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Afþreyingarmiðstöð 
í háloftunum

Heimsfrægð í kjall-
aranum hjá Jóa Fel

Ástin á Íslandi 
dvínar ekki

 Alnet hefur hannað forrit 
sem þýðir heilu setningarnar, 
greinarnar og jafnvel bækurnar 
setningafræðilega rétt úr íslensku 
yfir í ensku. 

Að sögn 
Matthíasar
Sigurðar
Magnússonar, 
starfsmanns
Alnets, getur 
forritið aðeins 
þýtt úr íslensku í 
ensku enn sem 
komið er en ekki 
öfugt.

Reiknað er 
með að fyrsta útgáfa af þýðingar-
forritinu verði tilbúin á næsta ári 
og verði þá aðgengileg á netinu. 

Þýðir íslensku 
yfir á ensku

 „Ég tel það klárt að 
atvinnugreinin þurfi að koma miklu 
meira að bæði rannsóknum og 
ákvörðunum um heildarafla. Ég 
held að það fari best að þeir sem 
eigi mestra hagsmuna að gæta komi 
meira að rannsóknunum,“ segir 
Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands 
íslenskra útvegsmanna. 

Guðrún Marteinsdóttir, prófessor 
í fiskifræði við Háskóla Íslands, 
sagði í viðtali við Fréttablaðið í gær 
að nauðsynlegt væri að gera þjóðar-
átak í hafrannsóknum. Til að standa 
vel að slíkum rannsóknum þyrfti að 

veita 70-100 milljónum króna á ári í 
þorskrannsóknir og milljarði í haf-
rannsóknir.

Arnbjörg Sveinsdóttir, formaður 
sjávarútvegsnefndar Alþingis, 
segir það athugandi að útgerðar-
menn komi með auknum hætti að 
kostun hafrannsókna. „Það þarf að 
auka fé í hafrannsóknir og líka þær 
rannsóknir sem Hafrannsókna-
stofnun hefur verið að gera, bæði af 
fjárlögum og með aðkomu útgerð-
armanna.“

Guðmundur Kristjánsson, for-
stjóri Brims hf., segir það sjálfsagt 
að útgerðin sé þátttakandi í rann-

sóknunum. „Það má þó ekki vera 
þannig að útgerðin eigi bara að 
borga og ekki koma nálægt neinu, 
þá verður enginn árangur. En ef 
atvinnulífið og vísindasamfélagið 
geta unnið saman þá er það hið 
besta mál,“ segir Guðmundur. 

Eggert B. Guðmundsson, forstjóri 
HB Granda, segir það spurningu 
hverjir munu njóta góðs af þessari 
auknu þekkingu til lengri tíma. 
„Sumir hafa talað um að þegar þorsk-
stofninn fer að hjarna við aftur þá 
fari sú aukning til einhverra annarra 
en þeirra sem eru með kvótaheim-
ildirnar núna.“

Útgerðir komi meira 
að hafrannsóknum
Útgerðarmenn vilja í auknum mæli koma að hafrannsóknum og ákvarðana-
tökum í sambandi við sjávarútveginn. Auknum greiðslum fylgi aukin ábyrgð.

Mikill meirihluti 
Dana vill að ákvörðun um nýjan 
sáttmála Evrópusambandsins 
verði tekin með þjóðaratkvæða-
greiðslu. Sjötíu prósent Dana voru 
á þessari skoðun, nítján prósent 
töldu ekki þörf á atkvæðagreiðslu 
og hlutlausir voru ellefu prósent.

Í viðtali við Berlingske Tidende 
sagði Rune Lund í Einingarlistan-
um þessar niðurstöður ekki gefa 
kost á öðru en að haldin yrði 
þjóðaratkvæðagreiðsla um málið. 
„Það er ekki einungis vegna kröfu 
fólksins um atkvæðagreiðslu 
heldur líka vegna þess að samn-
ingurinn felur í sér að Evrópusam-
bandið öðlast meira vald á meðan 
völd sérhvers lands minnka.“ 

Meirihluti vill 
greiða atkvæði 

„Ég hef aldrei séð annað 
eins,“ segir Eyþór Friðriksson, 
gangavörður í gjaldskýli Hval-
fjarðarganganna, um bílalestina 
sem silaðist í átt að borginni í gær-
kvöldi. Bílalestin var óslitin frá 
Grundartanga til Reykjavíkur í á 
þriðju klukkustund.

Grípa þurfti til þess ráðs að 
hleypa umferðinni í gegnum göng-
in í hollum af öryggisástæðum, til 
að fólk sæti ekki of lengi fast í 

göngunum. „Þetta er mjög undar-
legt,“ segir Eyþór. „Þetta er í fyrsta 
sinn í sumar sem við höfum þurft 
að gera þetta. Við gerðum þetta 
einu sinni í fyrra minnir mig.“

Byrjað var að loka með hléum 
klukkan sex og var viðbúið að 
ástandið myndi vara til klukkan 
níu hið minnsta.

Eyþór segir tjaldvagna, fellihýsi 
og aðra tengivagna eiga stóran þátt 
í lestinni sem myndaðist. „Já, það 

lengir lestina auðvitað mikið þegar 
annar hver bíll er með aftanívagn.“ 
Verðirnir fylgdust með umferðinni 
við hinn gangamunnann í gegnum 
öryggismyndavél. „Þar var fólk 
farið að leggja húsbýlunum úti í 
kanti og setjast út að fá sér kaffi,“ 
segir Eyþór.

Einnig var þung umferð til borg-
arinnar um Suðurlandsveg. Að 
sögn lögreglu gekk öll umferð að 
mestu áfallalaust fyrir sig. 

Aldrei séð aðra eins bílalest

  Alþjóðaleikum ung-
menna lauk í gær með lokaathöfn 
þar sem verndari leikanna, 
fótboltamaðurinn Eiður Smári 
Guðjohnsen, kom fram. Um er að 
ræða fjölmennasta alþjóðlega 
íþróttaviðburð sem haldinn hefur 
verið á Íslandi. 

Um tólf hundruð keppendur á 
aldrinum 12-15 ára komu til 
landsins og kepptu meðal annars í 
frjálsum íþróttum, sundi, 
knattspyrnu, badminton og golfi. 

Markmið leikanna er að þróa 
skilning og vináttu á milli barna 
frá ólíkum löndum og kenna þeim 
þá hugmyndafræði sem Ólympíu-
leikarnir byggjast á.

Alþjóðaleikum 
lauk í gær



 Einkadans verður bann-
aður með öllu og nektardans 
aðeins leyfilegur að fenginni und-
anþágu frá og með 1. júlí.

„Þessar nektarbúllur eru gróðr-
astía mansals, vændis og kláms og 
þessi lög eru atlaga gegn því,“ 
segir Atli Gíslason, þingmaður 
Vinstri grænna.

Ný lög, sem meðal annars fjalla 
um nektardansstaði,  voru sam-
þykkt frá Alþingi í mars. Flutn-
ingsmaður frumvarpsins var 
þáverandi samgönguráðherra, 
Sturla Böðvarsson.

„Meginreglan
er sú að allir 
staðir sem gera 
út á klám og 
annað slíkt eru 
bannaðir, nekt-
arstaðir og súlu-
staðir,“ segir 
Atli. „Það er 
nýmæli og geng-
ur yfir alla.“

Í lögunum 
segir að óheimilt 
sé að bjóða upp á 
nektarsýningar
eða gera með 
öðrum hætti út á 
nekt starfs-
manna eða 
gesta.

Hins vegar 
megi veita 
rekstrarleyfi að 

fengnum umsögnum frá sveitar-
stjórn, heilbrigðisnefnd, slökkvi-
liði, vinnueftirliti, byggingarfull-
trúa og lögreglu.

„Þetta er bara eins og alltaf 
hefur verið, maður hefur þurft að 
fá leyfi frá öllum aðilum,“ segir 
Ásgeir Davíðsson, eigandi Gold-
finger í Kópavogi.

„Ég er hættur að vera með á 
nótunum í þessum málum, það er 

alltaf verið að breyta þessu eitt-
hvað og mér sýnist að í hvert ein-
asta skipti sem einhver breyting 
hefur verið hafi hún bara verið til 
hins verra,“ segir Ásgeir.

Með lögunum verður óheimilt 
fyrir dansara að „fara um meðal 
áhorfenda“ og einkasýningar 
verða jafnframt bannaðar. Á Gold-
finger er boðið upp á danssýning-
ar í klefum, sem lokaðir eru af 
með tjöldum.

Ásgeir segist ekki vera viss um 
að í þessu sé falið bann við sýning-
um fyrir einn viðskiptavin bak við 
tjald. „Það er talað um áhorfendur 

í fleirtölu, ekki eintölu. Ég veit 
það ekki, ég þarf að skoða þetta 
mál,“ segir Ásgeir.

„Ég átta mig bara ekki á því af 
hverju það er verið að banna 
einkadans og af hverju er verið að 
lögleiða vændi. Mér finnst þeir 
eiginlega ekki hafa hugmynd um í 
hvorn fótinn þeir eiga að stíga. 
Mér finnst þetta allt vera komið út 
í hálfgerðan vitleysisgang,“ segir 
Ásgeir.

„Ég er sjálfsagt alltaf á ein-
hverju gráu svæði, en ég hef ekki 
verið að gera neitt ólöglegt,“ segir 
Ásgeir. 

Einkadans bannaður
Ný lög um skemmtanahald taka gildi 1. júlí. Nektardanssýningar verða bann-
aðar, nema að fenginni undanþágu. Einkadans verður með öllu óheimill. „At-
laga gegn mansali, vændi og klámi,“ segir þingmaður Vinstri grænna.

Slökkvilið höfuðborgar-
svæðisins réð niðurlögum mosa-
bruna á Miðdalsheiði á Hengils-
svæðinu um klukkan tvö í 
fyrrinótt. Þá höfðu á áttunda tug 
slökkviliðsmanna, björgunarsveit-
armanna og borgarstarfsmanna 
barist við eldinn í um hálfan 
sólarhring.

Um fimmtán hektarar lands, 
þaktir mosa og lyngi, urðu eldinum 
að bráð. Skoða á svæðið eftir helgi 
og kanna áhrif brunans á lífríki. 
Ekki liggur fyrir hvað olli brunan-
um, sem er einn sá mesti sem orðið 
hefur í námunda við höfuðborgar-
svæðið, en ekki er talið útilokað að 
sökudólgurinn sé einnota grill sem 
skilið var eftir á víðavangi. 

Gruna kolagrill

Rúmlega þrítugur 
litháskur karlmaður liggur höf-
uðkúpubrotinn á gjörgæsludeild 
eftir að hafa verið barinn í höfuð-
ið með barefli á heimili sínu í 
fyrrinótt. Sex samlandar hans 
voru handteknir vegna málsins 
og yfirheyrðir í allan gærdag.

Maðurinn gekkst undir aðgerð í 
gær og er nú haldið sofandi í önd-
unarvél. Hann var staddur í sam-
kvæmi á heimili sínu í Bökkunum 
í Breiðholti í fyrrinótt. Þar var 
ráðist á hann á fjórða tímanum. 
Þegar lögreglan kom á staðinn 
voru árásarmennirnir á bak og 
burt en samkvæmisgestir gátu 

vísað lögreglu á stað þar sem þá 
kynni að vera að finna. Þeir voru 
handteknir skömmu síðar.

Einn þeirra hafði verið stung-

inn í bakið í átökunum með 
óþekktu áhaldi, en sárin voru 
grunn og var hann útskrifaður af 
slysadeild að lokinni aðhlynn-
ingu. Hann var síðan sendur aftur 
á slysadeild síðar um daginn eftir 
að meiðsl á handlegg hans upp-
götvuðust.

Sexmenningarnir voru yfir-
heyrðir í allan gærdag og fram 
eftir kvöldi með aðstoð túlks. 
Einnig voru teknar skýrslur af 
fjölda vitna. Aðdragandi og 
ástæður árásarinnar eru ókunn 
en ekki er útilokað að fleiri hafi 
átt hlut að máli en Litháarnir sjö.

Í öndunarvél eftir vopnuð átök

Magnús, hvað er næst?

Sjö dauðir fuglar 
greindust með fuglaflensuveiruna 
H5N1 í Bæjaralandi um helgina og 
hafa þýsk yfirvöld varað fólk við 
því að hleypa hundunum sínum 
lausum. Þetta er í fyrsta skipti á 
þessu ári sem veiran greinist í 
landinu. Í fyrra greindist fuglaf-
lensa í þrettán Evrópulöndum og 
fyrr í þessum mánuði greindist 
hún á bóndabæ í Tékklandi og var 
sex þúsund kalkúnum slátrað þar. 

H5N1-veiran hefur drepið um 
190 manns um allan heim en 
flestir hinna látnu smituðust af 
fuglum í Asíu. Sérfræðingar óttast 
að veiran gæti stökkbreyst þannig 
að hún smitaðist auðveldlega á 
milli manna. 

Veiran fannst í 
dauðum fuglum

 Öldruð kona í 
Bandaríkjunum á yfir höfði sér 
refsingu fyrir að skrá hundinn 
sinn til að kjósa og fylla út 
utankjörfundaratkvæði fyrir 
hann.

Konan vildi sýna fram á að ný 
lög væru þess valdandi að of 
auðvelt væri að skrá sig til að 
kjósa. Hún hringdi því og pantaði 
kjörseðil á nafni Duncan M. 
MacDonald, hundsins síns.

Hundurinn kaus í raun ekki, því 
konan skrifaði „ógilt“ á atkvæðið 
hans og merkti það svo með 
loppufari hundsins. Loppufarið 
vakti athygli kjörstjórnar sem 
komst að hinu sanna. 

Lét hundinn 
sinn kjósa

Fimm spænskir 
friðargæsluliðar frá Sameinuðu 
þjóðunum fórust í sprengingu í 
gær í suðurhluta Líbanon. Þrír 
aðrir særðust.

Bráðabirgðaherlið Sameinuðu 
þjóðanna í Líbanon, UNIFIL, 
staðfesti að sprengingin hefði 
verið af mannavöldum. Jarð-
sprengja eða hryðjuverk eru talin 
líklegustu orsakirnar.

Þetta er í fyrsta sinn sem ráðist 
er á sveitir UNIFIL síðan þær 
voru styrktar í kjölfar innrásar 
Ísraelshers í landið síðasta sumar. 
Alls 13 þúsund hermenn frá 30 
þjóðum SÞ og 15 þúsund líbanskir 
hermenn verja svæðið við 
landamæri ríkjanna. 

Fimm friðar-
gæsluliðar létust

 Á hverju ári skila 15 til 20 prósent eintaka af 
seldum drykkjarumbúðum sér ekki á móttökustöðv-
ar. Í kringum 87 milljónir drykkjareintaka skiluðu 
sér í Endurvinnsluna á síðasta ári. Það þýðir að um 20 
milljónir eintaka verða eftir. Flest af því endar lík-
lega á sorphaugunum eða eyðingarstöðvunum en 
þónokkur hluti fer samt út í náttúruna. Skilagjaldið 
er 10 krónur og því missa neytendur af 200 milljón-
um króna í vasann. 

Eiríkur Jónsson, skrifstofustjóri hjá Endurvinnsl-
unni, telur að þegar efnahagsástandið sé gott verði 
minna um skil en þau aukist þegar harðnar í ári. Mik-
ilvægt sé að drykkjarumbúðunum sé skilað til baka. 

