfirtökutilboði sínu sem hafa í för með sér
hagstæðari skilmála fyrir hluthafa. Breytingarnar eru háðar einróma meðmælum allra 
óháðra stjórnarmanna Actavis Group hf. til hluthafa um að samþykkja hið breytta
yfirtökutilboð og óafturkallanlegri skuldbindingu frá hinum óháðu stjórnarmönnum
um að samþykkja hið breytta yfirtökutilboð.

Tilboðsverðið hefur verið hækkað og er nú EUR 1,075 (Evrur ein 075/1000) í reiðufé fyrir hvern hlut í A-flokki
sem ekki er þegar í eigu félaga tengdum tilboðsgjafa eða í eigu Actavis Group hf., kvaða- og veðbandalausan 
(„tilboðsverð“). Um er að ræða u.þ.b. 10% hækkun frá upphaflegu tilboðsverði.

Komi til þess á næstu 12 mánuðum eftir að yfirtökutilboð tilboðsgjafa verður óskilyrt, að tilboðsgjafi selji eða
framselji með öðrum hætti, beint eða óbeint, í einum eða fleiri viðskiptum (þ.m.t. með veitingu áskriftarréttinda 
eða valrétta, samruna, sölu verulegra eigna, skráningu hlutafjár á skipulagðan verðbréfamarkað eða með öðrum
hætti), 10% eða meira af hlutafjáreign sinni (eða beinum eða óbeinum réttindum henni tengd), til ótengds þriðja
aðila, að undanskildum starfsmönnum Actavis Group hf. og jafnframt að undanskilinni endurskipulagningu innan
samstæðu tilboðsgjafa og öllum kvöðum sem kunna að vera lagðar á hlutabréfin, þ.m.t. veðsetningu, (á þeim
tíma er yfirtökutilboðið verður óskilyrt) í Actavis Group hf. (eða aðila sem tekið hefur við réttindum og skyldum
Actavis Group hf.) („síðari sala“), á hærra verði en sem nemur tilboðsverði tilboðsgjafa („hið hærra söluverð“), þá
skuldbindur tilboðsgjafi sig til að tilkynna öllum þeim er samþykkja yfirtökutilboðið um að síðari sala hafi átt sér 
stað, innan 5 viðskiptadaga eftir að samningar um síðari sölu hafa náðst.

Eftir því sem við á mun tilboðsgjafi deila hlutfallslega með hluthöfum sem samþykktu yfirtökutilboðið mismun á
hinu hærra söluverði og tilboðsverði (að teknu tilliti til sanngjarns kostnaðar af viðskiptunum). Greiðsla á grundvelli
þessa yrði innt af hendi til viðkomandi hluthafa í reiðufé í Evrum innan 10 viðskiptadaga frá lokum síðari sölu.

Nánari upplýsingar um hugsanlega viðbótargreiðslu og breytingar á yfirtökutilboðinu er að finna í viðauka við
hið opinbera tilboðsyfirlit sem sent verður hluthöfum og sem einnig má nálgast hjá Landsbanka Íslands hf. eða á
vefsíðu Landsbankans, www.landsbanki.is.

Hluthafar sem skráðir voru í hlutaskrá Actavis Group hf. við lokun viðskipta þann 30. maí 2007 munu fá
sendan viðauka við opinbera tilboðsyfirlitið, endurnýjað samþykkiseyðublað, afrit greiðsluábyrgðar og áletrað
svarsendingarumslag. Til þess að samþykkja hið breytta yfirtökutilboð skulu hluthafar skila rétt útfylltu
samþykkiseyðublaði til Landsbanka Íslands hf., Hafnarstræti 5, 155 Reykjavík, merkt „Actavis Yfirtökutilboð”, í
svarsendingarumslaginu. Einnig geta hluthafar samþykkt yfirtökutilboðið með því að senda samþykkiseyðublaðið
á faxnúmerið 410 3002 eða fara inn á vefsíðu Landsbankans, www.landsbanki.is, og nota aðgangsupplýsingar sem
fram koma í bréfi til hluthafa Actavis..

Í samræmi við ákvæði laga hefur gildistími yfirtökutilboðsins verið framlengdur og gildir tilboðið nú til kl.
16:00 þann 9. júlí 2007. Samþykki yfirtökutilboðsins verður að hafa borist Landsbanka Íslands hf. áður en
gildistíminn rennur út. Tilboðið er háð þeim skilyrðum sem fram koma í hinu opinbera tilboðsyfirliti og í
viðauka við tilboðsyfirlitið. Hluthafar eru hvattir til að skila samþykkiseyðublaðinu rétt útfylltu hið fyrsta.

Landsbanki Íslands hf. - Fyrirtækjaráðgjöf er ráðgjafi tilboðsgjafa og umsjónaraðili yfirtökutilboðs þessa. Öll
skjöl tengd yfirtökutilboðinu má nálgast hjá Landsbanka Íslands hf. að Hafnarstræti 5, 3. hæð, 101 Reykjavík, og
á vefsíðu bankans, www.landsbanki.is. Hluthöfum er bent á að hafa samband við Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu
Landsbankans í síma 410 4040 ef óskað er frekari upplýsinga, auk þess sem hægt er að senda fyrirspurnir á
tölvupóstfangið Actavis-tilbod@landsbanki.is.

Hækkað tilboðsverð

Viðbótargreiðsla

Samþykki

Gildistími

Umsjón



Myspace eða mæspeis 
er það félagsfræði-
lega fyrirbæri sem 
vakið hefur hvað 
mestan áhuga hjá 

mér að undanförnu. 
Á mæspeis geta 
allir haldið úti 

heimasíðu, kynnt sig, 
kynnst öðrum, eign-

ast „vini“ og síðast en ekki síst: 
reynt að koma sér á séns með því 
að senda skilaboð til einstaklinga 
sem vekja áhuga. Fyrir mann-
eskju með minn félagsfræði- og 
dramaáhuga getur lestur slíkra 
viðreynslusamtala verið enda-
laus uppspretta „Séð og heyrt“-
kenndrar spennu og mæli ég hik-
laust með henni. 

Mest vekur það athygli mína 
að stelpur virðast öllu duglegri 
að senda skilaboð en strákar. Sér-
staklega þegar kemur að við-
reynslum.

Einhleypur, myndarlegur karl-
maður fær jafnvel einungis skila-
boð frá ungum, áhugasömum 
konum sem sverma eins og síld-
artorfur og vonast til að hnyttni 
þeirra eða sjarmi slái í gegn, en 
sjaldnast virðist það duga til að 
heilla eftirsótta mæspeis-sveina.
Þeir svara sjaldnast.

Útlit virðist hins vegar höfða 
meira til karla og hafa þeir þannig 
margir hverjir annan háttinn á 
þegar það kemur að mæspeis og 
mökunarferlinu.
Í stað þess að senda athugasemdir 

búa þeir sér til rafræn kvennabúr 
sem virka þannig að þeir reyna að 
eignast eins margar  íðilfagrar og 
léttklæddar „vinkonur“ og þeir 
geta og raða þeim svo upp sem eft-
irlætis „vinum“ sínum á upphafs-
síðunni. Þannig eiga gestir síðunn-
ar að fá það á tilfinninguna að við-
komandi piltur „vaði í kerlingum“. 
Já, upp að rafrænum geirvörtum 
jafnvel?
Fyrir fólk sem hefur lítinn áhuga á 
sjónvarpsglápi mæli ég með mæs-
peis sem tómstundagamni. Það 
er skemmtilegra en að prjóna og 
mökunarferli beint fyrir augum 
manns er meira spennandi en að 
lesa blogg sem byrja á setningum 
eins og: „Tilfinninganæm, undur-
fríð og hávær vinkona mín.“



6365IS
MEDION V12 X-LINE 4300
Intel® Core 2 Duo 4300
ATI Radeon X1650SE - 256 MB
320 GB 7200 rpm SATA 8MB Cache
1024 MB DDR2-RAM PC4300 (533MHz)
Sjónvarpskort og fjarstýring
DVD Skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort
LAN 10/100 Mbit
Firewire - DV Ready
Medion Media Bay
Lyklaborð og Mús

11.953 6.552 4.751* ** ***
1GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

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

9.999

HARÐUR DISKUR LYKLABORÐ

f
r!Hannað fyrir

300968E
320GB LACIE F.A. PORSCHE USB2

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

320GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum, 
ljósmyndum og tónlist á 320GB hörðum
disk.

ATI Radeon X1650SE
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta.

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

7.056 3.896 2.843* ** ***

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

69.999AMD Sempron
Aflmikill örgjörvi frá AMD. Útbúinn
PowerNow! Technology.

HARÐUR DISKUR

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

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

14.999 14.999

FLAKKARI

17. 999

SPA AÐU

3.000 KR

19”

KAUPAUKI!FRÁBÆR

CCN:ISL-110103-001
FSC AMILO PI CORE2 VISTA
Intel Core 2 Duo T5500
15.4” WXGA Crystal View
ATI Mobility Radeon x1400 128MB
1024MB DDR533 Vinnsluminni
160GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust skjákort
Firewire - DV Ready
Kortalesari 4 - 1 

IPOD 2GB

k aukiFrábær

129.999

Intel Core 2 Duo
Nýjasta fartölvutæknin frá Intel. Stóraukin
afkasta-geta, lengri rafhlöðuending og
aukið öryggi.

ATI Radeon X1400 128MB
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta.

Logitech X-530 5.1 Hátalarar

14. 999

SUMARSPRENGJA!

119.999
999149.

12.932 7.083 5.133* ** ***
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15,4”
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Kl. 14.00
Tónleikaröð Menningarveislu Sól-
heima í Sólheimakirkju. Radd-
bandið VoxFox, sem sérhæfir sig í 
flutningi tónlistar a cappella, eða án 
undirleiks, kemur fram. Efnisdag-
skrá VoxFox er afar fjölbreytt, popp, 
rokk, jazz og klassík. Aðalmarkmið-
ið er að flytja tónlist sem hughrífur 
fólk og engin takmörk eru fyrir því 
hvers konar tónlist á í hlut.

Tónskáldið Bach verður í hávegum 
haft á Stofutónleikum á Gljúfra-
steini á morgun. Þar flytja Sig-
urgeir Agnarsson sellóleikari og 
Berglind Stefánsdóttir flautuleik-
ari úrval verka hans en meistari 
sá var í miklu uppáhaldi hjá hús-
ráðanda, Halldóri Laxness.

Sigurgeir Agnarsson útskrifað-
ist árið 1995 með einleikarapróf 
frá Tónlistarskólanum í Reykjavík 
og stundaði síðan framhaldsnám í 
Bandaríkjunum og Þýskalandi. 
Sigurgeir hefur leikið með ýmsum 
kammerhópum, haldið einleiks-
tónleika og komið fram sem ein-
leikari, meðal annars með Sinfón-
íuhljómsveit Íslands og Bochum-
er Symphoniker. Sigurgeir er 
ennfremur deildarstjóri strengja-

deildar Tónlistarskólans í Reykja-
vík og stundakennari við Listahá-
skóla Íslands. 

Berglind Stefánsdóttir hóf sitt 
tónlistarnám við Tónlistarskóla 
Skagafjarðar. Þaðan lá leiðin í 
Tónlistarskólann í Reykjavík þar 
sem hún lauk blásarakennaraprófi 
vorið 2004. Aðalkennarar hennar 
þar voru Bernhard Wilkinson og 
Hallfríður Ólafsdóttir. 

Berglind hefur starfað sem 
flautukennari frá árinu 2001 og 
kennir nú við Skólahljómsveit 
Kópavogs, Tónlistarskóla Álfta-
ness og Tónlistarskóla Reykjanes-
bæjar. Berglind er meðlimur í Ís-
lenska flautukórnum.

Sem fyrr hefjast tónleikarnir kl. 
16 á morgun. 

Dálæti húsráðanda

Stafrænn Strindberg

Safnasafnið á Svalbarðs-
strönd verður opnað aftur 
eftir umfangsmiklar end-
urbætur og stækkun í dag. 
Safnið leggur áherslu á 
íslenska alþýðu- og nútíma-
list en þar er einnig hægt að 
sækja margs konar fræðslu 
um mannlíf og listir fyrr 
og nú.

Hjónin Níels Hafstein og Magn-
hildur Sigurðardóttir stofnuðu 
safnið árið 1995 og hafa sem fyrr 
veg og vanda að starfsemi þess. 
Níels útskýrir að sem fyrr sé hug-
sjón þeirra meðal annars sú að 
örva samskipti milli lærðra lista-
manna og leikinna, einkum þeirra 
sem eru á jaðri samfélagsins en 
fjölmargir „óþekktir“ listamenn 
hafa sýnt í Safnasafninu auk kunn-
uglegri nafna. 

Alls verða fjórtán sýningar opn-
aðar í dag á tæplega sjö hundruð 
fermetrum safnsins. Grunnsýn-
ingarnar eru þrjár; Brúðusafn Ís-
lands, Leikfangasafn Íslands og 
endurgerð verslunar Ásgeirs G. 
Gunnlaugssonar og Co. og segir 
Níels að þær verði til dæmis not-
aðar í fræðsluskyni fyrir skóla á 
svæðinu en þar geta fróðleiks-
fúsir gestir til að mynda kynnt 
sér haglega smíðuð leikföng. „Við 
vonumst til þess að geta ýtt undir 
skapandi hugsun og frumkvæði 
yngstu gestanna og viljum örva þá 
listrænt með ráðum og dáð,“ segir 
Níels.

Hinar sýningarnar eru af 
ýmsum toga en Níels gantast með 
að stjórn safnsins hafi ákveðið að 
sýna fyrst, í góðum félagsskap al-
þýðulistamanna. Því gefur að líta 
verk eftir Magnús Pálsson, Hörpu 
Björnsdóttur, Ragnheiði Ragn-
arsdóttur auk verka eftir Ragn-
ar Bjarnason, Svövu Skúladótt-
ur, Ragnar Hermannsson og Sæ-
mund Valdimarsson á fyrstu 
sýningum sumarsins. Þar má sjá 
allt frá ofvöxnum stórutám til lag-

legra leirfugla auk ljósmynda sem 
eru ákveðin heimild um bygg-
ingarsögu safnsins. „Ragnheiður 
Ragnarsdóttir arkitekt sem teikn-
aði viðbyggingu safnsins er líka 
myndlistarmaður og hún sýnir 
myndir sem hún tók þegar húsa-
kynnin voru enn mjög hrá. Hún 
sýnir listræna útfærslu á þróun 
byggingarinnar og ýmis smáat-
riði í ferlinu, myndir af ryki og af-
göngum og alls kyns hlutum sem 
menn eru ekki að velta mikið fyrir 
sér dagsdaglega.“

Sjálfur endurnýjar Níels kynni 
gesta af verki sem hann sýndi 
fyrir margt löngu. „Ég fæ sýn-
ingu lánaða frá Listasafni Íslands 
sem ég gerði fyrir tuttugu árum 
og seldi safninu fyrir tíu árum,“ 
segir hann. „Hún heitir „Svartir 
og gylltir hestar“ og er nokkurs 
konar goðfræðileg innsetning í 
sjö hlutum, unnin í mismunandi 
efni.“

Einnig verður opnuð sýning 
á vegum Sögufélags Svalbarðs-
strandar á ljósmyndum af íbúum 
héraðsins fyrr og síðar.

Starf Safnasafnsins er afar fjöl-
breytt en þar innanbúðar rúm-
ast auk grunnsýninga og al-
mennra sýningarsvæða verkþætt-
ir sem kallast Alþýðusafn Íslands, 

Fræðslubókasafn, Hugmynda-
smiðja æskunnar, Sérsafnasafnið 
og Svalbarðsstrandarstofa. Í hinni 
síðastnefndu verður aðstaða fyrir 
fræðafólk og nemendur sem vilja 
kynna sér sögu eða málefni sem 
tengjast svæðinu með möguleika 
á sýningarhaldi afrakstursins og 
stefnir Safnasafnið að góðum sam-
skiptum við menntastofnanir víða 
um land. Fræðslubókasafnið fær 
nú sér rými en þar er að finna af-
bragðs úrval af bókum um alþýðu-
list, arkitektúr, hönnun, umhverfi 
og hannyrðir en Níels segir að 
stefnan sé að auka við bókakost-
inn eftir efnum og reyna með því 
að lyfta undir hverja deild safns-
ins. Níels segir að sýningarnar 
muni standa mislengi en ljóst er 
að það verður ávallt margt að sjá í 
Safnasafninu.

Jafnréttishugsjónin sem litar 
stefnu safnsins, hvers markmið 
er að hlúa að alþýðulistafólki sem 
margt hvert hefur hingað til ekki 
verið hátt skrifað, hefur margar 
birtingarmyndir. Níels áréttar að 
þess sé gætt að jafnt kynjahlut-
fall sé meðal þátttakenda í sýning-
um og að konur séu í meirihluta í 
stjórn félagsins auk þess sem 75 
prósent gesta safnsins séu konur. 
Á grunnsýningunni í gamla Kaup-
félagshúsinu á Svalbarðseyri sem 
nú hefur verið flutt á Svalbarðs-
strönd eru til dæmis innrétting-
ar og efni úr verslun Ásgeirs G. 
Gunnlaugssonar & Co. sem var 
stofnsett 1907 og seldi kvenfatn-
að um árabil. „Þar hyggjumst við 
til dæmis setja upp sýningar með 
áherslu á kvenlega iðju og áhuga-
mál, hannyrðir og slíkt og þjón-
usta þannig þennan stóra gesta-
hóp.“

Opnunin í dag er kl. 14 en þar 
mun Arnbjörg Sveinsdóttir þing-
maður opna húsakynnin og sýn-
ingarnar auk þess sem boðið verð-
ur upp á tónlistaratriði. Safnasafn-
ið er opið daglega milli 10 og 18 en 
frá 1. september til 1. nóvember 
verður opið eftir samkomulagi. 