„Þetta tekur mikið landrými, plastið er sérstaklega 
rúmmálsfrekt og glerið er þungt. Hugsanlega gæti 
sorphirðugjaldið lækkað með betri skilum.“ 

Endurvinnslan er eina fyrirtækið hérlendis sem 
tekur við einnota drykkjarumbúðum til að endur-
vinna þær. Öllum drykkjarumbúðum sem skilað er til 
móttökustöðva, svo sem Sorpu, er skilað þangað.  
Móttökustöðvar eru víða á landinu og á heimasíðu 
Endurvinnslunnar, endurvinnslan.is, sést hvar þær 
er að finna. 

Norska ríkisstjórnin 
kynnti fyrir helgi áform um að 
draga svo mikið úr losun gróður-
húsalofttegunda í landinu á næstu 
áratugum, að fyrir árið 2050 yrði 
fullum „kolefnisjöfnuði“ náð. 

Meðal aðgerða sem stjórnin 
boðar í þessum tilgangi er að 
auka fjárfestingar í orkusparnað-
arlausnum og endurnýjanlegum 
orkugjöfum um sem nemur allt 
að 100 milljörðum íslenskra 
króna fram til ársins 2012.

Helmingi niðurskurðarins 
hyggjast stjórnvöld ná með 
kaupum á losunarkvóta.

Kolefnisjöfnuði 
náð fyrir 2050
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Fjölskylduskemmtun
árið um kring í boði Skoda
FÁÐU ÁRSMIÐA FYRIR FJÖLSKYLDUNA Í FJÖLSKYLDU- OG HÚSDÝRAGARÐINN

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

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

Skoda Octavia – skemmtilegur fjölskyldumeðlimur
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Bankarnir hafa hækkað 
verðtryggða vexti um tvö pró-
sent frá áramótum. Samt hefur 
Seðlabankinn ekki hækkað stýri-
vexti sína síðan í lok desember.

Kristján Óskarsson hjá Glitni 
og Friðrik S. Halldórsson hjá 
Kaupþingi segja þessar hækkan-
ir á verðtryggðum vöxtum vera 
afleiðing af stýrivaxtahækkun-
um Seðlabankans. Hækkanir 
Seðlabankans taki lengri tíma að 
hafa áhrif á verðtryggða vexti 
en óverðtryggða. Óverðtryggðir 
vextir fylgja beint vöxtum Seðla-
bankans sem eru einnig óverð-
tryggðir. 

„Þegar verðbólga lækkar eins 

og hefur gerst núna er orðið 
óhagstætt að vera með verð-
tryggð innlán. Því hækka þau 
svo að innistæðueigendur verði 
ekki óánægðir og fari eitthvert 
annað,“ segir Friðrik. Þá þurfi 
að hækka útlánsvextina til að 
halda jafnvægi. „Annars taka 
menn verðtryggð lán og setja 
þau inn á óverðtryggðar bækur,“ 
segir Friðrik. „Þetta eru mest 
stórir aðilar sem spá í þetta og 
leita að tækifærum til að hagn-
ast. Við reynum með þessum 
vaxtahækkunum að halda aftur 
af spákaupmönnunum sem eru 
að spila á kerfið.“

Verðtryggðir vextir hækka

 Gordon Brown, fjár-
málaráðherra Bretlands, tók í gær 
við sem leiðtogi breska Verka-
mannaflokksins af Tony Blair á 
fundi flokksins í Manchester. Á 
miðvikudaginn tekur hann við 
embætti forsætisráðherra lands-
ins af Blair.

Brown lofaði umbótum heima 
fyrir og nýrri stefnu í utanríkis-
málum, sem byggðist á umræðu 
frekar en hervaldi.

„Utanríkisstefnan mun endur-
spegla þann sannleika að til að ein-
angra og sigra hryðjuverkamenn 
og öfgahópa þarf meira til en her-
vald,“ sagði Brown í jómfrúar-
ræðu sinni sem leiðtogi flokksins.

„Þetta verður barátta hugmynda 
og hugsjóna sem verður háð á 
næstu árum og unnin af heilum 
hug hér heima og um allan heim.“

Óvinsældir Íraksstríðsins og 
þátttaka Breta í því hafa skaðað 
vinsældir Blair undanfarin ár. 
Brown viðurkenndi mistökin í 
stríðsrekstrinum og lofaði að lær-
dómur yrði dreginn af þeim.

„Íraksstríðið hefur valdið sundr-
ung, bæði í flokknum og í land-
inu,“ sagði Brown og bætti því við 

að friðarumleitanir í Mið-Austur-
löndum yrðu sífellt meira aðkall-
andi.

Tony Blair kynnti Brown til 
leiks í kveðjuræðu sinni og sagði 
þennan vin sinn til 20 ára hafa alla 
burði til að verða úrvals forsætis-
ráðherra.

„Ég veit að hann mun gera sitt 
besta í þjónustu sinni við landið og 
ég veit af orðspori hans sem fjár-
málaráðherra, að hans besta er 
eins gott og það gerist,“ sagði 
Blair.

Brown lofaði á móti frammi-
stöðu Blairs í ræðu sinni og hrós-
aði honum sérstaklega fyrir að 
koma á friði á Norður-Írlandi, sem 
hann kallaði sögulegt afrek.

Harriet Harman dómsmálaráð-
herra vann í baráttunni við fimm 
aðra þingmenn um hver tæki við 
af John Prescott sem varaleiðtogi 
flokksins. Um 3,5 milljónir flokks-
manna og félagsmanna verkalýðs-
félaga kusu um varaleiðtoga.

Hundruð mótmælenda söfnuð-
ust saman nálægt fundinum og 
mótmæltu utanríkisstefnu Blair.

„Við erum hérna til að kveðja 
hættulegasta og herskáasta for-

sætisráðherra í samtímasögu 
Bretlands,“ sagði Andrew Murrey, 
formaður Stop The War-hreyfing-
arinnar.

Brown hefur sagst munu leyfa á 
ný mótmæli fyrir utan þinghúsið, 

en Blair bannaði það í forsætis-
ráðherratíð sinni.

Fyrsta þolraun nýs leiðtoga 
verða næstu þingkosningar, sem 
haldnar verða árið 2009 eða 2010.

Nýr leiðtogi lofar umbótum
Gordon Brown, fjármálaráðherra Bretlands, tók við sem leiðtogi Verkamannaflokksins af Tony Blair í gær. 
Brown lofaði nýrri utanríkisstefnu og umbótum heima fyrir. Harriet Harman var kjörin varaleiðtogi.

„Stemningin er ansi góð, þeir eru 
náttúrlega að horfa yfir tíu ára 
valdaskeið flokksins,“ segir 
Björgvin G. Sigurðsson viðskipta-
ráðherra, sem staddur er á fundi 
breska Verkamannaflokksins.

„Brown ætlar augljóslega að 
sigla flokknum aftur til sígildari 
gilda og kannski með meira afger-
andi hætti en margir áttu von á,“ 
segir Björgvin. „Hann nýtur mik-
ils trausts eftir tíu ára setu sína í 
fjármálaráðuneytinu sem hold-

gervingur stöðugleika í efnahags-
málum.“

Björgvin er staddur á fundinum 
ásamt vini sínum Hreini Hreins-
syni. „Við vorum að vinna fyrir 
Verkamannaflokkinn í tvennum 
kosningum, 1997 og 2001, og 
höfum alltaf haldið miklum 
tengslum við flokkinn og fylgst 
vel með störfum hans.“

Björgvin segir að við miklu sé 
búist af stjórnartíð Brown.

„Væntingarnar til formannsins 

koma strax fram í því að það er 
skoðanakönnun í Observer þar 
sem Verkamannaflokkurinn er 
kominn fimm prósentustigum yfir 
íhaldið. Það hefur ekki gerst í 
langan tíma, ekki síðan Íraks-
hörmungarnar hófust og Cameron 
tók við Íhaldsflokknum,“ segir 
Björgvin.

„Þetta eru gífurleg vonbrigði 
fyrir íhaldið og það glittir í að 
Verkamannaflokkurinn muni 
vinna sinn fjórða sigur í röð.“

Fíkniefni fundust í 
húsnæði í Grafarvogi á fimmtu-
dagskvöld. Um var að ræða 
lítilræði af hvítu efni í neyslus-
kömmtum, sem er talið vera amf-
etamín eða kókaín.

Fíkniefnadeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu gerði 
húsleit á staðnum á grundvelli 
úrskurðar, þar sem leitin var 
heimiluð. Var farið inn í híbýlin 
um kvöldmatarleytið. Þar var 
fyrir einn maður, tæplega 
þrítugur, sem var tekinn í 
skýrslutöku eftir að efnin 
fundust. Niðurstöður greiningar 
voru ekki fyrirliggjandi við 
vinnslu fréttarinnar.

Fíkniefni fund-
ust í Grafarvogi

Færð á hálendisveg-
um hefur verið verri í ár en 
undanfarin ár. Ástæða þess að 
sögn Björns Svavarssonar hjá 
Vegagerðinni er sú að maí var 
kaldur. „Síðustu tvær vikur hafa 
hins vegar verið góðar og því er 
allt að komast í gott horf,“ segir 
Björn. Færð núna sé því að verða 
eins og í meðalári, þótt árið sé 
verra en allra síðustu ár. 

Búið er að opna um Kaldadal og 
Laka og allir hálendisvegir fyrir 
austan eru opnir. 

Fjallabaksleið syðri er enn 
lokuð sem og Sprengisandur. 

-

Verri en hefur 
verið síðustu ár





 Samhæfðar aðgerð-
ir ríkja við Norður-Atlantshafið 
gegn ólöglegum og óábyrgum fisk-
veiðum á svæðinu hafa borið 
árangur. Þetta er niðurstaða fund-
ar sjávarútvegsráðherra Norður-
Atlantshafsins sem haldinn var á 
Grænlandi og lauk í gær. Einar K. 
Guðfinnsson sjávarútvegsráð-
herra sat fundinn ásamt ráðherr-
um eða fulltrúm þeirra fá, Græn-
landi, Færeyjum, Kanada, Noregi 
og Rússlandi, auk fulltrúa Evrópu-
sambandsins.

Aðgerðir gegn ólöglegum og 
óábyrgum fiskveiðum var aðal-
efni fundarins og lýstu ráðherr-
arnir sérstakri ánægju með árang-

ur þeirra. Í fréttatilkynningu frá 
sjávarútvegsráðuneytinu segir að 
til dæmis hafi ekki orðið vart við 
veiðar sjóræningjaskipa á Reykja-
neshrygg það sem af er ári, en 
veiðar þeirra þar hafa verið við-
varandi vandamál undanfarin ár. 
Áætlað er að þau hafi veitt í það 
minnsta 20 þúsund tonn af úthafs-
karfa þar á síðasta ári.

Aðgerðirnar sem gripið hefur 
verið til fela meðal annars í sér að 
banna skipum sem stundað hafa 
ólöglega veiðar að koma til hafnar 
aðildarríkjanna. Nokkur sjóræn-
ingjaskip hafa verið rifin í brota-
járn eða kyrrsett.

 „Það væri réttast að 
stinga úr þér hjartað“, er meðal 
hótana sem maður á þrítugsaldri 
búsettur á höfuðborgarsvæðinu 
hefur notað gegn ungum stúlkum 
í spjallforritum á netinu. Umræða 
um manninn kom upp á vefnum 
MinnSirkus.is fyrr á þessu ári. 
Vefstjóri síðunnar brást skjótt 
við og lokaði á aðgang mannsins 
að síðunni. Vefstjórinn fór síðan 
með gögn til lögreglunnar um 
hver maðurinn væri og upplýs-
ingar um stúlkur sem maðurinn 
hafði áreitt.

Fréttablaðið hefur undir hönd-
um afrit af spjalli mannsins í gegn-
um samskiptaforritið MSN-Mess-
enger. Maðurinn, sem notar 
póstfangið waffensssoldier@hot-
mail.com, er þar að ræða við nítján 
ára stúlku. Þegar hann komst að 
því að stúlkan ætti kærasta reidd-
ist hann. Hafði í hótunum við stúlk-
una og kvað hana skulda sér fyrir 
tímann sem hann eyddi í hana. 
Meðal annars spyr hann stúlkuna 
hvort henni hafi verið nauðgað. 
Hann þekki nauðgara sem virðist 
alltaf sleppa og ætli að láta hann fá 
upplýsingar um stúlkuna.

Í kjölfar spjallsins fór stúlkan 
ásamt systrum sínum með tölv-
una sína til lögreglunnar í Kópa-
vogi og vildi leggja fram kæru. 
Stúlkan fékk þau svör að þetta 
væri líklega bara einhver ruglu-
dallur sem væri heima að leika 
sér. Stúlkan var send heim án þess 
að af henni væri tekin skýrsla. 
Sigurbjörn Víðir Eggertsson 
aðstoðaryfirlögregluþjónn stað-
festir að engin gögn séu skráð um 
komu stúlkunnar né vefstjóra 
MinnSirkuss.

Fréttablaðið hefur haft uppi á 
yfir tug stúlkna, frá fimmtán ára 
gömlum, sem hafa átt í samskipt-
um við manninn á síðustu þremur 
árum. Þær hafa allar sömu sögu 
að segja. Þetta sé skapheitur 
maður sem aðhyllist nasisma. 
Þegar stúlkurnar hafi ekki viljað 
hitta manninn eða tilkynnt honum 
að þær ættu kærasta hafi hann 
reiðst og hótað þeim ofbeldi, oft 
með óbeinum hótunum.

Petrína Ásgeirsdóttir, fram-
kvæmdastjóri hjá Barnaheillum, 
segir að þessi mál séu erfið við-
ureignar. „Það er mikilvægt að 
foreldrar séu meðvitaðir um 
hvað börnin þeirra eru að aðhaf-
ast í tölvunni. Til að lögreglan 
geti gert eitthvað er mikilvægt 
að halda gögnunum til haga. Það 
er algjört lykilatriði,“ segir Petr-
ína.

Hótar nauðgunum 
og barsmíðum
Maður hefur komist upp með að áreita ungar stúlkur á netinu í yfir þrjú ár. 
Algjört lykilatriði að halda gögnum til haga þannig að lögreglan hafi eitthvað 
til að vinna með, segir Petrína Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla.

 Ástæður endurkröfu eru 
langoftast ölvun þeirra sem veld-
ur tjóninu. Þetta kemur fram hjá 
endurkröfunefnd sem starfar 
samkvæmt umferðarlögum og er 
skipuð af viðskiptaráðherra fyrir 
árið 2006.

Vátryggingafélag sem greitt 
hefur bætur vegna tjóns af völd-
um ökutækja eignast endurkröfu-
rétt á hendur þeim sem tjóninu 
olli af ásetningi eða stórkostlegu 
gáleysi.

Helgi Jóhannesson hæstaréttar-
lögmaður segir tölurnar fyrir árið 
2006 svipaðar og fyrri ár. „Við 
erum þó að sjá heldur færri mál 
fyrir árið 2006 heldur en undan-
farin ár.“ Helgi segir að annað-

hvort sé um að ræða munatjón eða 
persónutjón og einstakar kröfur 
ekki vera áberandi hærri í krón-
um talið fyrir árið 2006 heldur í 
takt við almennar verðlagshækk-
anir. 