Landsmönnum gefst kostur á að 
stíga inn í Hamarinn, tónlistar-
húsið á Ísafirði, á Jónsmessutón-
leika Rásar eitt og tónlistarhátíð-
arinnar Við Djúpið í kvöld og njóta 
með gestum blandaðrar dagskrár: 
Erling Blöndal Bengtsson, Vovka 
Askhenazy, Aton, Tinna Þorsteins-
dóttir og Evan Ziporyn koma þar 
fram.

Tónleikarnir hefjast klukkan 
21 og standa fram eftir kvöldi og 
inn í Jónsmessunóttina en þeim 
verður einnig útvarpað í beinni 

útsendingu á Rás eitt. Efnisskrá-
in er sérlega spennandi og víð-
feðm þar sem saman fer sígilt 
og splunkunýtt og tónlist ým-
issa menningarheima. Sellómeist-
arinn Erling Blöndal Bengtsson 
leikur sellósvítu eftir Jóhann Se-
bastían Bach, tónlistarhópurinn 
Aton leikur verkið Vibrancy fyrir 
rafhljóð og átta hljóðfæraleik-
ara, píanóleikarinn Vovka Ask-
henazy leikur þrjú sígild einleik-
sverk eftir Schumann og Brahms, 
Tinna Þorsteinsdóttir leikur glæ-
nýtt verk eftir Ísfirðinginn Jónas 
Tómasson og klarínettuleikarinn, 
tónskáldið og gamelanleikarinn 
Evan Ziporyn flytur eigin tónlist 
og gamelantónlist frá eynni Bali 
í Indónesíu ásamt tónskáldinu og 
gamelansérfræðingnum Christ-
ine Southworth. Allt eru þetta tón-
listarmenn sem komið hafa fram á 
tónlistarhátíðinni Við Djúpið sem 
hefur staðið yfir þar vestra frá því 
á sunnudag og lýkur á morgun. 

Hefur þar gengið á með tónleik-
um og námskeiðahaldi og margt 
manna hefur lagt þangað leið 
sína. Þetta er í fimmta sinn sem 
Við Djúpið er haldin en Ísafjörð-
ur á langa og merka sögu sem tón-
listarbær. Var hátíðin sett á stofn 
á sínum tíma til að hnykkja á tón-
listarárinu og hefur dregið marga 
þekkta krafta vestur. 

Bland í poka



Frændsystkinin Margrét Eir Hjart-
ardóttir og Ágúst Ólafsson syngja 
saman í fyrsta sinn á hádegistón-
leikum í Hafnarborg í dag. 

Yfirskrift tónleikanna er „Stíla-
víxl“ þar sem söngvararnir koma 
úr ólíkum áttum tónlistarinnar, 
Ágúst er bassasöngvari sem meðal 
annars hefur getið sér gott orð í Ís-
lensku óperunni. Margrét Eir er 
landsþekkt dægurlagasöngkona 
sem hefur margoft heillað íslensk 
eyru, hún hefur komið fram með 
fjölda hljómsveita og gefið út plöt-
ur. Í tilefni þessara tónleika munu 
skyldmennin spreyta sig á sérsviði 
hins og standa líkur til þess að 
Ágúst reyni sig við túlkun á Elvis-
lögum en Margrét Eir flytji aríu 
auk þess sem þau syngi saman. 

Meðleikari á tónleikunum er 

píanóleikarinn Antonia Hevesi. 
Tónleikarnir hefjast kl. 12 og er 
aðgangur að þeim ókeypis.

Sungið saman og á víxl
20 21 22 23 24 25  26

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is
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Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000

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

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

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

Kynnist Kárahnjúkavirkjun!
Upplýsingar um Kárahnjúkaframkvæmdirnar 
ásamt ferðamennsku og útivist norðan
Vatnajökuls. Góður viðkomustaður áður en
haldið er upp á Fljótsdalsheiði.
Végarður í Fljótsdal. Opið 9–17 alla daga.

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

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

Kynnist okkur af eigin raun
Heimsækið Landsvirkjun í sumar.

Stöðvarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.

Komdu í heimsókn í sumar!

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

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

Íslensk orkumál og virkjanir – alþjóðleg fyrirmynd í umhverfismálum







Sólgleraugu eru fylgihlut-
ur sem æpir: a. Dulúð (vegna 
þess að þú getur falið þig 
undir þeim), b. Glamúr 
(Hollywood-stjörnurnar bera 
þau) c. Kúl (uppgötvaðu þinn 
innri rokkara) og d. Bruðl 
(sólgleraugu eru orðin stöðu-
tákn tískufríksins). Rokk-
arar eru alltaf með sólgler-
augu, og hafa leyfi til að vera 
með þau innanhúss og uppi 
á sviði. Sumarið boðar enda-
laust mikið af rokki og sól-
gleraugum þar sem nú er allt 
morandi í „tónlistarfestivöl-
um“ í Evrópu. Það er nauð-
synlegt að vera með svalar 
brillur á þessum viðburðum 
bæði til þess að skýla 
þynnku gærkvöldsins og til 
að líta út fyrir að vera inn-
vígður í tónlistarsenuna. En 
hvernig getur maður litið út 
fyrir að vera með eilífðar-
baksviðspassa? Kate Moss 
var auðvitað mynduð í bak 
og fyrir í fyrrasumar ásamt 
Pete Doherty á Glaston-
bury og var svöl í míníkjól og 
grænum Hunter gúmmístíg-
vélum. Ég mæli þó eindreg-
ið gegn því að stelpur mæti 
í Top Shop-línu Kate Moss á 
rokkhátíðir því það er mik-
ill séns á því að allar aðrar 
geri það líka. Gúmmístígvél eru þó ómissandi í drullusvaðinu sem ætíð 
myndast. Munið að líta aldrei út fyrir að hafa reynt of mikið, og því er 
hippalúkkið ágætis kostur – slegið hár, lítill farði og sólkjóll. Bolur og 
leggings eða stuttbuxur eru líka töff. Aðalmálið er auðvitað sólgler-
augun og þá er spurningin: Hvað segja sólgleraugun þín um þig? Chan-
el eða Burberry brillur með semelíusteinum eru út úr kú, Balenciaga 
eða Marc Jacobs gleraugu æpa tískufrík, en Ray Ban gleraugu eru allt-
af klassískur kostur. Ég spái líka að flugugleraugu í anda Nicole Rit-
chie séu á útleið og að haustið muni færa okkur nær sjötta áratugn-
um og kisulegri sólgleraugum, eða jafnvel að einhvers konar elektroc-
lash „Suicide revival“ og svörtum rokkgleraugum. Ég er persónulega 
að láta mig dreyma um svört og mínímal sólgleraugu frá Luella Bart-
ley en veit líka að flóamarkaðir geta reynst manni einna best í þessum 
málum …

Rokk og sólgleraugu

Eitt af framúrstefnulegustu há-
tískumerkjum heims er hið jap-
anska Comme des Garçons, hann-
að af Rei Kawakubo. Hún stofn-
aði fyrirtækið árið 1973 í Japan en 

það var ekki fyrr en 1981 sem 
merkið fór á flug eftir um-
deilda sýningu í París. Á ní-
unda áratugnum voru fötin 
þekkt fyrir að vera oft-
ast svört með víðum og 

ósymmetrískum snið-
um en hafa orðið lita-
glaðari með árunum. 