Hæsta endurkrafan nam 
þremur milljónum króna

Ali Hassan al-Majid eða 
„Efnavopna-Ali“ eins og hann er 
kallaður hefur verið dæmdur til 
dauða af íröskum dómstóli fyrir 
stríðsglæpi. Tveir áratugir eru 

síðan Al-Majid 
gaf íraska 
hernum skipun 
um að nota 
efnavopn sem 
sögð eru hafa 
fellt hundrað og 
áttatíu þúsund 
manns á 
árunum 1980 til 
1988 en á þeim 
árum geisaði 

stríð á milli Íraks og Írans. 
Tveir aðrir voru dæmdir til 
dauða en það voru þeir Hashim 
Ahmad al-Tai, fyrrverandi 
varnarmálaráðherra Íraks, og 
Hussein Rashid Mohammed, 
fyrrverandi aðstoðarmaður í 
Íraksher. -

Var dæmdur 
til dauða

Yfir tvö hundruð og 
þrjátíu manns höfðu fundist 
látnir eftir ofsaveður og miklar 
rigningar í Pakistan í gær. 
Stormurinn rústaði hús og felldi 
niður rafmagnslínur í borginni 
Karachi. Flestir hinna látnu létust 
í byggingum sem hrundu, vegna 
raflosts eða urðu fyrir trjám sem 
stormurinn hafði rifið með sér. 
Fjöldi fólks er slasaður og 
neyðarástandi hefur verið lýst 
yfir á spítölum borgarinnar. 

Monsoon-tímabilið er hafið í 
Pakistan og má búast við talsvert 
meiri rigningu á næstu dögum.

Hundruð látnir 
í Pakistan

 Í tilefni af því að sextíu ár 
eru liðin frá strandi breska 
togarans Dhoon við Látrabjarg 
var haldin minningarathöfn við 
Geldingsskorardal á Látrabjargi 
á laugardaginn. Tólf manns af 
sextán manna áhöfn togarans var 
bjargað á frækilegan hátt og 
markar atburðurinn djúp spor í 
björgunarsögu landsins. 

Sýning um strandið er á 
safninu á Hnjóti þar sem sýndir 
eru munir og myndir sem 
tengjast björgunarafrekinu. 

Minningar-
athöfn við 
Látrabjarg

Óttast þú áhrif 
loftslagsbreytinga?

Hefur þú áhyggjur af stöðu 
íslenska þorskstofnsins?

 Lögreglan á Selfossi 
handtók tvo unga menn á 
fimmtudag sem játuðu að hafa 
brotist inn í sumarbústaði í 
Grímsnesi.

Lögreglu barst tilkynning um 
dularfullar mannaferðir við 
sumarbústað og þegar á staðinn 
var komið lögðu mennirnir tveir á 
flótta hlaupandi. Þeir náðust og 
þegar bifreið þeirra var skoðuð 
fannst þýfi. Þá fannst einnig þýfi 
úr öðrum bústað sem mennirnir 
viðurkenndu að hafa brotist inn í 
og dvalið í í tvær nætur. 

Að sögn lögreglunnar er 
talsvert um að brotist sé inn í 
sumarbústaði í sumarbústaða-
hverfum.

Játuðu innbrot í 
tvö sumarhús

Tvær konur útskrif-
uðust með kennsluréttindi á 
bifhjól nýlega og eru þær fyrstu 
hérlendis til að ná þessum 
áfanga. Námið fór að mestu 
fram í Danmörku þar sem 
aðstaða til slíkrar kennslu er 
með því besta sem þekkist.

Námið er á vegum stofnunar 
Kennaraháskóla Íslands, 
Símenntun-Rannsóknir-Ráðgjöf, 
og tekur rúmlega viku. Alls luku 
21 ökukennari námi. Það er von 
aðstandenda námsins sem og 
hinna nýútskrifuðu kennara að 
ný viðhorf og nýjar kennsluað-
ferðir sem þeir kynntust í námi 
sínu erlendis komi til með að 
nýtast vel við bifhjólakennslu 
hérlendis.

Tveir kvenkyns 
ökukennarar





Þriðjudaginn 26. júní verður

farin fræðslu- og gönguferð um

Hengilsvæðið.

Hugað verður að

orkunni og beisl-

un hennar, orku- 

jarðfræði, gróðri og sögu. Mæting við Hellisheiðarvirkjun við Kolviðarhól

kl.19:30. Leiðsögumenn eru Einar Gunnlaugsson, jarðfræðingur, og Kristinn

H. Þorsteinsson, garðyrkjufræðingur.

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Ganga um
Hengilssvæðið
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Hvað heitir nýkrýndur ljót-
asti hundur heims?

Hvað heitir heiðin þar sem 
mosabruninn varð?

Eru geitungar seint eða 
snemma á ferðinni í ár?

 Neytendasamtökin hafa kvartað til 
Neytendastofu vegna auglýsingaherferðar Heklu á 
Volkswagen-bílum. Þar eru bílar frá Heklu kallaðir 
„grænir“ vegna þess að umboðið greiðir fyrir kolefn-
isjöfnun nýrra bíla í eitt ár.

Á heimasíðu samtakanna segir að samtökin telji 
fullyrðinguna „Þeir eru allir grænir“, sem kemur 
fram í auglýsingunni, villandi. Bílar séu langt frá því 
að vera „grænir“ ef hugtakið grænn sé skilið sem 
„umhverfisvænn“ eins og gefið sé í skyn í auglýsing-
unum. Neytendasamtökin geta engan veginn tekið 
undir að eins árs kolefnisjöfnun samsvari því að bíll 
sé grænn eða umhverfisvænn, segir í tilkynningu á 
heimasíðunni.

„Við teljum okkur ekki vera að villa um fyrir einum 
né neinum, það kemur skýrt fram í auglýsingunum 
að orðið grænn vísar í eins árs kolefnisjöfnun bíls-
ins,“ segir Jón Trausti Ólafsson, markaðsstjóri Heklu. 
„Við lítum svo á að í þetta eina ár séu bílarnir grænir, 

og eftir að árinu lýkur er kolefnisjöfnunin á ábyrgð 
eigandans. Við höfum fengið jákvæð viðbrögð frá 
neytendum við þessari herferð.“

Þegar bíll er kolefnisjafnaður er ákveðinn fjöldi 
trjáa gróðursettur, sem ætlað er að vega upp á móti 
útblæstri bílsins. 

Villandi að kalla bílana græna

 Karl Ágúst Úlfsson, leik-
stjóri, leikari og rithöfundur, var 
valinn bæjarlistamaður Garða-
bæjar 2007. Gunnar Einarsson 
bæjarstjóri afhenti Karli Ágústi 
starfsstyrk listamanna árið 2007 
við hátíðlega athöfn í Vídalíns-
kirkju á þjóðhátíðardaginn 17. 
júní.

Garðabær hefur afhent 
starfsstyrk til listamanns eða 
listamanna frá árinu 1992. Sá aðili 
sem hlýtur starfsstyrkinn er 
nefndur bæjarlistamaður 
Garðabæjar. Bæjarstjórn 
Garðabæjar velur bæjarlista-
mann í samráði við menningar- og 
safnanefnd bæjarins.

Karl Ágúst bæj-
arlistamaður

Barack Obama, 
einn frambjóðenda demókrata til 
forsetaembættis, gagnrýnir 
hægrisinnaða evangelíska kristna 
leiðtoga fyrir að nýta sér ólíkar 
trúarlegar skoðanir í þeim 
tilgangi að valda deilum og 
klofningu í samfélaginu.

Obama talaði á kirkjuráðstefnu 
á laugardaginn. Hann sagði 
trúnni hafa verið rænt og að hann 
saknaði þeirra daga þegar hún 
var notuð til þess að færa fólkið 
saman.

„Þeir þreytast ekki á að segja 
evangelískum kristnum að 
demókratar beri ekki virðingu 
fyrir kirkjunni. Á meðan gefa 
þeir restinni af þjóðinni þau 
skilaboð að einu málin sem skipti 
trúrækna Ameríkana máli séu 
fóstureyðingar, hjónabönd 
samkynhneigðra og skólabænir,“ 
sagði Obama. -

Segir trúnni 
hafa verið rænt

Bryndís Kristjánsdótt-
ir, skattrannsóknarstjóri ríkisins, 
vill að embættið fái vald til að 
ákæra skattsvikara fyrir dómstól-
um. Þannig verði hægt að koma í 
veg fyrir að skattsvikamál dagi 
uppi hjá ríkislögreglustjóra.

Bryndís lýsti þessari skoðun sinni 
í grein sem birtist í Morgunblaðinu 
í gær. Tilefni skrifanna eru yfirlýs-
ingar Helga Magnúsar Gunnarsson-
ar, saksóknara efnahagsbrota hjá 
ríkislögreglustjóra, í fjölmiðlum 
undanfarið. Þar hefur  hann meðal 
annars líst þeirri skoðun sinni að 
sökum þess hversu örðugt er fyrir 
hans embætti að vinna mál á til-
skildum tíma vegna mannfæðar 

væri réttast að leggja embætti 
skattrannsóknarstjóra niður og 
færa verkefni þess og mannafla á 
hendur saksóknara efnahagsbrota.

Helgi hefur jafnframt sagt að hjá 
skattrannsóknarstjóra sé ekki sér-
þekking á því hvað þurfi til að sak-
fella skattsvikara. Því hafi lögregl-
an oft þurft að rannsaka málin aftur 
nánast frá grunni.

„Við rannsókn hjá skattrann-
sóknarstjóra er farið að lögum um 
meðferð opinberra mála,“ segir 
Bryndís í grein sinni. „Innan emb-
ættisins hefur byggst upp þekking 
og reynsla og eru færustu sérfræð-
ingar starfandi hjá embættinu í 
dag.“

 Skráð atvinnu-
leysi í maí var 1,1 prósent sem 
þýðir að 1.759 voru án vinnu.

Atvinnulausum fækkaði um tæp 
sex prósent frá apríl þegar 1.866 
voru án vinnu. 

Atvinnuleysið í maí var um 15 
prósentum minna en í maí á síð-
asta ári.

Í lok maí voru 610 störf laus og 
fjölgaði lausum störfum frá apríl-
mánuði.

Vinnumálastofnun skýrir frá 
þessu.

Samkvæmt tölum stofnunarinn-
ar minnkaði atvinnuleysi á lands-
byggðinni um tíu prósent á milli 
apríl og maí og um 1,4 prósent á 
höfuðborgarsvæðinu.

Fleiri konur eru atvinnulausar 
en karlar en atvinnuleysi karla 
minnkaði mun meira á milli mán-
aðanna en kvenna.

Í maí voru gefin út 47 ný 

atvinnuleyfi til íbúa utan Evr-
ópska efnahagssvæðisins en 
nýskráningar ríkisborgara frá 
nýjum ríkjum Evrópusambands-
ins voru tæplega sjö hundruð. 

Vinnumálastofnun ráðgerir að 
atvinnuleysi í júní muni ekki 
breytast mikið frá því sem var í 
maí og bendir á að atvinnuleysi 
stóð í stað þessa sömu sumarmán-
uði í fyrra.

1.759 án vinnu en 610 störf laus

Nærri 200 prófess-
orar, listamenn og fleiri þekktir 
einstaklingar, sumir við háskóla í 
Bandaríkjunum, Bretlandi og 
Japan, hafa skrifað undir áskorun 
til Nicolas Sarkozy Frakklands-
forseta, þar sem stofnun nýs 
ráðuneytis innflytjenda- og 
þjóðernismála er mótmælt. 

Í áskoruninni, sem var birt í 
vinstriblaðinu Libération, er farið 
fram á að nafni ráðuneytisins 
verði breytt, þar sem það gefi í 
skyn að innflytjendur séu 
vandamál, og víðtækar valdheim-
ildir þess verði skornar niður. 

Sarkozy gerði þjóðernismál að 
áherslumáli í kosningabaráttunni 
og vann þar með fylgi kjósenda 
yst á hægri vængnum. 

Þjóðernisráðu-
neyti mótmælt

  Guðmundur Kristj-
ánsson, forstjóri Brims hf., segir 
ekkert mál að eyða hundruðum 
milljónum króna í hafrannsóknir 
sem ekkert kemur út úr. Hann 
bendir á að það þurfi að tengja 
saman hvernig hafrannsóknum sé 
stjórnað og hvernig þeim sé 
varið.

„Við sem komum inn í þessa 
grein löngu eftir að kvótakerfið 
kom á þurfum að spila eftir lögun-
um og þau eru alveg skýr og löngu 
búið að útdeila veiðiréttinum. 
Hins vegar hafa hafrannsóknir 
setið á hakanum því við höfum 
ekki komist upp úr þessu arga-
þrasi með kvótakerfið,“ segir Guð-
mundur og bendir á að hægt sé að 
nýta skip og mannskap útgerðar-
manna til hafrannsókna. 

Guðrún Marteinsdóttir, prófess-
or í fiskifræði við Háskóla Íslands, 
sagði í viðtali við Fréttablaðið í 
gær að fara verði að veiðiráðgjöf 
Hafrannsóknastofnunar fyrir 
næsta fiskveiðiár og jafnframt 
setja upp áætlun til langs tíma um 
hvernig staðið verði að rannsókn-
um og nýtingu stofnsins til fram-
tíðar. 

Varðandi hver eigi að koma að  
kostnaði á slíkum rannsóknum 
segir Eggert Benedikt Guð-
mundsson, forstjóri HB Granda, 
að sjálfsagt sé að styðja allt sem 

mögulega gæti eflt rannsóknir og 
þekkingu á sjónum í kringum 
okkur.  „Hver stendur svo straum 
af þeim kostnaði tengist í raun 
annarri umræðu og fleiri málum,“ 
segir Eggert Benedikt. 

Arnbjörg Sveinsdóttir, formað-
ur sjávarútvegs- og landbúnaðar-
nefndar alþingis bendir á að staða 
sjávarútvegsfyrirtækja sé mis-
góð og því óeðlilegt að krefja þær 
útgerðir um fjármagn sem standa 
höllum fæti. „Ég tel að það þyrfti 
að hafa samráð við hagsmuna-
samtök útvegsmanna áður en 
teknar eru frekari ákvarðanir 
um aðkomu þeirra að rannsókn-
um.“

Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands 
íslenskra útvegsmanna, segir 
hugmyndir Össurar Skarphéð-
inssonar iðnaðarráðherra um að 
fara með hafrannsóknir í 
umhverfisráðuneytið ekki skyn-
samlegar. „Þá er farið  með rann-
sóknir og ákvörðunarvald frá 
þeim sem eiga mestra hagsmuna 
að gæta og hafa mestu þekking-
una.“

Hafrannsóknir hafa 
setið á hakanum
Sjálfsagt að styrkja hafrannsóknir segja útvegsmenn. Formaður sjávarútvegs- 
og landbúnaðarnefndar bendir á misgóða stöðu sjávarútvegsfyrirtækja.   
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Persónuvernd hefst ekki 
að í kjölfar bréfs sem lögmaður 
barna Hermanns Jónassonar, fyrr-
verandi forsætisráðherra, hefur 
sent henni. Lúðvík Gizurarson og 
börn Hermanns hafa átt í langvinn-
um málaferlum vegna faðernis-
máls.