Nú eru um 200 sölustað-
ir fyrir Comme des Gar-

çons i heiminum og nú eru þær 
fáanlegar í versluninni Þremur 
hæðum í Reykjavík. Sumarlín-
an 2007 skartaði svörtu, hvítu, 
rauðu og dökkbláu en haust og 
vetrarlínan 2007-8 var með ein-

dæmum litaglöð. „Ég er orðin leið 
á venjulegri tísku,“ segir Kawa-
kubu. „Ég er forvitin. Mig lang-
ar að gera eitthvað sem færir 
mann í annan heim.“ Hún var þá 
ekki að tala um einhvern geim-
heim heldur eitthvað sem leit út 
fyrir að vera hugarheimur lítill-
ar stúlku því línan einkenndist af 
Mínu-músar eyrum og pínulitlum 
stelpukjólum sem voru saumaðir 
framan á stærri kjóla í fjólublá-
um og bleikum tónum. Sid Vicious 
að öskra lagið „ My Way“ setti svo 
tóninn fyrir herralínu vetrarins 
og Kawakubo byggði línuna á stíl 
fjögurra breskra listamanna sem 
voru frægir á níunda áratugnum, 
og sendi fyrirsætur niður pallinn 
í bæði náttfatalegum klæðnaði og 
æpandi rauðum jakkafötum. 



www.sonycenter.is sími: 588 7669

199.950,-

KDL32V2500
32” Sony LCD Sjónvarp

BRAVIA Engine
Live Color Creation

DVB móttakari
2 HDMI tengi
1 VGA tengi

2 Scart tengi
1 Component tengi

DAVDZ230 Heimabíó
fylgir með að verðmæti 44.950,-

Allur pakkinn í Sony Center

299.950,-

KDL40W2000 LCD veggsjónvarp
BRAVIA Engine
Live Color Creation
Upplausn: 1920x1080 Full HD 1080
Sjónvarpsmóttakari: Analog og digital (DVB)
HDMI tengi: 2
Component tengi: 1
VGA tengi: 1
Scart tengi: 2

DAVDZ230 Heimabíó
fylgir með að verðmæti 44.950,-

DAVDZ230 Sony Heimabíó

850W RMS Wött
S-Master 24 bita stafrænn magnari

Stafrænn útvarpsmóttakari DAB
DCAC sjálfvirk fínstilling á hljóm

Component tengi
HDMI tengi

Lúxuslán Sony Center.
Þú kaupir allan pakkann í sony og við lánum þér fyrir því.

Engin kort ekkert vesen. Frí heimsending.

Heimabíó
fylgir þessum LCD sjónvörpum



Era Vulgaris er fimmta plata Qu-
eens Of The Stone Age. Þrátt fyrir 
að ýmsir hafi verið nefndir sem 
væntanlegir gestir þegar platan 
var í vinnslu er hún að langmestu 
leyti unnin af Josh Homme, gítar-
leikaranum Troy Van Leeuwen og 
trommuleikaranum Joey Castillo. 
Josh syngur sjálfur flest lögin, en 

Mark Lanegan syngur eitt (River 
In The Road) og Strokes söngv-
arinn Julian Casablancas fær að 
syngja bakraddir í smáskífulag-
inu Sick, Sick, Sick. 

Era Vulgaris er latína og mætti 
þýða sem „Tími meðalmennsk-
unnar“. Það verður að teljast rang-
nefni þar sem þetta er hörkuplata, 
hiklaust ein af skemmtilegustu 
rokkplötum ársins hingað til. Plat-
an byrjar með stæl á hinu vélræna 
og taktfasta Turnin’ on the Screw. 
Síðan kemur rokkslagarinn Sick, 
Sick, Sick, þá hið léttklikkaða I’m 
Designer og svo hið melódíska 
Into The Hollow sem er fylgt eftir 
með þéttu rokkgrúvi lagsins Mis-
fit Love. Hörkubyrjun. 

Platan heldur ekki alveg þess-
um gæðastaðli, en það vantar 
ekki mikið upp á. Á heildina litið 
hefur Josh Homme og félögum 
tekist að búa til rokkplötu sem er 
bæði fersk og lifandi. Hún er ekki 
fullkomin, en hún er fjölbreytt 
og hljómurinn er frábær. Josh er 
ágætis söngvari og platan er yf-
irfull af flottu gítarsándi og eit-
ursvölum gítarriffum. Og svo er 
hún líka bara skemmtileg. Kemur 
manni í gott skap. Ég er búinn að 
láta hana ganga stanslaust síðan 
ég fékk hana í hendur og ég er 
ekkert að verða leiður á henni. 

Stendur ekki undir nafni 

Plötur með lögum eftir Bítlana 
fyrrverandi, Paul McCartney, 
George Harrison og John Lennon, 
eru allar á lista yfir fimmtán vin-
sælustu plötur Bandaríkjanna.

McCartney, sem hélt upp á 
65 ára afmælið sitt 18. júní, er í 
þriðja sæti á Billboard-listanum 
með nýjustu sólóplötu sína Mem-
ory Almost Full. Í níunda sæti er 
tvöföld safnplata The Traveling 
Wilburys, fyrrum hljómsveitar 
George Harrison og í því fimmt-
ánda er góðgerðarplatan Instant 
Karma, sem hefur að geyma út-
gáfur ýmissa hljómsveita á lögum 
Johns Lennon.

Sextán ár eru liðin síðan The Tra-
veling Wilburys átti plötu á Billbo-
ard-listanum. Fyrsta plata sveitar-

innar fór hæst í þriðja sætið á list-
anum eftir að hún kom út 1988 en 
sú næsta, sem var gefin út eftir 
dauða Roy Orbison, fór hæst í ell-
efta sætið. Hún kom út árið 1990.

Í Bretlandi fór plata The Travel-
ing Wilburys beint í efsta sætið. 
Plata McCartneys er í tíunda sæti 
og safnplatan Lennons Legend - 
The Very Best of fór í 30. sætið 
sína fyrstu viku á lista. Platan In-
stant Karma kemur út þar í landi 
á miðvikudag.

Bítlarnir vinsælir austan hafs og vestan

„Við erum æskufélagar og höfum 
lengi stefnt á að vinna saman. Það 
er skemmtilegra að vera að vinna 
með einhverjum og ég held að 
þetta sé mjög skemmtileg sam-
setning,“ segir gullsmiðurinn Ól-
afur Stefánsson en í dag munu 
hann og fiðlusmiðurinn Jóhann 
Gunnarsson opna formlega nýtt 
verkstæði þeirra félaga. 

Óhætt er að fullyrða að verk-
stæði sem sameinar gull og fiðlur 
eru ekki á hverju strái og segist Ól-
afur ekki vita til þess að áður hafi 
verið notast við slíkt fyrirkomu-
lag hér á landi. En þrátt fyrir að 
einn inngangur og aðeins eitt af-

greiðsluborð sé í versluninni verð-
ur tæknilega um tvenn verkstæði 
að ræða. „Það eru tveir afgreiðslu-
kassar og tveir posar,“ útskýrir Ól-
afur en auk þess bera verkstæðin 
tvö sjálfstæð nöfn. „Fyrsta nafn-
ið sem kom upp í hugann var Fiðl-
ur og gull en við höldum að þetta 
sé betra að halda þessu aðskildu, 
svona upp á framtíðina að gera,“ 
segir Ólafur brosandi en bætir við 
að þeir félagar séu að sjálfsögðu 
reiðubúnir að vinna saman að ein-
hverjum verkefnum. Áhugasöm-
um ætti því ekkert að vera til fyr-
irstöðu að eignast forláta fiðlu 
skreytta gulli.

Hægt að fá gull-
skreyttar fiðlur 

Leikarinn og hjartaknúsarinn 
George Clooney hefur mótmælt 
harðlega fyrirhuguðum fram-
kvæmdum í bænum Laglio á Ít-
alíu. Bærinn er staðsettur við Lake 
Como þar sem Clooney á fimmtán 
herbergja glæsivillu.

Bæjaryfirvöld í Laglio ætla að 
leggja bílastæði skammt frá heim-
ili hans og byggja brú sem yrði 
staðsett beint fyrir framan húsið, 
sem hann keypti fyrir fimm árum. 
Hefur leikarinn hvatt nágranna 
sína til að rita nöfn sín á undir-
skriftalista þar sem þess er kraf-
ist að framkvæmdirnar verði ekki 
að veruleika.

Clooney 
mótmælir

Tveir leiklistarnemar úr 
Listaháskóla Íslands skipa 
OB-leikhópinn sem er einn 
af þeim hópum sem standa 
fyrir Skapandi sumarstarfi 
í sumar. Það er Hitt húsið 
sem stendur á bakvið hóp-
ana eins og fyrri sumur.

„Í sumar munum við fara á milli 
ólíkra hópa og spjalla við þá í viku 
í senn,“ segir Þorbjörg Helga Þor-

gilsdóttir en með henni í OB-leik-
hópnum er Bjartur Guðmundsson. 
„Við munum til dæmis heimsækja 
elliheimili og í þessari viku höfum 
við verið að spjalla við krakka í 
unglingavinnunni. Við vinnum svo 
verk út frá heimsóknunum í von 
um að takast að gera verk sem 
fólk vill sjá,“ segir Þorbjörg. 

„Hugmyndin að þessu verk-
efni á sér langa sögu. Okkur lang-
aði að vinna þetta í stærri mynd en 
vorum auðvitað mjög ánægð að fá 
að starfa við þetta í sumar. Þetta er 

afskaplega skemmtilegt og gefandi 
og við þökkum öllum viðmælend-
um okkar fyrir spjallið.“ Aðspurð 
um fleiri hópa sem þau munu heim-
sækja segir hún: „Það er ekki alveg 
ákveðið en okkur langar mjög mikið 
að ræða við innflytjendur og heyra 
hvað þeir hafa að segja. Þetta kemur 
svo allt í ljós þegar líður á sumarið.“ 

Hóparnir í Skapandi sumar-
störfum sýna vinnu sína og verk 
á hverjum föstudegi í sumar. Nán-
ari upplýsingar má finna á vefsíð-
unni www.hitthusid.is. 