Í bréfi lög-
mannsins segir 
að málið hafi, 
þrátt fyrir áhvíl-
andi þagnar-
skyldu, fengið 
töluverða
umræðu í fjöl-
miðlum.

„Umbjóðend-
ur mínir hafa …
velt því fyrir sér 

hvort nauðsynlegt geti verið með 
tilliti til sjónarmiða um persónu-
vernd og vernd einkalífs, að endur-
skoða þær reglur sem um meðferð 
slíkra lífsýna gilda,“ segir meðal 
annars í bréfi lögmannsins. 
„Núgildandi lög um lífsýnasöfn ...
virðast ekki gera ráð fyrir tilvikum 
sem þessu eða málsmeðferð. Þá 

telja umbjóðendur mínir einnig að 
lögin kunni að stangast á við ákvæði 
barnalaga … að þessu leyti. Hafa 
umbjóðendur mínir óskað eftir því 
að undirritaður kæmi á framfæri 
við Persónuvernd ábendingu um 
meðferð þessa máls og þá réttar-
óvissu sem hér virðist ríkja til þess 
að stofnunin meti með sjálfstæðum 
hætti hvort nauðsynlegt geti verið 
með tilliti til sjónarmiða um per-
sónuvernd og vernd einkalífs að 
aðhafast sérstaklega vegna máls-
ins og endurskoða jafnframt gild-
andi réttarreglur eða setja nánari 
reglur um tilvik af þessum toga.“

Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri 
Persónuverndar, segir að ekki hafi 
verið fjallað um þetta mál hjá Per-
sónuvernd.

„Þetta tiltekna mál hefur verið 
afgreitt hjá dómstólum,“ segir hún. 
„Stjórnvald væri farið að oftúlka 
vald sitt ef það teldi sig geta breytt 
fram rás mála. Við fjöllum ekki 
efnislega um mál sem hefur fengið 
svo rækilega umfjöllun, sem raun  
ber vitni, á vegum dómstóla.“

Persónuvernd 
aðhefst ekki
Lögmaður barna Steingríms Hermannssonar hefur 
ritað Persónuvernd bréf vegna langvinns faðernis-
máls sem Lúðvík Gizurarson höfðaði á sínum tíma.

Ísland er viðkomu-
staður fangaflugs samkvæmt 
lýsingu á fangaflugi í nýrri 
skýrslu svissneska stjórnmála-
mannsins Dicks Marty hjá Evr-
ópuráðinu. 

Í skýrslunni er meðal annars 
fjallað um leynileg og ólögleg 
fangelsi og fangaflutninga. Ekki 
kemur fram hversu löng dvölin 
var á Íslandi í umræddu flugi. 
Bergdís Ellertsdóttir, sviðsstjóri 
alþjóðaskrifstofu utanríkisráðu-
neytisins, segir ráðuneytið vera 
að skoða skýrsluna og hvort þar 
sé að finna nýjar upplýsingar. 
„Þetta tiltekna flug í skýrslunni 
hef ég ekki séð áður. Við svöruð-

um spurningalistum frá Evrópu-
ráðinu og höfundi skýrslunnar 
varðandi flug til landsins og 
þóttu svör okkar fullnægjandi 
enda höfðum við ekki rökstudd-
an grun um nokkur flug af þessu 
tagi til landsins,“ segir Bergdís.  

Hún bætir við að stjórnvöld 
annarra ríkja hafi ekki haft sam-
band við íslensk stjórnvöld varð-
andi þessa flutninga. „Hafi þess-
ir flutningar átt sér stað þá er 
okkur ekki kunnugt um það. 
Þetta er alvarlegt mál ef rétt er 
og það var ekki með vitund, vilja 
eða samþykki íslenskra stjórn-
valda,“ segir Bergdís.

Alvarlegt mál ef rétt reynist

Hundrað rauðir 
símaklefar í Noregi hafa verið 
friðlýstir að ákvörðun stjórn-
valda.

Símaklefarnir voru hannaðir 
árið 1932 af norska arkitektinum 
Georg Fredrik Fasting og hafa 
verið í notkun í óbreyttri mynd í 
75 ár, að sögn Davids Brand hjá 
Norska fjarskiptasafninu.

Næstum 6.000 símaklefar voru 
í notkun víða um Noreg allt fram 
á níunda áratuginn en einungis 
420 þeirra standa eftir í dag.

Stefnt er að því að halda 
þessum hundrað símaklefum í 
notkun. Auk sögulegs gildis þess 
að vernda símaklefana segir 
Brand að minnsta kosti eina 
praktíska ástæðu fyrir hendi þó 
að flestir eigi farsíma í dag: 
tómar rafhlöður. 

Norskir síma-
klefar friðlýstir

Christopher Hill, aðal-
erindreki Bandaríkjastjórnar í 
málefnum Norður-Kóreu, sagði á 
föstudag að Norður-Kóreustjórn 
væri tilbúin til að hrinda hratt í 
framkvæmd fyrirheiti um að loka 
meginkjarnakljúf landsins, sem 
notaður hefur verið til að fram-
leiða efni í kjarnorkusprengjur. 
Hill varaði þó við því að það yrði 
ekki auðvelt að „af-kjarnorku-
væða“ landið. 

Hill talaði við fréttamenn í 
Seoul eftir að hann sneri aftur úr 
óvæntri heimsókn til Pyongyang, 
þar sem hann hitti norður-kór-
eska ráðamenn. Þrátt fyrir fyrir-
heit sem N-Kóreustjórn gaf í sex-

velda-viðræðunum svonefndu 
árið 2003 hefur ekkert orðið úr 
efndum til þessa. 

 Aflaverðmæti 
íslenskra skipa á fyrstu þremur 
mánuðum ársins nam 24,8 millj-
örðum króna.

Á sama tímabili í fyrra nam 
verðmætið 19,2 milljörðum. 
Aukningin nemur tæpum 30 pró-
sentum.

Þetta kemur fram í samantekt 
Hagstofunnar. 

Að sögn Arnars Sigurmunds-
sonar, formanns Samtaka fisk-
vinnslustöðva, skýrist aukið afla-
verðmæti helst af tvennu; 
hagstæðum breytingum á gengi 
krónunnar á milli tímabila og 
stórauknum loðnuveiðum.

Í fiskverkunum á Suðurnesjum 

var afli unninn fyrir tæpa 5,5 
milljarða króna. Á höfuðborgar-
svæðinu var fiskur unninn fyrir 
rúmlega 5,1 milljarð og á Austur-
landi fyrir tæplega 3,2 milljarða.

Segir Arnar að Suðurnesja-
menn njóti nálægðarinnar við 
Keflavíkurflugvöll en mikil verð-
mæti liggja í vinnslu ferskra 
flaka sem flutt eru flugleiðina á 
markaði í útlöndum.

Aflaverðmæti botnfisks jókst 
um rúm 20 prósent á milli ára en 
verðmæti uppsjávarafla jókst 
um 90 prósent. Munar þar mestu 
um verðmæti loðnu sem nam 4,2 
milljörðum í ár en 2,2 milljörðum 
í fyrra. 

Mest aflaverðmæti 
á Suðurnesjum

Háskólinn í Reykjavík 
(HR) fær í meðalári milli 47 og 60 
prósent tekna sinna frá ríkinu. Í 
skýrslu Ríkisendurskoðunar 
kemur fram að árið 2005 hafi 
hlutfallið verið 76 prósent. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
HR var árið 2005 óvenjulegt í 
rekstri skólans og munar þar 
mest um sameiningu skólans við 
Tækniháskólann. Sá fékk stóran 
hluta tekna sinna frá ríkinu. 

Árið 2006 fékk HR 60 prósent 
tekna sinna frá ríkinu, 24 prósent 
úr skólagjöldum og 14 prósent úr 
rannsóknarstyrkjum og nám-
skeiðum.

Minni tekjur 
HR frá ríkinu
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Í þýðingamiðstöð utanrík-
isráðuneytisins er unnið 
víðtækt og yfirgripsmikið 
starf. Hlutverk miðstöðv-
arinnar er  að snara yfir 
á íslensku alþjóðlegum 
samningum, reglugerðum 
og nýjustu hugtökunum úr 
heimi vísindanna. 

Hátt á þriðja tug starfa hjá Þýð-
ingamiðstöðinni í Þverholti og 
nýopnuðu útibúi á Akureyri en 
þyrftu að vera fleiri að mati Ólafar 
Pétursdóttur forstöðumanns. „Að 
mínu mati þyrftum við að vera 
helmingi fleiri,“ segir hún. „Eftir 
því sem ég best veit erum við eina 
þýðingamiðstöðin á snærum ráðu-
neytanna enda þýðum við líka fyrir 
önnur ráðuneyti.“ 

Hið opinbera tungutak er svo til 
allt á forræði Þýðingamiðstöðvar-
innar sem og umsjónarmaður vís-
indaorðaforða, en því starfi gegnir 
Hálfdan Ómar Hálfdanarson líf-
fræðingur. 

„Öll nýyrði á hans sviði koma í 
gegnum EES-kerfið frá Brüssel. Þá 
þurfum við að standa klár og vera 
snör í vinnubrögðum enda fáum 
við fyrirspurnir úr öllum áttum. 
Þess vegna erum við með Hálfdan 
Ómar, sem þekkir nánast alla starf-
andi vísindamenn á landinu og höf-
unda líforðasafns.“ 

Í kjölfar tækni- og upplýsinga- byltingarinnar á 9. áratug 20. aldar 
hefur nýyrðum fjölgað mjög. Ólöf 
segir að á móti komi að í dag njóti 
Þýðingamiðstöðin nýtískulegra 
þýðingaforrita sem létti þeim lífið. 

Ólöf er stolt af vinnustað sínum 
og samstarfsfólki, sem hún segir 
sérhæfa sig á öllum sviðum þjóð-
lífsins. „EES-samningurinn er lif-
andi skepna sem vex og þenst út 
yfir öll svið þjóðlífsins. Þá þurfum 
við að standa klár á um hvað er 
verið að tala, hvað er hægt að kalla 

það, hvað menn í faginu vilja kalla 
það, þannig að talsverður hluti 
vinnutímans fer í símtöl og samtöl 
við sérfræðinga.“ 

Starfsfólkið kemur úr öllum 
áttum: flestir þýðendurnir tala 
ensku og annað tungumál að auki. 
Ólöf segir að sem stendur sé helst 
skortur á lögfræðingum og raun-
vísindamenntuðu fólki. „Það er 
erfiðast að fá fólk úr raunvísinda-
geiranum, það er svo mikil eftir-
spurn eftir því.“

Þvert á trú sjálfsagt margra 
segir Ólöf EES-samninginn vera 
skemmtilegt fyrirbæri og mann-
eskjulegt. „Allar reglugerðir eru 
gefnar út að gefnu tilefni og mann-
legir harmleikir eru oft að baki. 
Það fer ekki fram hjá okkur sem 
hér starfa.“ 

 Á heimasíðu utanríkisráðuneyt-
isins má meðal annars nálgast hug-
takasafn Þýðingamiðstöðvarinnar 
á slóðinni: hugtakasafn.utn.stjr.is.

Reglugerðir eru lifandi skepnur

Á annað hundrað manns fögnuðu 
saman á þjóðhátíðardegi Íslend-
inga í Norfolk í Virginíu 17. júní. 
Þetta er í 22. skipti sem dagurinn 
er haldinn hátíðlegur í Norfolk 
en það eru Íslensk-amerísku sam-
tökin í Hamton roads sem standa 
fyrir viðburðinum. 

Sjálfstæði Íslendinga var fagn-
að og íslenskar hefðir og matur 
voru allsráðandi. Að vanda voru 
gestirnir hrifnastir af pylsunum 
og komu aftur og aftur til þess að 
fá sér eina með öllu.

Veðrið var heldur blíðara en 
Íslendingar eiga að venjast á 
þessum degi því hitinn fór upp í 
þrjátíu gráður þegar mest var. 

Samtökin í Norfolk eru öflug 
og standa fyrir ýmsum viðburð-
um þar sem íslensk menning er í 
hávegum höfð. Næst á dagskrá 
er uppboð þar sem safnað verður 
peningum fyrir þorrablótið sem 
haldið er í febrúar á ári hverju.

Pylsur með öllu ruku út

Fullt af flottum málum í bígerð

Kjósa á um 
álver

Sumartilboð Vildarþjónustunnar

50%
afsláttur af flugi hjá Flugfélagi Íslands
í sumar. Nánar á spar.is

www.spar.is

Kastljósi að kenna Enginn skáldskapur



Hundaræktarfélag Íslands hefur 
hafið sölu á minningarkortum til 
styrktar minningarsjóði Emilíu 
og fer salan fram á skrifstofu 
félagsins í síma 588 5255. 
Minningarsjóðurinn var stofnað-
ur eftir að Emilía Sigursteinsdótt-
ir, heiðursfélagi Hundaræktarfé-
lags Íslands, lést eftir erfið 
veikindi 2004. 

Markmið sjóðsins er að 
styrkja þá einstaklinga sem 
þurfa á sérþjálfuðum hundi að 
halda vegna fötlunar. Umsóknar-
frestur um styrkveitingar er til 
8. júlí ár hvert. Nánari upplýs-
ingar um sjóðinn má finna á 
heimasíðu Hundaræktarfélags 
Íslands, hrfi.is. 

Styrkir fatlaða 
sem þurfa hund

Skrifað hefur verið undir samning 
milli Reykjanesbæjar og Hjalla-
stefnunnar ehf. um rekstur leik-
skólans Akurs í Reykjanesbæ. 
Leikskólinn sem enn er í byggingu 
tekur til starfa í haust.

Á leikskólanum verða 140 börn 
á sex deildum. Margrét Pála Ólafs-
dóttir, framkvæmdastjóri Hjalla-
stefnunnar, segir að gjaldskrá 
leikskólans verði sú sama og í 
öðrum leikskólum sveitarfélags-
ins enda tryggi sveitarfélagið leik-
skólanum sama fjármagn. 

Leikskólinn er sjöundi leikskól-
inn á landinu sem Hjallastefnan 
rekur.

Starfa eftir Hjallastefnunni

Háskólinn á Akureyri og endur-
hæfingarmiðstöð SÍBS, Reykja-
lundur, undirrituðu samkomulag 
20. júní síðastliðinn um að efla 
kennslu og rannsóknir í endur-
hæfingu.

Reykjalundur mun koma að 
kennslu og leiðsögn nemenda 
Heilbrigðisdeildar HA í klínísku 
námi í iðjuþjálfun og hjúkrunar-
fræði. Samningsaðilar vilja einnig 
stuðla að framgangi endurhæfing-
ar með því að efla rannsóknir í 
faginu.

Lilja Ingvarsson yfiriðjuþjálfi 
og Lára M. Sigurðardóttir hjúkr-
unarforstjóri munu hafa umsjón 
með náminu á Reykjalundi. 

Efla rannsóknir 
á endurhæfingu



greinar@frettabladid.is

Ístjórnarsáttmála ríkisstjórnar-
innar er margt huggulega sagt 

um velferðarmál og ekki verð-
ur dregið í efa að nýr félagsmála-
ráðherra, Jóhanna Sigurðardótt-
ir, vill vel í þeim efnum. Tillaga 
hennar um aðgerðaáætlun í mál-
efnum barna og ungmenna er full 
af háleitum markmiðum um úr-
bætur og þarfar aðgerðir á því 
sviði.

Sá er þó galli á gjöf Njarðar, 
eins og stjórnarandstaðan vakti 
rækilega athygli á og leiddi til 
þess að hún studdi málið með fyr-
irvara, að allt er í óvissu um afl 
þeirra hluta sem gera skal, þ.
e.a.s. peninganna. Sjálfstæðis-
flokkurinn sendi fram á völlinn 
Einar Odd Kristjánsson alþingis-
mann til að minna Samfylkinguna 
á að tékkheftið er uppi í fjármála-
ráðuneyti í höndum Sjálfstæðis-
flokksins.

Aðeins reynslan ein fær skor-
ið úr um það, hvernig gengur að 
uppfylla fyrirheitin. Ábyrgð til-
lögumanna, og þá ekki síst félags-
málaráðherra, er þar með orðin 
fólgin í því að með fyrirheitum 
stjórnarsáttmálans og nefndr-
ar tillögu eru vaktar miklar vonir 
og væntingar rísa hátt sem erfitt 
getur reynst að standa við.

Hitt er öllu lakara að eina málið 
sem ríkisstjórnin kaus að af-
greiða á velferðarmálasviðinu og 
strax kemur til framkvæmda var 
frumvarpið um að hætta að líta 
til atvinnutekna fólks sem komið 
er yfir sjötugt og nýtur greiðslna 
úr almannatryggingum. Það und-
arlega er, að þarna var á ferðinni 
hrátt kosningaloforð aðeins ann-
ars stjórnarflokksins, landsfund-
arsamþykkt Sjálfstæðisflokksins 
og ekkert annað. 

Vissulega eru ýmis gild rök 
fyrir því að auðvelda að starfs-
kraftar, reynsla og hæfileikar 
þess hluta aldraðra sem áfram 
getur og vill vera á vinnumark-
aði þó komið sé yfir sjötugt nýt-
ist, þeim og samfélaginu til góðs. 
En leiðin sem valin er orkar mjög 
tvímælis, sérstaklega úr því að 
ekkert er horft til þess að auð-
velda þeim sem eru á bilinu 67-70 
ára að vinna áfram og enn frek-
ar þegar litið er til þess að ekk-
ert var gert fyrir öryrkja. Þetta 
útskýrir ríkisstjórnin þannig að 
um sé að ræða fyrsta skref og hitt 
komi síðar. 

Þar með er þá orðið ljóst, að for-
gangsröð ríkisstjórnarinnar er 
þessi. Forgangsverkefnið á sviði 
velferðarmála var að hrinda í 
framkvæmd þessu eina kosn-
ingaloforði Sjálfstæðisflokks-
ins sem sneri að öldruðum. Með 
fullri virðingu fyrir þeim hópi 
sem kominn er á þennan aldur og 

hefur áfram til að bera starfsorku 
og vilja auk þess að vera í að-
stöðu til að stunda vinnu, þá verð-
ur með engu móti sagt, að þar sé 
á ferð hópurinn sem stendur höll-
ustum fæti. Þvert á móti. Þetta er 
sá hluti aldraðra sem í raun er að 
breyttu breytanda best settur, þ.
e.a.s. fólk sem enn nýtur góðrar 
heilsu og er í aðstöðu til að vinna. 
Reyndar viðurkenndi einn helsti 
talsmaður Sjálfstæðisflokksins á 
þessu sviði, Ásta Möller þingmað-
ur, þetta í umræðum á Alþingi á 
síðasta starfsdegi þess, að vissu-
lega væru aðrir hópar lakar sett-
ir. Það yrði samt að bíða a.m.k. til 
haustsins að taka á þeirra málum. 

Þarna birtist skýr forgangsröð-
un og það undarlega er, að Sam-
fylkingin lætur sér þetta lynda. 
Að byrjað sé á öfugum enda, ef 
svo má að orði komast. Áfram 
liggja öryrkjar, aldraðir á milli 67 
ára og sjötugs, og þó sérstaklega 
þeir sem sökum heilsubrests eða 
af öðrum ástæðum eiga þess alls 
ekki kost að bæta stöðu sína með 
vinnutekjum, óbættir hjá garði. 
Sú leið sem stjórnarandstaðan 
lagði til hefur augljósa kosti fram 
yfir aðferð ríkisstjórnarinnar, þ.e-
.a.s. að hækka frítekjumark fyrir 
alla upp í 80.000 kr. launatekj-
ur á mánuði áður en til skerðinga 
kemur. Svipuð hækkun frítekju-
marks var veigamikill þáttur í 
velferðarmálapakka fyrri stjórn-
arandstöðu með Samfylkinguna 
innanborðs sl. haust, auk aðgerða 
sem komu hinum lakast settu sér-
staklega til góða. 

Nú eru aðrir tímar og kátastur 
allra með stjórnarstefnuna er yf-
irtalsmaður ríkisstjórnarinnar í 
velferðarmálum, Pétur Blöndal.

Höfundur er formaður 
Vinstri grænna. 

Byrjað á öfugum enda 
í velferðarmálum

Líklega eru allir sammála um að vext-
ir á Íslandi séu alltof háir og að heil-

brigt atvinnulíf fáist varla þrifist til 
lengdar við núverandi vaxtastig. Mark-
mið nýrrar ríkisstjórnar er að skapa skil-
yrði fyrir lækkun vaxta og betra efna-
hagslegu jafnvægi. En hver eru þessi 
skilyrði og getur verið að einhver þeirra 
séu þegar fyrir hendi? Margt bendir til 
að svo sé og því ætti að vera í lófa lagið 
að lækka vexti á næsta  vaxtaákvörðunardegi Seðla-
bankans hinn 5. júlí.

Ný þjóðhagspá gerir ráð fyrir að 0,1% samdrátt-
ur verði í hagkerfinu í ár þó að útflutningur auk-
ist verulega, einkum á áli. Þá er búist við því að at-
vinnuleysi aukist verulega á næsta ári og verði 
3,9% sem er mikil breyting frá því sem nú er.  
Landsframleiðslan á fyrsta ársfjórðungi þessa árs 
reyndist vera því sem næst óbreytt frá fyrra ári, 
þjóðarútgjöld drógust saman um 10% og einka-
neysla um rösklega 1%. Þetta er í fyrsta skipti í 5 
ár sem einkaneysla dregst saman.

Stýrivextir eru nú 14,25%. Verði þeim 
breytt tekur 12-18 mánuði  að ná fram 
fullum áhrifum. Það er óheppilegt að 
áhrifa hárra vaxta skuli gæta á sama 
tíma og verulega er tekið að hægja á.
Vissulega er fyrir hendi tiltekin spenna 
á vinnumarkaði en líkur eru á að snögg-
lega geti dregið úr henni. Gengi krón-
unnar féll verulega á síðasta ári en hún 
hefur nú náð miklu af sínum fyrri of-
urstyrk. Þessi gengissveifla gæti þýtt 
að vaxtalækkun nú og einhver veiking 
krónunnar í kjölfarið geti gengið yfir án 
þess að verðbólga aukist að ráði.

Miklir hagsmunir eru í húfi. Vextir hafa um 
langt skeið verið afar háir og gengi krónunn-
ar sterkt. Á meðan blæðir útflutnings- og sam-
keppnisgreinum. Sérstaklega er ástandið erfitt 
fyrir sprotafyrirtæki. Þá hafa háir vextir og sterkt 
gengi ýtt öðrum fyrirtækjum í áhættusamar er-
lendar lántökur í leit sinni að viðráðanlegu vaxta-
stigi. Næsta tækifæri til af vinda ofan af ofur-
vaxtastefnunni gefst 5. júlí. Grípum það enda eru 
augljós skilyrði fyrir hendi.

Höfundur er hagfræðingur Samtaka iðnaðarins.

Tækifæri til lækkunar vaxta

Þarna birtist skýr forgangs-
röðun og það undarlega er, að 
Samfylkingin lætur sér þetta 
lynda. Að byrjað sé á öfug-
um enda, ef svo má að orði 
komast.
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H
röðum þjóðfélagsbreytingum fylgir að endurskoða þarf 
ýmsa þætti í samfélaginu. Þannig hefur vægi fjármála- 
og viðskiptalífs aukist verulega í samfélaginu, án þess 
að samsvarandi vöxtur fylgi í eftirlitsstofnunum sem 
sinna þeim málaflokki. 

Það er því eðlilegt að fram fari umræða um það hvernig best verði 
tryggt að hér þróist öflugt viðskiptalíf sem nýtur trausts og trúverð-
ugleika, jafnt innan lands sem utan. 

Í því samhengi er eðlilegt og gott að embættismenn stofnana sem 
sinna slíku eftirliti bendi á hvar skórinn kreppir og taki virkan þátt í 
umræðunni. Það er hins vegar ekki sama hvernig slíkt er gert. 

Nýr yfirmaður efnahagsbrotadeildar lögreglunnar kvaddi sér 
á dögunum hljóðs og benti á ýmislegt sem betur má fara í kerfinu. 
Margt af því sem fram kom í máli hans verðskuldar nánari skoðun 
og ýmsu í máli hans ber að fagna. Til að mynda er gleðilegt að sjá að 
í málflutningi embættisins sé lögð áhersla á að mál gangi hratt fyrir 
sig og þar vísað til mannréttinda sakborninga. Það er ánægjulegt að 
sjá þann skilning, en ein helsta freisting yfirvalds er að hlutgera við-
fangsefni sín eða fella fyrirfram dóma. Þannig er veruleg hætta á að 
rannsóknarvald fari að líta á viðfangsefni sín sem sekar manneskj-
ur, meðan grundvallarregla vestræns réttarríkis er einmitt að hver 
maður er saklaus uns sektin er sönnuð. 

Í því ljósi eru nokkrar yfirlýsingar yfirmanns efnahagsbrotadeild-
ar í mótsögn við þetta sjálfsagða og viðtekna viðhorf réttarríkisins. 
Þar á meðal yfirlýsingar um að hvítflibbar geti keypt sig frá tilhlýði-
legri refsingu. Þegar embættismenn setja fram slíkar fullyrðingar er 
mikilvægt að þær séu studdar viðeigandi dæmum eða rökum ef mark 
á að taka á þeim. Það er verulegt virðingarleysi við þá sem sýknaðir 
hafa verið í efnahagsbrotamálum að viðhorf embættisins sé að þeir 
séu sekir en hafi sloppið. Svo ekki sé minnst á þann áfellisdóm sem 
í slíkum orðum liggur um getu dómstóla til að greina kjarnann frá 
hisminu.

Það er afar mikilvægt að breytingar sem gerðar eru á umhverfi 
sem þessu séu vel hugsaðar og mótaðar af heildarsýn og djúpum 
skilningi á grundvallarverðmætum í samfélaginu. Illa rökstudd upp-
hrópunarumræða er ekki til framdráttar samfélaginu og ekki sam-
boðin stjórnmálamönnum eða embættismönnum sem vilja láta taka 
sig alvarlega. 

Tilgangur laga og eftirlits í viðskiptalífinu er að tryggja gott og 
heilbrigt umhverfi. Markmið slíks eftirlits er að traust ríki á mark-
aðnum og leikreglur séu virtar. Þannig hefur bæði Fjármálaeftirliti 
og Kauphöllinni tekist með ágætum að bæta umgengni á markaði án 
þess að hafa þurft að beita hörðustu viðurlögum. Þegar allt kemur til 
alls eru hagsmunir fólks og fyrirtækja hinir sömu í þessu efni og eft-
irlitið er þjónustuhlutverk við slík markmið. Það er ekki skynsamlegt 
að hlaupa til og færa verkefni frá Fjármálaeftirlitinu og Samkeppnis-
eftirlitinu til efnahagsbrotadeildar. Þessar stofnanir þarf að efla. Það 
gildir einnig um efnahagsbrotadeildina sem mikilvægt er að búi bæði 
yfir mannafla, þekkingu og dómgreind til að takast á við flókin mál. 

Nýr viðskiptaráðherra hefur einmitt sýnt því skilning að efla 
þær eftirlitsstofnanir sem undir hans ráðuneyti heyra og um leið er 
ánægjulegt að sjá að í nokkuðu gassalegri umræðu um stöðu mála, lét 
hann ekki etja sér á forað popúlískrar umræðu um hvítflibbaglæpi og 
stöðu þeirra. Slík mál þarf að skoða af yfirvegaðri alvöru og utan til-
finningahita tengdum einstökum málum.

Umræðan mótist 
af heildarsýn



Fyrir síðustu alþing-
iskosningar keppt-

ust stjórnmálaflokk-
arnir við að lofa eldri 
borgurum margs konar 
kjarabótum og bættri 
hjúkrunaraðstöðu.
Sumir segja, að stjórn-
málamenn efni aldrei 
kosningaloforðin. Þau séu flest 
svikin. Ekki vill maður trúa því. 
Það verður að ætla, að flestir 
stjórnmálamenn vilji efna þau 
loforð, sem þeir gefa. Enda þótt 
stutt sé liðið frá síðustu þing-
kosningum er full ástæða til þess 
að fara yfir nokkur kosningalof-
orð og athuga hvaða líkur eru á 
því, að þau verði efnd.

Hér verður fjallað um málefni 
eldri borgara og litið á helstu 
kosningaloforð Samfylkingar-
innar við eldri borgara. Ástæðan 
fyrir því að ég fjalla sérstaklega 
um loforð Samfylkingarinnar 
er sú, að ég studdi Samfylking-
una í kosningunum en áður var 
ég mikið að hugsa um að styðja  
sjálfstætt framboð eldri borg-
ara. Ég féll frá því vegna þess, 
að Samfylkingin setti fram rót-
tæka stefnu í þágu eldri borgara 
og gaf mörg góð loforð um bætt 
kjör aldraðra.  Ég átti  ef til vill 
nokkurn þátt í því að ekki varð úr 
framboði eldri borgara.

 Hver voru helstu loforð 
Samfylkingarinnar við aldr-
aða? Þau voru þessi:

1 ) Lífeyrir aldraðra verði 
hækkaður svo hann dugi 
fyrir framfærslukostn-
aði eins og hann er metinn 
í neyslukönnun Hagstofu 
Íslands. Þetta verði gert 
í áföngum. (Lífeyrir aldr-

aðra hefur ekki fylgt launavísi-
tölu. Samfylkingin ætlar að leið-
rétta þetta misrétti.)

 2) Skattar á tekjur úr lífeyris-
sjóði lækki í 10%. 3)Frítekjumark 
verði hækkað í 100 þúsund á mán-
uði og nái bæði til atvinnutekna  og 
tekna úr lífeyrissjóði. (Trygginga-

bætur skerðist ekki vegna  þess-
ara tekna.) 4) Tekjur maka skerði 
ekki tryggingabætur lífeyrisþega. 
5) Byggð verði 400 hjúkrunarrými 
á næstu 18 mánuðum og  biðlist-
um eytt. 6) Allt fjármagn úr Fram-
kvæmdasjóði aldraðra renni til 
uppbyggingar á þágu aldraðra. 7) 
Stofnað verði embætti umboðs-
manna aldraðra. 8) Skattleysis-
mörk verði hækkuð til samræmis 
við launabreytingar. (Ættu að vera 
140 þúsund á mánuði nú ef þau 
hefðu fylgt launabreytingum.)