SMS
LEIKUR

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

www.laugarasbio.is                

- bara lúxus

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

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

DIGITAL
DIGITAL

www.SAMbio.is 575 8900

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

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

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

OCEAN´S 13 kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 7

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

ZODIAC kl. 6 - 9 16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

KRINGLUNNI

SHREK, Fíóna, 
Stígvélaði

kötturinn og 
Asninn eru 

mætt aftur í 
skemmtilegasta
ævintýri allra 

tíma

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

DIGITAL
DIGITAL

AKUREYRI
SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 6 - 8 - 10:10 L

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

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 2 10

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 12 - 3 - 8:15 - 10:20 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 12 - 2:15 - 4:15 - 6:15 L

CODE NAME CLEANER kl. 12 - 2-4 - 6 - 8 - 10:10 10

OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:30 7

PIRATES  3 kl. 5 10 KEFLAVÍK
SHREK THE THIRD kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

FANTASTIC FOUR kl. 2 - 4 - 6 L

CODE NAME... kl. 8 - 10 L

HOSTEL 2 kl. 10 12

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450 krkr
á allar sýningar merktar með appelsínugulu 
á laugardögum og sunnudögum

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SHREK THE THIRD (ENSKT TAL) kl. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.10 - 11.10
SHREK THE THIRD LÚXUS kl. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.10 - 11.10
SHREK HINN ÞRIÐJI (ÍSL TAL) kl. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.10 - 11.10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 1.30-3.40-5.50-8-10.10
HOSTEL 2   kl. 8 - 10.10
THE LAST MIMZY kl. 1 - 3
SPIDERMAN 3 kl. 5

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

NÝTT Í BÍÓ!

EIN SVALASTA 
STÓRMYND

ÁRSINS!

PREMONITION kl. 3 - 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3 - 6 - 8.20 -10.30
THE HOAX  kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
28 WEEKS LATER kl. 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 318

10

12

12
16
10

12

18
16
16
14

PREMONITION kl. 8 - 10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE LAST MIMZY kl. 4 - 6

12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu
!óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Smárabíó merktar með rauðu

PREMONITION kl. 3.45-5.50-8-10.10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10
HOSTEL 2 kl. 8 - 10
THE INVISIBLE kl. 4 - 6
28 WEEKS LATER kl. 10.30
THE LIVES OF OTHERS kl. 5.30 - 8

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?

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

SV- MBL

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

SV- MBL

“Grípandi atburðarás 
og vönduð umgjörð, 

hentar öllum”
Ó.H.T. - Rás 2

“Grípandi atburðarás 
og vönduð umgjörð, 

hentar öllum”
Ó.H.T. - Rás 2

Hljómsveitin Amiina hélt 
útgáfutónleika í Iðnó síð-
astliðinn fimmtudag til að 
kynna sína fyrstu breið-
skífu, Kurr, sem kom út á 
dögunum.

Stutt er síðan tónleikar sveitarinn-
ar í Glasgow fengu fimm stjörnur 
og því biðu tónleikagestir í Iðnó 
spenntir eftir að hlýða á ómþýða 
tóna sveitarinnar. Urðu þeir ekki 
fyrir vonbrigðum með útkomuna. 
Kurr verður gefin út víðs vegar 
um Evrópu, Bandaríkin, Japan og 
Ástralíu á næstu dögum og ætlar 
Amiina í umfangsmikla tónleika-
ferð í haust til að fylgja plötunni 
eftir.  

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag SparBíó* 450kr

PIRATES 3 KL. 2 Í ÁLFABAKKA
SHREK 3 KL. 2 Í ÁLFABAKKA KL. 12 Í 
KRINGLUNNI  (ÍSL. OG ENSKT TAL)

www.SAMbio.is

CODE CLEANER KL. 12 Í KRINGLUNNI MEET ROBINS. KL. 2 Í ÁLFABAKKA

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu



Kvikmynd Orsons Welles frá árinu 
1941, Citizen Kane, hefur verið 
kjörin besta bandaríska mynd allra 
tíma af bandarísku kvikmynda-
stofnuninni, AFI. Myndin var einn-
ig á toppnum þegar listi stofnunar-
innar var síðast birtur árið 1998.

Í öðru sæti varð mafíumyndin 
The Godfather og Vertigo eftir Al-
fred Hitchcock náði níunda sæti 
eftir að hafa verið í því 61. á síð-
asta lista. Nýrri myndir náðu ekki 
hátt á listanum. Lord of the Rings 
komst hæst, eða í 50. sæti, Saving 
Private Ryan lenti í 71., Titanic í 
83, og sálfræðitryllirinn The Sixth 
Sense í því 89. Ekki fleiri nýlegar 
myndir komust á lista yfir hundr-
að bestu myndirnar.

Steven Spielberg átti flestar 
myndir á listanum, eða fimm tals-

ins. James Stewart og Robert De 
Niro léku í flestum myndanna, 
eða í fimm hvor. Listinn var unn-
inn þannig að 1.500 atkvæðaseðlar 
voru sendir til kvikmyndagerðar-
manna, leikara, handritshöfunda 
og annarra háttsettra aðila í Holly-
wood, sem fengu að velja úr 400 
myndum.

Bandaríski leikstjórinn Woody 
Allen hélt „leynilega“ frumsýn-
ingu á kvikmynd sinni Cassand-
ra´s Dream í borginni Aviles á 
Spáni. Sex hundruð boðsgestir sáu 
myndina, sem verður frumsýnd 
með pomp og prakt á kvikmynda-
hátíðinni í Feneyjum.

„Ég vona að þið verðið ánægð 
með myndina. Ef ekki, getið þið 
fengið endurgreitt,“ sagði Allen 
fyrir sýninguna. Með aðalhlutverk 
í myndinni fara Ewan McGregor 
og Colin Farrell. Næst á dagskrá 
hjá Allen eru tökur á nýrri mynd 
á Spáni sem skartar Scarlett Jo-
hansson, Penelope Cruz og Javier 
Bardem í aðalhlutverkum.

Leynisýning 
á Spáni

Citizen Kane best

Tónlistarkonan Björk Guðmunds-
dóttir segist hafa flutt frá Lond-
on vegna þess að hún vildi ekki 
enda sem algjör partígella. „Þessi 
þrjú ár þar sem mér leið eins og 
súperstjarna var mjög skemmti-
leg reynsla,“ segir Björk. „Auð-
vitað langar mann að prófa hvern-
ig það er að vera frægur ef maður 
fær tækifæri til þess en það geng-
ur ekki upp í langan tíma. Það var 
gaman að vera þarna út af tónlist-
inni en þegar hlutirnir hættu að 
snúast um tónlistina og meira um 
að fara í samkvæmi hafði ég ekki 
lengur áhuga.“

Björk, sem flutti til London í 
byrjun tíunda áratugarins, býr 
núna í New York.

Vildi ekki 
fleiri partí

Brúðkaups-
veislur

Önnumst alla
þætti veislunnar



Ekki hægt að velta sér upp úr afsökunum lengur

 Kristinn Jakobsson 
dómari var í vikunni færður 
upp um flokk hjá dómaranefnd 
Knatstpyrnusambands Evrópu og 
er nú kominn í næstefsta flokk 
dómara.

„Nú er ég kominn í þann hóp 
sem heitir Premier en úr þeim 
hópi eru valdir þeir sem dæma 
stærstu leikina hverju sinni. En 
þeir sem eru samt ekki valdir fá 
engu að síður stóra leiki, eins og í 
riðlakeppni Meistaradeildarinnar 
sem og stærri leiki í UEFA-bikar-
keppninni og forkeppnum EM og 
HM,“ sagði Kristinn.

Hann er því kominn á næsta 
þrep og segir hann sjálfur að hann 
hafi lengi beðið eftir þessu tæki-
færi. „Ég hef alltaf sagt að minn 
tími myndi koma en ég hef oft séð 
dómara frá stóru löndunum sem 
hafa verið á svipaðri leið og ég 
vera tekna fram yfir mig í þennan 
hóp. Það hefur kannski ekki alltaf 
verið sanngjarnt.“

Hann veit ekki hvaða leik hann 
mun dæma næst á alþjóðavett-
vangi en athyglisvert verður að 
fylgjast með hvaða leiki hann mun 
til að mynda fá að dæma í næstu 
umferðum undankeppni EM 2008. 
Hann hefur þegar tvívegis dæmt 
leiki í þeirri keppni á þessu ári, 

leik Póllands og Aserbaídsjan ann-
ars vegar og Búlgaríu og Hvíta-
Rússlands hins vegar.