Ekkert hefur enn verið fram-
kvæmt af þessum kosningalof-
orðum  enda stutt liðið frá síð-
ustu kosningum. Það sem er þó 
verra er það, að mjög lítið er að 

finna af þessum atriðum í stjórn-
arsáttmálanum. Góðar almennar 
yfirlýsingar er þó þar að finna. 
Þar stendur að styrkja eigi stöðu 
aldraðra, draga úr tekjuteng-
ingum og skerðingum bóta í al-
mannatryggingakerfinu, bæta 
eigi hag lágtekju- og millitekju-
fólks, koma á auknum jöfnuði  
og bæta kjör þeirra, sem höllum 
fæti standa. Enn fremur segir 
þar að  hraða verði uppbyggingu 
400 hjúkrunarrýma fyrir aldraða 
og fjölga einbýlum. Síðasta atrið-
ið kemst nokkuð nálægt stefnuat-
riði Samfylkingarinnar um hjúkr-
unarrými.

Mér er það ljóst, að í sam-
steypustjórnum verða flokk-
ar  að slá af ítrustu stefnumálum 
sínum og fá ekki allt sitt fram. En 

með því að báðir flokkarnir, Sam-
fylking og Sjálfstæðisflokkur, 
börðust fyrir bættum hag aldr-
aðra fyrir kosningar ættu þeir að 
geta orðið sammála um veruleg-
ar kjarabætur fyrir eldri borgara 
strax á haustþingi. Þau mál þola 
enga bið. Sú litla og gallaða til-
laga, sem sumarþingið afgreiddi 
í þágu aldraðra hrekkur skammt. 
Samkvæmt henni skerða atvinnu-
tekjur 70 ára og eldri ekki trygg-
ingabætur en tekjur 67-70 ára 
valda áfram skerðingu trygginga-
bóta. Slík mismunun ellilífeyr-
isþega gengur ekki og er örugg-
lega brot á jafnréttisákvæðum 
stjórnarskrárinnar. Þetta verður 
að leiðrétta strax í haust.

Höfundur er viðskiptafræðingur. 

Verða kosningaloforðin efnd?

Við vilj-
um leið-

rétta misskiln-
ing sem fram 
kemur í inn-
sendri grein 
Valgerðar Hall-
dórsdóttur, 
framkvæmda-
stjóra Félagsráðgjafafélags Ís-
lands, í Fréttablaðinu 21.06 2007. 
Þar heldur hún því fram að í mörg-
um stéttarfélögum öðlist skóla-
fólk í sumarvinnu lítil sem engin 
réttindi í stéttarfélagi sínu fyrir 
greidd iðgjöld. Þetta er ekki rétt 
hvað okkur varðar. Ef greidd eru 
iðgjöld til VR í a.m.k. einn mánuð 
fer hluti þess í varasjóð VR sem 
má nota t.d. til líkamsræktar, 
gleraugnakaupa o.fl. Auk þess 
myndast réttindi í starfsmennta-
sjóði sem nýta má til greiðslu 

námskeiðs- og skólagjalda, rétt-
ur á aðstoð kjaramáladeildar og 
réttur til sjúkradagpeninga.

Þegar greitt er í stuttan tíma 
myndast auðvitað ekki mikil rétt-
indi í sjóðum en það eru réttindi 
sem safnast upp og getur munað 
um þegar komið er út á vinnu-
markaðinn eftir að skólanámi 
lýkur. Það er einnig mikilvægt 
að hafa í huga að kjarasamning-
ar VR móta vinnuumhverfi sum-
arstarfsmanna eins og annarra á 
vinnumarkaði og skólafólk í sum-
arstörfum leitar í miklum mæli 
til VR við innheimtu launa. 

Við svörum að sjálfsögðu ekki 
fyrir önnur stéttarfélög en þykir 
rétt að þetta komi fram til að fyr-
irbyggja misskilning um þau rétt-
indi sem fylgja aðild að VR.

Höfundur er sviðsstjóri þjónustu-
sviðs VR.

Sumarfólk 
hefur rétt 
hjá VR

Ef greidd eru iðgjöld til VR í a.
m.k. einn mánuð fer hluti þess 
í varasjóð VR sem má nota t.d. 
til líkamsræktar, gleraugna-
kaupa o.fl.

Síðumúli 8 – Sími 568 8410Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 Krókháls 5 – Sími 517 8050

Veidimadurinn.is - Sportbudin.is - Veidihornid.is

Byssuskápar á betra verði
Frábært verð - vaxtalausar raðgreiðslur.

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

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

Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

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

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

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

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

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

Fullt verð 39.900.
Staðgreiðslutilboð í júní aðeins 35.900 eða

aðeins 3.575 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

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

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

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

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

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

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

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



„Stóri bróðir fylgist með þér.“

Grjótbardagi í Flóa

Nýlega kom út geisladiskurinn Good 
morning mister evening þar sem 
söngvarinn og lagasmiðurinn Bjarki 
Sigurðsson, eða B.Sig, lætur til sín taka 
í fyrsta sinn á því sviði. Með honum á 
plötunni eru meðal annars frændur 
hans, Börkur og Daði Birgissynir, sem 
eitt sinn léku með Jagúar, en það var 
einmitt á tónleikaferð þeirrar sveit-
ar sem hugmyndin að Good morning 
mister evening kviknaði. 

„Við frændur sátum í New York, 
átum pönnukökur og drukkum sjeik 
þegar einn okkar lagði til að einhvern 

tíma ættum við að gera saman plötu,“ 
útskýrir Börkur. „Í kjölfarið sendi 
Bjarki okkur Daða lög sem hann hafði 
samið heima hjá sér og þá kom í ljós 
að maðurinn lá á gulli – og það var ekk-
ert lítið heldur voru þetta svona þrjú 
hundruð hugmyndir sem hann dældi 
inn í tölvuna mína. Sumar svo góðar að 
það varð engin spurning að við urðum 
að gera úr þessu plötu.“

Ingi Björn bassaleikari og Kristinn 
trommari gengu til liðs við sveitina 
síðasta vor og síðan þá hafa félagarnir 
unnið jafnt og þétt að verkinu. Næst-

komandi föstudag verða svo fyrstu 
tónleikarnir haldnir eftir útgáfu disks-
ins, en þeir fara fram á nýjum og end-
urbættum Gauki á Stöng. 

Frændurnir Bjarki og Börkur eru 
ekki alveg vissir um hvernig á að 
lýsa tónlistinni en Börkur reynir þó 
og segir hana eins konar retrómódern 
blúsrokkpopp. Bjarki er hins vegar 
ekki jafn viss „Ég veit það ekki, þetta 
er svona blanda af gleði og því að 
reyna að sannfæra fólk um eitthvað –
bara fyrst og fremst skemmtileg tón-
list.“

AFMÆLI

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Ástkær eiginmaður minn, faðir, sonur,
bróðir og mágur,

Hilmar J. Hauksson
Kóngsbakka 10 og  Aflagranda 20,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans við Hringbraut
fimmtudaginn 14. júní. Útför Hilmars verður gerð frá
Hallgrímskirkju í dag, mánudaginn 25. júní kl. 13.00.   

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

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Friðfinnur Anno B.
Ágústsson

lést á LHS í Fossvogi hinn 14. júní síðastliðinn .
Útförin fer fram frá Háteigskirkju þriðjudaginn
26. júní kl. 13.00.

Helga Hafberg
Engilbert Ólafur Friðfinnsson   Guðbjörg Gísladóttir.
Hafsteinn Ágúst Friðfinnsson Kolbrún Birna Halldórsdóttir
Ari Friðfinnsson                    Þuríður Kristín Sigurðardóttir
og barnabörn.

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

Ingileifar Bryndísar
Hallgrímsdóttur
Lynghaga 13, Reykjavík.

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

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

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar og
dóttir,

Hulda Kristjana Leifsdóttir
Giljaseli 11, Reykjavík,

er lést 17. júní, verður jarðsungin frá Seljakirkju,
þriðjudaginn 26. júní kl. 13.00. Blóm og kransar vin-
samlega afþakkaðir en þeir sem vilja minnast hennar
er bent á minningarsjóð hjúkrunarþjónustu Karitas,  í
síma 551-5606 á milli kl. 9 og 10.

Stefán Jón Sigurðsson
Steinunn Bóel Stefánsdóttir
Leifur Geir Stefánsson
Steinunn Jónína Ólafsdóttir



Þýðingarforrit 
með skilningi

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 20.6.2007.

3,7%
Frjálsi fjárfestingarbankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum til kaupa eða 

endurfjármögnunar á atvinnuhúsnæði. Lánstími er allt að 30 árum og við kappkostum

að veita framúrskarandi þjónustu á hagstæðari kjörum. Komdu til okkar í Lágmúla 6, 

hringdu í 540 5000 eða sendu póst á frjalsi@frjalsi.is til að kynna þér málið nánar.

Finndu þér stað

Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
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Fæst á  N1 í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is



Dreamliner frá Boeing-fyrir-
tækinu er búin öllum helstu 
þægindum.

Boeing Business Jets afhjúpaði á 
dögunum myndir af og innan úr 
nýju Boeing 787 VIP flugvélinni, 
Dreamliner, sem tekur 223 far-
þega í sæti og talið er að verði 
tekin í almenna notkun á næstu 
árum.

Myndirnar sýna hvernig nýja 
flugvélin verður útbúin alls kyns 
þægindum og nýjungum, þar á 
meðal fullkomnum flatskjám, 

afþreyingar- og viðskiptamið-
stöðvum.

Marga langar sjálfsagt að vita 
hvort farþegar muni geta hringt 
úr farsímum sínum meðan á flugi 
stendur, en því miður fylgdi það 
ekki sögunni og verður bara að 
koma í ljós.

Eins og áður sagði voru mynd-
irnar nýlega hafðar til sýnis og 
vöktu þá mikla lukku viðstaddra á 
viðskiptaráðstefnu og sýningu 
Mið-Austurlanda, sem haldin var í 
Dubai. Boeing-fyrirtækið ætti því 
ekki að eiga í nokkrum vandræð-
um með að fá til sín farþega þegar 

vélin verður tekin til almennrar 
notkunar.

Í skýjunum með Dreamliner

Alnet sendir frá sér nýtt þýð-
ingarforrit á næsta ári. Forritið 
þýðir texta úr íslensku yfir á 
ensku.

„Þetta er ekki dæmigert þýðingar-
forrit, sem þýðir einstaka orð yfir 
á ensku, heldur heilu setningarnar, 
greinarnar og jafnvel bækurnar 
setningafræðilega rétt,“ segir 
Matthías Sigurður Magnússon, 
starfsmaður Alnets, sem hefur, 
allt frá árinu 2003, unnið hörðum 
höndum að hönnun nýstárlegs þýð-
ingarforrits.

Að sögn Matthíasar getur forrit-
ið aðeins þýtt úr íslensku yfir á 
ensku enn sem komið er, en ekki 
öfugt. „Við töldum það bæði ein-
faldast og hafa meira notagildi. Til 
dæmis fyrir ferðaþjónustu- og 
framleiðslufyrirtæki, sem kynna 
sig á íslensku og síðan ensku úti í 
heimi. Maður rekst alltof oft á vef-
síður þar sem fyrirtæki eru kynnt 
í löngu máli á íslensku og enskur 
útdráttur fylgir með. Auðvitað 
ætti textinn að vera jafn ítarlegur. 
Þannig næst betur til markaðar-
ins.“

Reiknað er með að fyrsta útgáfa 
af þýðingarforritinu verði tilbúin 

á næsta ári og verði þá aðgengileg 
á netinu, þar sem hún fæst keypt. 
Líkt og forritið www.ordabok.is 
sem Alnet hefur einnig umsjón 
með. „Hugsanlega verður þetta 
líka viðbót við tölvupóstforrit, eins 
og Outlook,“ bendir Matthías á. 
„Þá er hægt að skrifa póst á 
íslensku og láta forritið síðan 
snara textanum yfir á ensku.“

Þar sem um fyrstu útgáfu er að 
ræða, segir Matthías að alltaf megi 
búast við lítils háttar skekkju-

mörkum í þýðingunni. „Forritið á 
kannski eftir að birta nokkra val-
möguleika á þýðingu á tilteknu 
íslensku orði. Í flestum tilvikum 
hefur það þekkingu til að takast á 
við slík vafamál, en í sumum til-
vikum verður notandinn að taka 
þann valmöguleika, sem hann telur 
henta best. Þetta er náttúrulega 
bara byrjunin og útgáfan því 
skammlaus, en kannski ekki alveg 
fullkomin.

Þýðir texta yfir á ensku

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING
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Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500 
www.thingholt.is

Traust fasteignasala í 30 ár

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

kok@thingholt.is

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

Þórarinn 
Egill

sölufulltrúi
toti@thingholt.is

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali
kopsson@thingholt.is



Áætlað að framkvæmdir hefjist við 
skíðasvæðið í Tungudal á Ísafirði.

Framkvæmt verður fyrir 100 milljónir á 
skíðasvæðinu í Tungudal á Ísafirði á næstu 
árum, gangi áætlanir eftir. Stjórn skíða-
svæðisins og fulltrúar frá Skíðafélagi Ísa-
fjarðar funduðu um fyrirhugaðar fram-
kvæmdir á dögunum. Fram kom að áætlaður 
kostnaður við framkvæmdirnar er um 100 
milljónir króna. Gert er ráð fyrir að fjár-
magn til framkvæmda verði tryggt með 
fjármagni samkvæmt Vestfjarðarsamningi, 
samtals 60 milljónir króna, og framlagi ein-
staklinga sem nemur 40 milljónum. Í fram-
kvæmdaáætluninni er gert ráð fyrir jarð-
vegsframkvæmdum á skíðasvæðinu og 
óskaði stjórn Skíðafélagsins eftir því við 
stjórn skíðasvæðis að framkvæmdirnar 

yrðu kynntar fyrir umhverfis-
nefnd og fengið fyrir 

þeim leyfi.
Á fundinum var 

lagt til að fulltrúi 
stjórnar skíðasvæðis og 
fulltrúi Skíðafélagsins 

mættu á næsta fund 
umhverfisnefndar til að 

kynna framkvæmdirnar 
og æskja framkvæmda-
leyfis og/eða endurnýj-

unar deiliskipulags 
fyrir skíðasvæðið í 

Tungudal og á 
Seljalandsdal.

Milljónir 
í skíðasvæði

Tilboðin sem bárust í Núp óviðunandi.

Ekkert tilboðanna sem barst í húsnæði 
gamla héraðsskólans að Núpi í Dýrafirði 
þótti viðunandi og hefur sala því ekki farið 
fram á fasteignunum. Húsnæðið var auglýst 
til sölu í lok apríl sl. og var hæsta tilboðið 
sem í það barst liðlega 48 milljónir. Það er 
rúmum 20 milljónum undir fasteignamati 
sem er 72.344 þ.kr. Enn er því ekki ljóst hver 
framtíð Núps er.

Brunabótamat eignanna er 565.525.000 kr. 
en um er að ræða heimavistarskólahúsnæði, 
kennslustofur, mötuneyti, sjö íbúðir, sund-
laug, íþróttahús og geymslur. Alls eru eign-
irnar 4.404 fermetrar og er lóðin við skólann 
um 6 hektarar.

Núpur ekki 
enn seldur

Sóltún 7 - 105 Reykjavík                 
Skemmtileg 2 herbergja íbúð á 6. hæð 79 fm að stærð
ásamt stæði í bílakjallara í 7 hæða húsi. Mjög snyrtileg
og rúmgóð eign með frábæru útsýni. Rúmgóð lyfta og
anddyri með dyrasíma. Húsið er steinsteypt með ál-
klæðningu að utan. Öll tæki í eldhúsi fylgja. 
Verð 30 millj. Laus strax.
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30.000.000

Hafnargötu 51-55, 230 Reykjanesbæ - s. 420 4050 - fst@fst.is

Söluturninn Hringbraut 16
220 Hafnarfjörður
FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI

Stærð: 83,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: tilboð óskast
Remax  Lind  kynnir  til  sölu   lítið  fjölskyldufyrirtæki  -  rekstur  og  húsnæði  Söluturnsins  að  Hringbraut  í
Hafnarfirði.  Söluturninn  er einstaklega vel staðsettur við lóðarmörk Flensborgarskólans. Húsið er 83,2 fm
á  500  fm  lóð  sem  býður  upp  á  mikla  möguleika.   Hugmyndir  eru  uppi  um  að  setja  upp  bílalúgur  og
samkvæmt úttekt umferðarverkfræðings eru engin umferðarleg vandkvæði á því. Rekstrinum fylgir öll þau
tæki sem fyrir eru í dag ss. ísvél, ísbar, grill, frystikistur omfl.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Bókaðu skoðun í s. 864 0803

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 0803

699 5008

Suðurgata 80
220 Hafnarfjörður
Sérhæð

Stærð: 190 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Mjög  falleg  ca.157  fm efri  sérhæð í  fjórbýli  auk  21,7  fm bílskúrs  með  10,8  fm geymslu.  Íbúðin  er  skráð
143,9 hjá FMR en skiptalýsingin á eigninni sýnir að sú skráning á ekki við rök að styðjast. Hæðin skiptist í:
forstofu á neðri hæð og stigagang þaðan upp í íbúðina, eldhús, stofu með svölum sem snúa til suðvesturs,
gestasnyrting,  sjónvarpshol,  svefnherbergi,  þvottahús  og  baðherbergi  með  baðkari  og  steyptum
sturtuklefa. Húsið verður málað á næstu vikum.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

17.30-18.00

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

897 7744
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Lögheimili Eignamiðlun kynnir vel skipulagða 4ra 
herbergja íbúð 96,4 fm á 2. hæð í góðu fjölbýli. Komið 
er inn í forstofu með eikarparketi, á vinstri hönd eru 
barnaherbergi með plastpaketi síðan kemur rúmgott 
hjónaherbergi með góðu skápaplássi, á hægri hönd er 
baðherbergi með kari og sturtu ágæt innrétting og gert 
ráð fyrir þvottavél á baði. (einnig eru tæki í sameign). 
Eldhús er rúmgott með borðkrók. Korkur á gólfi. Stofa og 
borðstofa með eikarparketi útgent á suðursvalir. Garður 
er skjólgóður blokk er U-laga og er því garðurinn mjög 
barnvænn. Fjölskylduvænt hverfi - íbúð á rólegum og 
eftirsóknarverðum stað. 

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is

Lögmaður og lögg. fast.sali með þér alla leið!

96,4 fm Byggt : 1967 Br.bótamat : 16 m.

Hraunbær 188 21.300.000.- Sími 512 3600
www.logheimili.is

Opið hús frá kl.  17:00-17:30

54.800.000
5 herbergja 197 fm. einbýlishús, þ.a. 38,7 fm. 
tvöfaldur bílskúr með sólskála ásamt um 50 fm. 
óskráðu risi samtals um 250 fm. á glæsilegum 
stað við Hörgsholt í Hafnarfirði. 
Sölumaður Draumahúsa og eigendur taka á móti gestum.
Símar 898 4370 og 897 7086

Fr
u

m

Hörgsholt 9 - 220 Hfj 

Opið hús í dag kl. 17:00 - 18:30

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

FISKVINNSLA - ÚTFLUTNINGUR Til sölu fiskútflutnings-
fyrirtæki á Höfuðborgarsv. Mjög góð erl.sambönd. Mikil vaxandi velta.
Einstakt tækifæri. Uppl. eingöngu á skrifstofu -ekki í gegnum síma.

BLÓM OG GJAFAVARA Til sölu rekstur blóma og gjafavöru-
verslunar í verslunar-og þjónustukjarna. Verð aðeins kr 2,5 - 2,7 millj.
með vörulager. Gott tækifæri.

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA Til sölu glæsilegt
heilsustúdíó of snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt stofa í skemmti-
legu húsnæði. Staðsetning mjög góð. Mikið að gera. Frábært tækifæri.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI Til sölu
skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-16 ára í
nýlegu leiguhúsnæði miðborginni. Glæsileg vara - góð sala. Topp tækifæri.

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

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN Til sölu þekkt
og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu. Góður
tækjakostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing. Skemmti-
legt tækifæri.

HÁRGREIÐSLUSTOFA  Í  HVERFI 107 Til sölu þekkt
hárgreiðslustofa í góðu hverfi, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur
búnaður mjög góður. Verð 5,5 - 6 millj. 

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

HÁRGREIÐSLUSTOFA TIL SÖLU Mjög þekkt og vel stað-
sett stofa með 2 þvottastöðvar og 6 vinnustöðvar. Hefur starfað á sama
stað sl. 10 ár. Gott verð.

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

Endilega leitið nánari upplýsinga.
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Daewoo Tacuma CDX, 
6/2004, ek. 64 þús. km, sjálfskiptur, ABS, álfelgur,
líknarbelgir, rafm. Í rúðum og speglum, þakbogar,

fjarstýrðar samlæsingar, ný tímareim o.fl. 
Ásett verð: 1.190 þús.

Tilboð: 890 þús.

Ssangyong Musso 2.9 diesel, 
1/1998, ek. 195 þ. km,  sjálfskiptur, álfelgur, armpúði,

dráttarbeisli, rafm. í rúðum og speglum, 
túrbína, intercooler o.fl.

Ásett verð: 670 þús.
Tilboð: 460 þús.  

Nissan Terrano II SE,
8/1998, ek. 158.þús. km, beinskiptur, álfelgur, dráttar-

beisli, CD, rafm. í rúðum, stigbretti, þakbogar o.fl. 
Ásett verð: 855 þús.

Daewoo Musso Grand Luxe E-32,
7/2000, ek. 80 þús. km, sjálfskiptur, ABS, álfelgur,
dráttarbeisli, filmur, CD, kastarar og kastargrind,

reyklaus, þakbogar o.fl. 
Ásett verð: 1.490 þús. 
Tilboð: 1.090. þús. 

Daewoo Musso Grand Luxe E-23, 
10/2000, ek. 75 þús. km, ABS, álfelgur, dráttarkúla,

CD, rafm. í rúðum og speglum, stigbretti o.fl.
Ásett verð 1.290 þús. 

Tilboð: 990 þús.  

Subaru Impreza 2,0 GX Wagon
6/2002, ek. 89 þús. km, 5 dyra, ssk. abs, drát-

tarkrókur, cd, líknarbelgir, rafm. í rúðum og speglum,
kastarar, cd og fl. Verð 1.120 þús. 

Tilboð 950 þús. stgr.

Suzuki Baleno Glx Wagon
6/1998, ek. 152 þús. km, 5 gra, 5 dyra, álf. rafm. í

rúðum, líknarbelgir o.fl. Ný tímareim í 97 þús. 
Verð 450 þús.

Tilboð 330 þús. stgr.

Daewoo Evanda Execuitive
6/2003, ek 24 þús. km, 4 dyra, ssk. abs, álf.

fjarstýrðar samlæsingar, topplúga, leður, kastarar,
rafm. í rúðum og speglum o.fl. Glæsilegur  bíll.

Verð 1.690 þús. 
Tilboð 1.450 þús.

Subaru Legacy outback 
10/1998, ek. 170 þús. km, 5 dyra, ssk, abs, álf. 

draáttarkrókur,topplúga, cd, kastarar, rafm. í rúðum og
speglum. Nýlega upptekið hedd og fl. Verð 690 þús.

Tilboð 390 þús. stgr.

Isuzu Trooper 3.0 Diesel,
3/2000, ek. 169 þús. sjálfskiptur, 32” breyttur, ABS,
álfelgur, dráttarbeisli, CD, líknarbelgir, rafm. í rúðum

og speglum, stigbretti o.fl 
Ásett verð: 1.380 þús.

100% VAXTALAUS LÁN TIL ALLT AÐ 48 MÁN 
af völdum bílum og LÆKKUÐ VERÐ 

af fjölda bifreiða

100% VAXTALAUS LÁN TIL ALLT AÐ 48 MÁN 
af völdum bílum og LÆKKUÐ VERÐ 

af fjölda bifreiða

B Í L D S H Ö F Ð A  1 0  –  S :  5 7 7  2 8 0 0  /  5 8 7  1 0 0 0

Daewoo Lanos 1.5 SE,
8/2000, ek. 84 þ. km, sjálfskiptur, innspýting, 

líknarbelgir, rafm. í rúðum, veltistýri, 
nýleg tímareim o.fl. 
Ásett verð: 430 þús.
TILBOÐ  350 þús.

Daewoo Musso E-23 Grand Luxe,
8/2000, ek. 96 þ. km, sjálfskiptur, ABS, álfelgur, 
dráttarbeisli, CD, Loftkæling, rafm. í rúðum og

speglum, stigbretti, þjófavörn o.fl.
Ásett verð: 1.350 þús

Tilboð: 990 þús. 
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Söluturninn Hringbraut 16
220 Hafnarfjörður
FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI

Stærð: 83,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: tilboð óskast
Remax  Lind  kynnir  til  sölu   lítið  fjölskyldufyrirtæki  -  rekstur  og  húsnæði  Söluturnsins  að  Hringbraut  í
Hafnarfirði.  Söluturninn  er einstaklega vel staðsettur við lóðarmörk Flensborgarskólans. Húsið er 83,2 fm
á  500  fm  lóð  sem  býður  upp  á  mikla  möguleika.   Hugmyndir  eru  uppi  um  að  setja  upp  bílalúgur  og
samkvæmt úttekt umferðarverkfræðings eru engin umferðarleg vandkvæði á því. Rekstrinum fylgir öll þau
tæki sem fyrir eru í dag ss. ísvél, ísbar, grill, frystikistur omfl.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Bókaðu skoðun í s. 864 0803

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 0803

699 5008

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Samkenndin er ótrúlega 

sterk enda mjög margir 

sem eiga von á sér.



sérfróður um viðskipti

eða einn af þeim sem

finnst viðskiptafréttir

yfirleitt of flóknar og

háfleygar, getur þú

fylgst með öllu því

sem er að gerast í 

viðskiptalífinu

í gegnum Markaðinn.

Við færum þér 

fréttirnar skýrt

og skorinort.

Með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga

Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2

Markaðurinn á Vísi alla daga
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Það er eitthvað í gen-
unum á Íslendingum. 
Við erum kaupóð upp 
til hópa og þjáumst af 
tilboðsfíkn. Ég kann 
ekki líffræðilegar út-
skýringar á sjúkdómn-

um en í hvert sinn sem 
erlendir menn koma hingað til 
landsins og auglýsa vörur á til-
boði verður allt vitlaust. Ástandið 
er verst þegar raftæki eiga í hlut. 
Það þarf ekki annað en skrifa aug-
lýsingu þar sem segir: „Raftæki á 
verði sem ekki hefur sést áður,“ 
og hálf þjóðin hleypur af stað. Þá 
skiptir engu hvort það er í raun 
satt að verðið hafi ekki sést áður 
og það er algjört aukaatriði hvort 
varan er í alvörunni á tilboði – svo 

lengi sem hún er sögð vera það 
birgja Íslendingarnir sig upp.

Í síðustu viku barst mér aug-
lýsing í pósti þess efnis að erlend-
ir sölumenn ætluðu að halda ofur-
útsölu á saumavélum í Kringlunni. 
Þótt ég sé hreinræktaður Íslend-
ingur var ekkert við þessa auglýs-
ingu sem fékk hjarta mitt til að slá 
örar. Að því leytinu er ég ólík meg-
inþorra Íslendinga sem las auglýs-
inguna og missti vitið. 

Vinnu minnar vegna var ég 
stödd í Kringlunni þegar ósköp-
in hófust og þótt ég hafi reynt 
ýmislegt um ævina hef ég aldrei 
lent í öðru eins. Fólk tróðst niður 
milli saumavélastaflanna og æstir 
kaupendur með tryllingsglampa í 
augunum reiddu fram Visa-kort-

in til þess að tryggja sér sauma-
vél. Af æsingnum og mannfjöld-
anum mátti ráða að ekki hefðu 
fengist saumavélar á klakan-
um frá því fyrir stríð og annar 
hver maður sem lagði leið sína í 
Kringluna þessa daga kom þaðan 
út með saumavél. Ekki vegna þess 
að áhugi á saumaskap hafi auk-
ist heldur vegna þess að vélarnar 
voru á tilboði.

Ég hef lagt höfuðið í bleyti og 
ákveðið að hefja innflutning á ein-
hverjum vörum til að selja óðum 
Íslendingum. Saumavélar rokselj-
ast þótt enginn kunni að sauma og 
því hlýt ég að geta stórgrætt sama 
hvaða vöru ég kýs að selja, svo 
lengi sem hún gengur fyrir raf-
magni og er með tilboðsmiða. 



Vitað er fyrir löngu að Þorsteinn 
Þorsteinsson væri að vinna í 
skáldskap Sigfúsar Daðasonar 
(1928-1996). Hafa birst nokkrar 
stakar ritgerðir eftir Þorstein sem 
nú eru komnar í stærra samhengi 
Ljóðhúsa, rits hans um skáldskap 
Sigfúsar á forlagi JPV. Þetta er 
stór bók: 427 síður með skrám og 
ítarleg umfjöllun um nær fimm-
tíu ára feril skálds í sex kverum, 
126 ljóðum, auk þýðinga. 

Þorsteinn á fullan aðgang að 
handritum og persónulegum 
gögnum skáldsins, hann byggir 
einnig á viðtölum við vandamenn 
hans og vini, þræðir samvisku-
samlega önnur skrif hans, fetar 
sig gegnum ljóðaheim Sigfúsar 
af kurteisi og kunnáttu um sögu 
ljóðlistar Íslendinga frá upphafi 
og það sem meira er: hann setur 
Sigfús ekki aðeins í samhengi 
bókmennta Evrópu og í minna 
mæli Bandaríkjanna á síðustu 
öld, heldur stillir hann kveðskap 
Sigfúsar í samhengi klassískr-
ar menntunar, einkum í brögð-
um mælskulistar og bragarhátt-
um sem þróast hafa frá fornu 
fari úr ljóðaheimum Grikkja og 
þaðan um hinn latneska menning-
arheim hingað norður. Kunnátta 
íslenskra manna í latnesku er lík-
lega ein skýring þess að hættir 
og brögð lifðu hér lengi: þekking 
Jóns Þorlákssonar, Sveinbjarn-
ar Egilssonar og hans áa og nem-
enda,  Jónasar og þeirra pilta. Um 
þann þráð er ekkert vitað þegar 
latneskri þekkingu og lestri á lat-

ínuritum eftir íslenska menn er 
ábótavant.