„Þetta er fyrst og fremst viður-
kenning á því starfi sem við höfum 
verið að vinna og vonandi stönd-
um við undir því,“ sagði Krist-
inn. Ásamt því að fá stærri leiki 
sjálfur mun hann útvega öðrum 
íslenskum dómurum eftirsóknar-
verð störf þar sem hann mun taka 
með sér íslenska aðstoðardómara 
í sína leiki.

„Þegar íslenskur dómari fær 
verkefni kemur það í hlut KSÍ í 
samráði við viðkomandi dómara 
að velja dómarateymið allt,“ sagði 
Kristinn. „Nú er ekkert annað að 
gera en að krossa fingur og bíða 
eftir úthlutun.“

Gæti dæmt í 
Meistaradeildinni

Viktor Bjarki Arnars-
son verður frá næstu 6-8 vikurnar 
vegna aðgerðar sem hann gengst 
undir í næstu viku. Í ljós hefur 
komið brotið bein í ökkla sem þarf 
að lagfæra. 

Viktor Bjarki meiddist í æf-
ingaferð með liði sínu, Lilleström 
í Noregi, í vetur. „Ég fór í þessa 
sömu myndatöku fyrir tveimur 
mánuðum og þá kom ekkert í ljós. 
En ekkert lagaðist hjá mér og var 
sjúkraþjálfari liðsins orðinn al-
gerlega ráðþrota,“ sagði Viktor 
Bjarki.

Hann var því ánægður með 
að fá lausn á málinu. „Jú, það er 
fyrir öllu. Það er líka gott að ég 
hef ekki verið að kvarta til einskis
og fólk hér heldur ekki að ég sé 
einhver vælukjói frá Íslandi.“

Gott að ég er 
ekki vælukjói

 Ísland var í gær dregið 
í riðil með Svíþjóð, Frakklandi og 
Slóvakíu á EM í handbolta sem fer 
fram í Noregi á næsta ári. 

Ísland var í öðrum styrkleika-
flokki og mátti því ávallt búast 
við sterkum andstæðingi úr þeim 
fyrsta þar sem Frakkar voru. Sví-
þjóð var langsterkasta liðið úr 
fjórða styrkleikaflokki og vildu 
því margir forðast sænska liðið.

Á móti kemur að Slóvakía er 
ekki hátt skrifað í handboltan-
um en Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ, er samt var-
kár í yfirlýsingum sínum.

„Ég þekki ekki nógu vel til Sló-
vakíu. Liðið vann Úkraínu nokkuð 
sannfærandi í undankeppninni og 
geri ég mér ekki alveg grein fyrir 
hvað gerðist þar,“ sagði Einar. 

„Þetta mót er samt einfaldlega 
þannig að það eru engir leikir auð-

veldir. Öll liðin eru sterk og held ég 
að við getum vel unað við þetta.“

Ísland leikur í D-riðli sem verð-
ur leikinn í Þrándheimi. Ef Ísland 
kemst áfram í milliriðilinn heldur 
liðið áfram að spila í Þrándheimi 
ásamt þremur efstu liðunum í C-
riðli. Þar leika Spánn, Þýskaland, 
Ungverjaland og Hvíta-Rússland. 

Norðmenn völdu að forðast bæði 
C- og D-riðil og á endanum völdu 
þeir að spila í B-riðli með Dönum, 
Rússum og Svartfellingum.

A-riðil skipa svo lið Króatíu, Sló-
veníu, Póllands og Tékklands. 

Íslenska liðið mætir fyrst Svíum 
hinn 17. janúar. Því næst Slóvakíu 
annaðhvort 18. eða 19. janúar en 
annar þessara daga er leikdagur 
og hinn frídagur.

Hinn 20. janúar mætir Ísland 
svo Frökkum sem eiga titil að 
verja á mótinu.

Ísland fékk það erfiða hlutverk að lenda með Frökkum, Slóvökum og Svíum í riðli í 1. umferð Evrópumóts-
ins í Noregi sem fer fram í janúar á næsta ári. Einar Þorvarðarson segir Ísland geta vel unað við dráttinn.





 „Þær voru frábærar í 
þessum leik en það sem er eft-
irminnilegast er að tæplega sex 
þúsund manns mættu á völlinn 
og áhorfendametið var tvöfald-
að,“ sagði Vanda Sigurgeirsdótt-
ir, fyrrum þjálfari og leikmaður 
með íslenska landsliðinu, um leik 
Íslands og Serbíu í fyrrakvöld. Ís-
land vann leikinn með fimm mörk-
um gegn engu og trónir nú á toppi 
síns riðils í undankeppni EM 2009 
með fullt hús eftir þrjá leiki. 

„Það var svo augljóst á leik-
mönnum að leikgleðin var mikil 
og þær voru skælbrosandi inni á 
vellinum.“

Hún segir að staða kvennaknatt-
spyrnunnar hafi bæst mikið á und-
anförnum misserum og að há-
punktinum hafi verið náð í fyrra-
kvöld. „Eitt atriði sem mér finnst 
skipta miklu máli er að kvenna-
boltinn hefur eignast fullt af 
málsvörum .Það eru ekki bara 
stelpurnar sjálfar og foreldrar 
þeirra sem eru að berjast í þessu 
heldur fullt af öðru fólki. Margir 
aðilar, eins og Fréttablaðið, hefur 
vakið máls á ýmsum málefnum 
og fylgt þeim svo vel eftir,“ sagði 
Vanda. „Leikurinn í gær var svo 
toppurinn. Fyrir alla þá sem hafa 
verið að berjast í kvennaboltanum 
í öll þessi ár og áratugi er þetta 
afar ánægjulegt. Sjálf brosi ég 
allan hringinn.“

Vanda segir að leikmenn hafi 
mætt gríðarlega einbeittir til 
leiks. „Þær voru greinilega búnar 

að ákveða að sýna Serbum að þær 
ættu ekki möguleika í þessum 
leik og það gerðu þær strax frá 
fyrstu mínútu. Þetta er tvímæla-
laust besta landslið sem við höfum 
átt frá upphafi, þessar stelpur eru 
fljótari og búa yfir betri tækni. 
Þær hafa líka áður sýnt með yngri 
landsliðum Íslands og góðum ár-
angri á Norðurlandamótum að 
þær eru góðar. Það er ný kynslóð 
að koma upp í landsliðinu og þær 

ætla greinilega að láta draum sinn 
rætast.“

Engu að síður er nóg eftir af 
undankeppninni og sjálf úrslita-
keppnin í Finnlandi fer ekki fram 
fyrr en eftir tvö ár. „Liðið verð-
ur að halda sér á jörðinni og halda 
áfram á sömu braut. Og ég veit að 
stelpurnar hafa verið mjög dug-
legar að æfa, allt upp í tíu sinnum 
í viku. Það segir sína sögu.“

Vanda Sigurgeirsdóttir er margreyndur leikmaður og þjálfari í knattspyrnunni. 
Hún fylgdist með leik Íslands og Serbíu í fyrrakvöld og hreifst mikið af leik-
mönnum Íslands og þeim fjöldamörgu stuðningsmönnum sem mættu á völlinn.

 Íslenska kvennalandslið-
ið hefur aldrei byrjað jafn vel í 
undankeppni stórmóts og nú. Liðið 
hefur unnið fyrstu þrjá leiki sína 
og skorað níu mörk án þess að fá 
á sig neitt. 

Ísland hefur reyndar áður unnið 
fyrstu þrjá leikina í undankeppni, 
fyrir EM 1995 en þá með marka-
tölunni 6-1. Aðeins þrjú lið voru í 
þeim riðli og vann Ísland alla leiki 
sína en tapaði svo fyrir Englandi 
í umspili um sæti í úrslitakeppn-

inni.
Ísland, Svíþjóð og Úkraína eru 

einu liðin sem hafa unnið alla sína 
leiki af þeim sem hafa spilað þrjá 
leiki til þessa. Svíar hafa verið 
með mikla yfirburði í sínum leikj-
um og er með markatöluna 16-0. 
Úkraína hefur skorað ellefu mörk 
gegn einu í sínum viðureignum.

Ef Ísland vinnur riðil sinn nú 
kemst það beint í úrslitakeppn-
ina sem fer fram í Finnlandi árið 
2009.

Besta byrjun frá upphafi

 Alls lögðu 5.976 manns 
leið sína á Laugardalsvöll á 
fimmtudagskvöldið og sáu þar ís-
lenska kvennalandsliðið gjörsigra 
slakt lið Serba 5-0. Til samanburð-
ar mættu 5.139 á leik karlalands-
liðsins gegn Liechtenstein í byrj-
un júní. Áhorfendur á leiknum 
voru nánast jafn margir og á síð-
ustu fimm heimaleikjum kvenna-
landsliðsins samtals.

Góð stemning ríkti í stúkunni 
og eftir leikinn dönsuðu stelpurn-
ar með áhorfendum við íslenska 
Eurovision lagið „Til hamingju, 
Ísland“ sem Silvía Nótt flutti. Ser-
bar sigruðu einmitt í keppninni í 
Finnlandi á vordögum en lítil Eur-
ovison-stemning myndaðist hjá 
leikmönnum liðsins sem gengu 
hnípnir til búningsherbergja.

Stórkostleg 
stemning

 Valur mætir írska liðinu 
Cork City í fyrstu umferð Inter-
Toto-keppninnar á Laugardals-
velli klukkan 20 í kvöld. Cork end-
aði í fjórða sæti úrvalsdeildarinn-
ar á síðasta tímabili.

„Evrópukeppnin er kærkomið 
krydd í tilveruna og skemmtileg-
ur bónus fyrir okkur. Það er allt-
af gaman að keppa við erlend lið 
og þetta er það sem félögin stefna 
að hér heima. Við ætlum okkur 
að sjálfsögðu að komast áfram í 
keppninni,“ sagði Helgi Sigurðs-
son, framherji Vals í gær.

Helgi sagði að Willum Þór Þórs-
son, þjálfari Vals, hefði skoðað 
Cork í síðustu viku. „Þetta verður 
erfiður leikur. Það er lykilatriði að 
ná góðum úrslitum á heimavelli og 

þeir mega alls ekki skora á okkur 
hér. Þetta er atvinnumannalið 
og við þurfum að hafa okkur alla 
við en við teljum okkur eiga góða 
möguleika á að komast áfram,“ 
sagði Helgi.

„Þetta lið væri í góðum úrvals-
deildarklassa hér heima og myndi 
sóma sér vel í toppbaráttunni er 
mér sagt.  Við förum auðvitað inn í 
leikinn til að vinna hann og til þess 
þurfum við að sækja,“ sagði Helgi.

Síðari leikurinn fer fram á 
sterkum heimavelli Cork 30. júní 
en á honum tapaði liðið ekki leik 
á síðasta tímabili. Sigurvegarinn 
úr þessari rimmu mætir að öllum 
líkingum Hammarby, liði Gunn-
ars Þórs Gunnarssonar og Heið-
ars Geirs Júlíussonar.

Þeir mega ekki skora

TM styður kvennaknattspyrnu



GOLFPAKKAR - HAUST 2007
ORLANDO ENGLAND

Bókanir á www.gbferdir.is og í síma 534 5000

EINSTÖK
U P P L I F U N

Ginn Reunion Resort - Orlando Florida

Samstarfsaðili GB ferða

Omni Orlando Resort at ChampionsGate
Dags: 17.-25.ágúst • 07.-10. sept
kr. 139.000- (á mann í tvíbýli)

Ginn Reunion Resort, Orlando
Dags: 17.-25.ágúst • 31. ágúst - 08. sept
07.-15. sept
kr. 119.000- (á mann í tvíbýli)

Donnington Grove Estate, Berkshire
Dags: 19.-22. okt
kr. 70.000- (á mann í tvíbýli)

Foxhills Club & Resort, Surrey, London
Dags: 07.-10. sept • 21.-24. sept
12.-15. okt • 19.-22. okt
kr. 85.000- (á mann í tvíbýli)

DonningtonValley, Berkshire London
14.-17. sept • 28.-31. sept • 05.-08. okt
12.-15. okt • 19.-22. okt
kr. 85.000- (á mann í tvíbýli)

Kvennaferð Nevada Bob 
á Foxhills Club & Resort
Dags: 17.-20.ágúst
kr. 95.000- (á mann í tvíbýli)



Fullorðinsleg fréttafíkn



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
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Sigurður Ragnar Eyjólfsson

Eyþór Arnalds hyggst ganga að eiga 
unnustu sína, Dagmar Unu Ólafs-
dóttur, í Selfosskirkju laugardag-
inn þrítugasta júní. Þetta staðfesti 
Eyþór í samtali við Fréttablaðið 
en vildi að öðru leyti lítið láta hafa 
eftir sér. „Við viljum ekkert vera 
að auglýsa þetta,“ sagði Eyþór. Þau 
ættu þó að vera hæg heimatök-
in hjá bæjarstjórnarfulltrúanum 
því hann hefur verið ráðinn með-
hjálpari sr. Gunnars Björnsson-
ar í kirkjunni. Eyþór vildi ekkert 
segja til um hvort hann ætlaði að 
velta sér upp úr dögginni í tilefni 
af sumarsólstöðum en sagðist hafa 
heimildir fyrir því að slíkt tíðkað-
ist meðal nokkurra íbúa á Eyrar-
bakka. „Og þeir koma víst endur-
nærðir til baka,“ sagði Eyþór.

Fastlega má gera ráð fyrir því 
að fjöldi góðri gesta leggi leið sína 
austur fyrir fjall til að samgleðj-
ast með hinum nýgiftu og sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
eru meiri líkur en minni á því að 
hljómsveitin Todmobile taki eitt 
eða tvö lög í tilefni dagsins. 

Eyþór og Dagmar hafa komið sér 
vel fyrir á bænum Hreiðurborg í 
sveitarfélaginu Árborg. Á vefsíðu 
Mannlífs má jafnframt lesa um að 
þau eru með nýtt og glæsilegt hús í 
byggingu í Búgarðabyggð skammt 
frá Selfossi. 

Eyþór í það heilaga

„Þeir hringdu í mig endaði stopp-
aði síminn ekki hjá þeim. Ég bað 
þá afsökunar, breytti færslunni 
og þeir tóku þessu bara vel,“ segir 
Ellý Ármanns, einn vinsælasti 
bloggari landsins. 

Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu í gær skrifaði Ellý fyrir 
skömmu umdeilda sögu á blogg-
síðu sína sem fékk misgóðar und-
irtektir. Í sögunni er fertug vin-
kona Ellýjar sögð hafa táldreg-
ið sextán ára gamlan dreng sem 
var að vinna í garðinum hjá henni. 

Drengurinn var sagður vinna hjá 
fyrirtækinu Garðlist. 

„Örsögurnar eru skáldskapur 
frá a til ö og auðvitað hélt ég að 
allir áttuðu sig á því,“ segir Ellý. 
„Þeir hjá Garðlist tóku þessu bara 
vel en ég hef lent í öðru fyrirtæki 
þar sem allir urðu hræddir og 
reiðir. Þá skrifaði ég um notaleg-
an nuddara sem starfaði í heilsu-
lind. Ég var beðin um að taka þetta 
strax út og starfsfólk heilsulind-
arinnar og viðskiptavinir ræddu 
þetta víst sín á milli.“

Brynjar Kjærnested, fram-
kvæmdastjóri Garðlistar, stað-
festi að fólk hefði haft samband 
við hann vegna bloggfærslu Ell-
ýjar. „Við urðum varir við þetta 
í gærmorgun og höfðum sam-
band við Ellý sem baðst afsök-
unar á þessu. Þetta var uppspuni 
hjá henni en það voru ekki allir 
sem tóku þessu sem slíku,“ segir 
Brynjar og bætir við að um sjötíu 
manns starfi hjá fyrirtækinu. „En 
það er enginn sextán ára strákur.“

Örsaga Ellýjar veldur usla

„Ég er ekki lengur framleiðandi 
A Journey Home,“ segir Jón Þór 
Hannesson, fyrrum eigandi Saga 
Film, sem stefndi að því að gera 
kvikmynd eftir samnefndri bók 
Ólafs Jóhanns Ólafssonar. Jón 
Þór hefur unnið að undirbúningi 
myndarinnar undanfarin tvö ár og 
eytt að eigin sögn gríðarlegu fjár-
magni í að koma myndinni á kopp-
inn. Jón Þór ber Baltasar Kormáki 
ekki vel söguna og að aðkoma 
leikstjórans hafi komið honum 
spánskt fyrir sjónir.

„Baltasar var stjórnarmað-
ur í stjórn Saga Film og fór á 
fund bandaríska framleiðandans 
Steven Haft að beiðni stjórnar-
innar. Samband þeirra styrktist 
síðan þegar á leið og undir lokin 
var hann farinn að haga sér eins 
og hann ætti þetta verkefni. Þegar 
þetta komst upp var auðvitað talað 
við forsvarsmenn fyrirtækisins en 
lendingin varð sú að Baltasar var 
sagður úr stjórninni. Í farteskinu 
hafði hann hins vegar A Journey 
Home,“ lýsir Jón Þór yfir. „Mér 
finnst þetta í sannleika sagt alveg 
ótrúleg ósvífni því Saga Film hefur 
látið háar fjárhæðir af hendi rakna 
til að finna tökustaði og þess hátt-
ar,“ bætir hann við. „Mennirnir 
þarna úti töldu sig vera að tala við 
fulltrúa Saga Film en ekki Baltas-
ar Kormák, kvikmyndaleikstjóra 
og eiganda Sagnar,“ segir Jón Þór 
og bætir því við að þetta hafi verið 
mjög óeðlileg vinnubrögð af hendi 
Baltasars. „Ég er ekki sár heldur 
meira hissa því ég taldi mig fyrst 
og fremst vera að gæta hagsmuna 
Saga Film.“

Baltasar Kormákur kannaðist 
við þessar ásakanir þegar Frétta-
blaðið náði tali af honum en vís-
aði þeim alfarið á bug. Hann 
hefði setið í stjórn Saga Film en 
þegar stjórnarskipti urðu hefði 
hann vikið úr stjórn. Hann ráð-
færði sig jafnframt við Ara 
Edwald, forstjóra 365 hf., 
sem eiga meirihluta 
í Saga Film, og Ari 
fullvissaði hann um 
að þessi ákvörðun 
hefði ekkert með 
A Journey Home-

málið að gera. Ari staðfesti þetta 
í samtali við Fréttablaðið. „Það 
er enginn pirringur út í Baltas-
ar hjá 365. Og þessi mynd hafði 

ekkert með brotthvarf hans úr 
stjórninni að gera,“ segir Ari. 
„Ég veit ekki betur en að 
mál þessarar myndar séu 

í góðum farvegi,“ segir 
Ari.

Steven Haft segir að 
Saga Film fái endurgreidd-

an þann kostnað sem fyrir-
tækið hafi lagt út við undir-

búning myndarinnar 
þegar hann komi 

til landsins eftir 
rúman hálfan 

mánuð. Hann vísar því alfarið á 
bug að Baltasar hafi leikið tveim-
ur skjöldum. „Jón Þór kynnti Balt-
asar fyrir mér sem mjög áhrifa-
mikinn sjálfstæðan 
kvikmyndafram-
leiðanda en ekki 
sem fulltrúa 
Saga Film. 
Staðreyndin
var einfald-
lega sú að 

Saga Film hafði ekki það sem við 
vorum að leita að. Saga Film er eitt 
besta fyrirtækið á Íslandi þegar 
kemur að því að þjónusta stór-
myndir en það var ekki það sem 
við þurftum. Við þurftum skap-
andi framleiðanda með reynslu 
af sjálfstæðri kvikmyndagerð og 
Baltasar hefur þá reynslu,“ segir 

Steven Haft sem vonast þó til 
að þetta mál skaði ekki sam-
skipti þeirra við Saga Film. „Við 

höfum fullan hug á því að leita 
eftir aðstoð þeirra þegar mynd-

in verður tekin upp hér á 
landi.“



Blaða·maður KK • starfsmaður blaðs, sá sem hefur atvinnu
af að skrifa í blöð - Íslensk orðabók

„Ég heiti Sigurjón M. Egilsson og er ritstjóri DV.

Mér er ekki sama hvernig fjölmiðlum er stjórnað 
eða hvernig fréttir þeirra eru unnar. Sjálfstæði, 
kjarkur og sanngirni skiptir öllu hjá fjölmiðli eins 
og DV. Fólk á skilið dagblað sem talar þeirra máli. 
Ég tala þínu máli.“

Talar þínu máli
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Að vera umhverfisverndarsinni 
á Íslandi virðist vera svona 

svipað og að vera ævintýrariddari 
sem fær það erfiða og að mörgu 
leyti vanmetna hlutskipti að berj-
ast við dreka með sverði. Eins og í 
flestum slíkum ævintýrum verður 
drekinn aldrei lagður auðveldlega. 
Þegar eitt höfuð hans er hoggið 
af, eftir talsverða fyrirhöfn, vaxa 
jafnan tvö í staðinn.

 að það hafi ekki þurft 
að fara fram hjá neinum að álver 
og virkjanir hafa verið umdeildar 
leiðir til atvinnuuppbyggingar hér 
á landi – svo vægt sé til orða tekið. 
Umhverfisriddararnir hafa háð 
margar viðureignirnar við áldrek-
ann, yfirleitt tapað, en nú á vor-
mánuðum gerðist þó það, að einn 
sigurinn vannst á drekanum og 
höfuð var af honum hoggið þegar 
stækkun álversins í Straumsvík 
var hafnað í almennri íbúakosn-
ingu.

 sé ég ekki betur en að það 
hafi gerst eins og jafnan gerist í 
ævintýrunum að drekinn er orðinn 
marghöfða. Sjaldan í umræðunni 
um álver á Íslandi hef ég heyrt 
jafnmarga staði nefnda blygðun-
arlaust í einni andrá sem mögu-
leg stæði fyrir álver eins og núna 
í liðinni viku. Það hefur tekið mig 
nokkra daga að átta mig á þessu. 

eru sem sagt að tala um 
að reisa álver á Bakka, í Helgu-
vík, í Þorlákshöfn og/eða í Keilis-
nesi, auk þeirra álvera sem fyrir 
eru í Straumsvík, Reyðarfirði og á 
Grundartanga. Drekinn er kominn 
með 7 glansandi og reykspúandi ál-
höfuð og ef við gerðum nú ráð fyrir 
að af öllum þessum álverum yrði 
og hvert þeirra stæði á endanum 
fyrir 500 þúsund tonna framleiðslu 
– sem virðist almennt í bransanum 
talin hin hagkvæma stærð – að þá 
værum við að tala um hvorki meira 
né minna en þriggja og hálfs millj-
ón tonna álframleiðsluskrímsli á 
Íslandi.

 á móti því að hér 
starfi álver innan hófsamra marka. 
En sú var tíð að jafnvel menn með 
hjálma – reiðubúnir til virkjana- 
og verksmiðjugerðar – töldu raun-
hæft að hér yrðu í mesta lagi fram-
leidd milljón tonn af áli. Í ljósi þess 
sé ég ekki betur en að hinar stóru 
og umdeildu áætlanir fyrri tíma 
hafi tekið fyrirvaralausan vaxta-
kipp og nú tútni út á teikniborðun-
um án þess að nokkur fái neitt við 
ráðið ógnarstórt plan um allsherj-
arálvæðingu landsins með tilheyr-
andi útblæstri gróðurhúsaloftteg-
unda, ruðningsáhrifum í efnahags- 
og atvinnulífinu og náttúrufórnum 
til virkjanagerðar sem aldrei fyrr. 

ríður á að fólk fari almennt 
að skilja að álver er ekki bara eins 
og hver annar atvinnurekstur sem 
má stækka og breiða úr sér að vild. 
Álver er orkufrekur iðnaður, sem 
veldur náttúruröskun og mengun. 
Af þeim sökum á líkingin við dreka 
rétt á sér. Ekki gengur að eiga við 
hann með sverðum. Vöxtur hans og 
óstýrilæti sýnir hins vegar að það 
verður, hvað sem það kostar – og 
ekkert maus með það – að koma á 
hann böndum. Það er verkefni rík-
isstjórnarinnar. Hvort það tekst 
eða ekki verður ævinlega mæli-
kvarði á dug hennar og getu.

Álæði

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,- 490,-

Sænskar kjötbollur
með kartöflum, týtuberjasultu 

og rjómasósu (10 stk.) 

Sumarið
er tíminn...

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

BJURÖN blómakassi L51xB19xH17 cm
gegnheill akasíuviður

KRUKAN blómapottur
Ø31 H25 cm

295,-

ÄPPLARÖ bekkur L117xB62xH80 cm 7 .990,-
ÄPPLARÖ felliborð L140/260xB78xH72 cm 13.990,-
ÄPPLARÖ hægindastóll L80xB63xH103 cm 5.290,-
ÄPPLARÖ stóll m/örmum L62xB62xH82 cm 5.290,-
gegnheill akasíuviður

PLATTA gólfklæðning L45xB45 cm
gegnheill akasíuviður 450,-

SÄRÖ sessa
L34xB34 cm ýmsir litir 395,-

SKINA ljósaskraut
H20 cm fugl 

295,-

SOMMAR gerviblóm
blágresi ýmsir litir 590,-

SKINA ljósaskraut
Ø30 cm fuglar 1.695,-

SOMMAR kerti
H12 cm 295,-

TALL teppi
L130xB170 cm 2.990,-

SOMMAR gerviblóm
3 stk. prestabrá
H60 cm 295,-

595,-
IKEA/PS BETSÖ grill
Ø35 H50 cm 4.990,- SOMMAR hangandi sprittkertastjaki

H27 cm ýmsir litir

595,-
SOMMAR blómapottur
Ø20 H18 cm
ýmsir litir 495,-

SOMMAR skrautkerti m/bakka
4 stk. L8xB4 cm ýmsir litir 495,-

SKINA ljósasería
56 perur lauf 6 m 1.995,-

HEMSÖ borð m/2 stólum 
ýmsir litir 3.990,-

1.490,-1.490,-

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