Það er stærsta nýmæli þessa 

rits að hér er berum orðum lýst 
hvernig uppreisnarmenn atóm-
ljóðsins eins og þeir voru kallað-
ir stóðu á fornklassískum grunni 
hefðar rétt eins og forgöngumenn 
þeirra Eliot, Pound og fleiri. Þar 
með er kippt í eitt skipti fyrir 
öll teppinu undan þeim grunn-
hyggnu gagnrýnendum sem enn 
telja auðveldast að henda saman 
texta án stuðla og höfuðstafa.

Hitt, sem er meginefni þessa 
rits, að skáldskapur Sigfúsar 
Daðasonar er mikill, merkileg-
ur, djúpur og dásamlegur kemur 
þeim sem eru honum handgegn-
gnir ekki á óvart. Aðferðir Þor-
steins við að lesa læsta og dimma 
staði í höfundarverki Sigfúsar 
eru margbreytilegar, helst hann 
forðist bólusóttina frönsku sem 
hér hefur geisað um nokkra hríð, 
en halli sér frekar að eldri aðferð-
um. Hann fer víða í hliðstæðuleit 
við hugmyndir og lausnir Sigfús-
ar. Heldur gnæfir Brecht yfir 
Þorsteini, en það er svo sem í lagi 
þótt hliðstæður í skáldskap þeirra 
Sigfúsar séu margar sprottnar 
fremur af tilviljun en ásetningi. 
Hugmyndir fara fljúgandi um, 
þyrlast upp og finna sér skjól.

Ljóðhús er merkileg bók: kafla-
skipti eru skynsamleg, hreinsa 
mátti handritið af endurtekning-
um. Höfundurinn skrifar skýran 
og einfaldan texta, er nálægur og 
innilegur í tóni og heldur sér til 
baka í aðdáun sinni á meistaran-
um.

Skyggndar merkur Sigfúsar

Heimili danska húsgagnameist-
arans Finns Juhl verður gert að 
safni, greindi Ritzau frá fyrir 
helgi. Hann bjó ásamt konu sinni, 
Hönnu Wilhelm Hansen, í Car-
lottenlundi, einu úthverfa Kaup-
mannahafnar. Það verður lista-
safn Ordrupgaard sem tekur yfir 
eignina sem er um 1700 fermetr-
ar að stærð.

Finn Juhl var einn frægasti 
hönnuður sinnar tíðar. Hann lést 

Hús Finn Juhl 
að safni

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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9. HVER
VINNUR!

Straumborg ehf., kt. 500894-2109, hefur gefið út
víxla á grundvelli tveggja lýsinga (SBORG 07 1019
heildarstærð kr. 3.000.000.000 og SBORG 08 0521
heildarstærð kr. 2.250.000.000)   sem Kauphöll Íslands
hefur samþykkt og gert aðgengilegar almenningi frá
og með 25. júní 2007.

Eftirfarandi víxlaflokkur hefur verið gefinn út:

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



„Hlöllabátar hafa alltaf verið 
í uppáhaldi hjá mér,“ segir 
Gunnþór Ingólfsson, rekstrar-
stjóri Hlöllabáta á Akureyri, 
en skyndibitastaðurinn var ný-
lega opnaður fyrir norðan og er 
til húsa í gömlu Borgarsölunni í 
miðbænum. Gunnþór er ánægð-
ur með staðsetninguna sem hann 
segir mjög góða. „Við erum hér á 
horninu á göngugötunni og Ráð-
hústorginu og ætlum að hafa 
opið á daginn, á næturnar og um 
helgar,“ segir hann og bætir við 
að svona stað hafi vantað í veit-
ingahúsaflóruna á Akureyri. „Ég 
held að þetta hafi verið einmitt 
það sem vantaði hingað og er 
mjög bjartsýnn á að þetta muni 
ganga vel.“ Gunnþór segist hafa 

leitast eftir að hafa staðinn sem 
líkastan Hlölla-bátum í Reykja-
vík. „Ég fór suður og kynnti 
mér starfsemina þar. Hér verða 
veggborð og barstólar svo það 
verður hægt að tylla sér niður. 
Þetta verður alveg eins og fyrir 
sunnan og nú þurfa Akureyring-
ar ekki lengur að keyra suður til 
að fá sér Hlöllabát.“

Hlöllabátar á Akureyri
Breska stúlknasveit-
in Spice Girls ætlar að 
tilkynna um framtíð-
aráform sín á næstu 
dögum. Miklar vanga-
veltur hafa verið uppi 
um að stúlkurnar ætli 
að koma saman á nýjan 
leik eftir margra ára 
hvíld.

Kryddpíurnar hafa selt yfir þrjá-
tíu milljónir platna og komist á 
toppinn víða um heim. Eftir gífur-
legar vinsældir á tíunda áratugn-
um ákváðu þær að einbeita sér að 
sólóferlum með afar misjöfnum ár-
angri. Talið er að píunar ætli í tón-
leikaferð um heiminn og að ný plata 
sé væntanleg úr þeirra herbúðum.

Yfirlýsing á 
næstunni

Sænski trúba-
dorinn José 
Gonzalez gefur 
út sína aðra 
sólóplötu, In 
Our Nature, 
25. septemb-
er. Á plötunni 
verða tíu lög 
sem voru tekin 
upp á þremur vikum í heimaborg 
Gonzalez, Gautaborg.

„Eiginlega öll lögin fjalla um 
mannlegt eðli, aðallega heimsku. 
Annaðhvort er ég að ásaka sjálfan 
mig eða mannkynið í heild sinni 
fyrir heimsku. Flest er þetta samt 
gert á frekar skondinn hátt.“

Fyrsta plata Gonzalez, Veneer, 
kom út fyrir tveimur árum og 
vakti á honum mikla athygli. Hélt 
hann meðal annars tónleika á Ice-
land Airwaves-hátíðinni við góðar 
undirtektir.

Lög um 
heimsku

Langri bið Melanie Brown 
er loks á enda því nýlega 
var henni tilkynnt að pabbi 
hinnar þriggja mánaða 
gömlu Angel Iris væri 
gamanleikarinn Eddie 
Murphy.

Breska götublaðið The Sun 
greinir frá þessu. Eddie 
Murphy hefur neit-
að frá fyrsta degi 
að hann sé pabbi 
stelpunnar en dóm-
ari í Los Angeles 
skikkaði Eddie í 
faðernispróf. Nið-
urstöðurnar bár-
ust fyrir helgi 

og er Mel B sögð vera í skýjun-
um með að þetta skuli vera komið 
á hreint. Náinn vinur Kryddstúlk-

unnar segir hana reyndar 
alltaf hafa vitað að Murp-
hy væri faðirinn. „Og 
henni finnst ótrúlegt að 
það skuli hafa þurft DNA-
próf til að sýna fram á 
það,“ hefur The Sun eftir 

vininum. „Hún er him-
inlifandi yfir því 

að sannleikur-
inn sé kominn 
í ljós og ætlar 
að einbeita sér 
að því að vera 
mamma.“

Mel og 
Eddie þóttu 
á sínum 
tíma nokk-
uð undarlegt 

par og kom 
það fjölmiðl-

um í opna skjöldu að þau skyldu 
stinga saman nefjum. Mel varð 
síðan ólétt eftir nokkurra vikna 
samband en Adam var ekki lengi 
í paradís. Eddie hætti með henni 
í hollenskum sjónvarpsþætti og 
krafðist þess að fram færi faðern-
ispróf. Gamanleikarinn lýsti því 
síðan yfir að ef hann reyndist vera 
faðirinn myndi hann standa sína 
plikt. Angel Iris er sjöunda barn 
Eddie en annað barn Mel sem á 
stúlkuna Phoenix Chi með Jimmy 
Gulzar. Samkvæmt The Sun hefur 
söngkonan verið að hitta kvik-
myndaframleiðandann Stephen 
Belafonte á milli þess sem hún 
undirbýr endurkomu Spice Girls á 
föstudaginn í þessari viku.



Hæfileikar Wainright sem laga-
höfundur eru einfaldlega einstak-
ir og eiga í raun engan sinn líka. 
Laglínur hans er gæddar einstök-
um ljóma sem hefur ekki eingöngu 
heillað almenning og gagnrýn-
endur heldur merka menn á borð 
við Elton John, Leonard Cohen 
og Morrisey. Við þetta allt saman 
bætist hin sveimandi rödd Wa-
inwrights sem túlkar viðkvæma 
texta hans á sannfærandi hátt.

Platan er sú fyrsta sem kemur 
út frá Wainwright síðan 2004, 
þegar seinni Want-platan kom út 
en Want-plöturnar tvær eru þær 
sem komu honum fyrst almenni-
lega á kortið. Á Release the Stars 
fjallar Wainwright um persónuleg 
viðfangsefni og er yfirleitt opin-
skár með eindæmum. Í hinu frá-
bæra Going to a Town fær Amer-
íka á smettið og í Sanssouci ræðir 
Wainwright tímabundinn sjón-
missi vegna eiturlyfjaneyslu sinn-
ar. Magnað lag.

Fyrir utan fyrrnefnd lög má 
kannski helst nefna Do I Disapp-
oint You, Between My Legs og 
Slideshow sem aðra hápunkta plöt-
unnar. Platan sem heild rennur 
afar meitluð í gegn og þrátt fyrir 
oft íburðarmiklar útsetningar, 
með strengjum, brassi og látum, 
þá verður hún aldrei einum of.

Góðir gestir koma líka við sögu 
á plötunni en þar ber helst að 
nefna Neil Tennant úr Pet Shop 

Boys. Tennant hafði yfirumsjón 
með upptökum plötunnar sem 
fóru fram í Berlín. Gaman hversu 
margir tónlistarmenn eru heillað-
ir af því að taka upp tónlist sína í 
Berlín sem er reyndar ekki skrýt-
ið. Svo verður auðvitað að gæta 
þess að það komi fram að við-
komandi hafi verið í Berlín, Wa-
inwright sannar slíkt með laginu 
Tiergarten. Umfram allt sann-
ar Wainwright samt á plötunni 
hversu öflugur tónlistarmaður 
hann er. 

Stjarnan skín skært

Paris Hilton þreytist ekki á að 
veita viðtöl úr fangelsinu og nú 
er hún alveg sannfærð um að hún 
sé orðin miklu betri manneskja 
eftir alla þessa fangelsisdvöl. Am-
erican Idol-kappinn Ryan Seac-
rest spjallaði við Paris sem sagð-
ist vera miklu þakklátari núna. 

„Ég er miklu þakklátari fyrir allt 
sem ég fæ, hvort sem það er koddi 
á kvöldin eða matur,“ sagði Paris 
auðmjúk í viðtalinu sem stóð yfir 
í um tíu mínútur. „Að miklu leyti 
er ég mjög ánægð að hafa lent í 
þessu því þetta hefur breytt lífi 
mínu að eilífu.“ 

Paris Hilton þakklát

Lokað
í dag

ÚTSALAN
hefst á morgun

40%-70%
afsláttur



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

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

DIGITAL
DIGITAL
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Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

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

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

OCEAN´S 13 kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

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

ZODIAC kl. 6 - 9 16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 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
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AKUREYRI
SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 6 - 8 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 - 8 L

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

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4:15 - 6:15 L

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

OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:30 7

PIRATES  3 kl. 5 10

KEFLAVÍK
SHREK THE THIRD kl. 8 L

FANTASTIC FOUR kl. 8 L

CODE NAME... kl. 10 L

HOSTEL 2 kl. 10 12

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

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

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000
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NÝTT Í BÍÓ!

EIN SVALASTA 
STÓRMYND

ÁRSINS!

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

18

10

12

12
16

12

18
16
16
14

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

12
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

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

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

SV- MBL

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

SV- MBL

“Grípandi atburðarás 
og vönduð umgjörð, 

hentar öllum”
Ó.H.T. - Rás 2

“Grípandi atburðarás 
og vönduð umgjörð, 

hentar öllum”
Ó.H.T. - Rás 2

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?

The Future Is Unwritten er nafn-
ið á heimildarkvikmynd um Joe 
Strummer, söngvara bresku hljóm-
sveitarinnar The Clash, sem lést í 
kjölfar hjartaáfalls í desember 
2002. Myndin, sem er gerð af þeim 
margreynda rokkmyndahundi 
Julien Temple, hefur fengið mikið 
lof. Það verður að teljast ólíklegt 
að hún berist hingað til lands fyrr 
en DVD-útgáfa hennar kemur út í 
september, en platan með tónlist-
inni úr myndinni er þegar komin. 

Það eru 20 lög á plötunni og einn-
ig eru brot úr viðtölum við Strum-
mer og kynningar frá honum á 
nokkrum laganna. Strummer var 
með útvarpsþátt á BBC World 
Service frá 1999–2002 þannig að 
mikið er til af hljóðrituðu efni með 
honum. Á plötunni eru bæði lög 
með Strummer sjálfum og þeim 
tónlistarmönnum sem höfðu áhrif 
hann eða hann hafði sérstakt dá-
læti á. Í fyrri flokknum eru meðal 

annars lög með The Clash (sumar 
hljóðritanirnar áður óútgefnar), 
The 101ers og Joe Strummer & 
The Mescaleros, en í þeim seinni 
lög með Elvis Presley, MC5, Tim 
Hardin, U-Roy, Eddie Cochran, 
Ernest Ranglin, Bob Dylan o.fl. 
Þarna er líka frábær útgáfa Rach-
id Taha af Rock The Cashbah.

Þó að platan nái ekki alveg 
utan um tónlistarferil Joe Strum-
mer þá gefur hún mjög skýra og 
góða mynd af manninum. Hún 
er líka nógu vel unnin til þess að 
virka fersk og spennandi fyrir að-
dáendur sem gjörþekkja útgefið 
efni með Strummer. Og hún gefur 
skemmtilega leiftursýn inn í tón-
listarsögu síðustu aldar. 

The Future Is Unwritten kvik-
myndaplatan er á heildina litið vel 
heppnaður pakki sem lofar mjög 
góðu um myndina sjálfa. Viðeig-
andi minnisvarði um merkilegan 
tónlistarmann.

Viðeigandi minnisvarði Strummer

Bítillinn Paul McCartney gaf ný-
lega út enn eina plötuna og heitir 
hún Memory Almost Full. Getty- 
myndavefurinn safnaði af þessu 
tilefni saman gömlum myndum af 
goðinu og má þar sjá hann frá sex 
ára aldri til dagsins í dag. Þarna 
er meðal annars að finna myndir 
frá hans fyrri árum sem tónlistar-
maður en í júlí eru liðin fimmtíu 
ár frá þeim örlagaríka degi þegar 
hann hitti John Lennon.

Hljómsveit Lennons, The Qu-

arrymen, spilaði þá í garðinum á 
bak við St. Peters-kirkju í Liver-
pool og eftir tónleikana var hann 
kynntur fyrir hinum fimmtán ára 
McCartney. Sá síðarnefndi sýndi 
Lennon hve snilldarlega hann 
stillti gítarinn og tók síðan fyrir 
hann lögin Twenty Flight Rock og 
Be-Bop-A-Lula. Paul var að sjálf-
sögðu boðið í hljómsveitina nánast 
á staðnum og upphófst þar með af-
drifaríkt og heimsfrægt samstarf. 

Þegar Paul hitti John



Britney Spears virðist vera eitt-
hvað ósátt við móður sína og 
íhugar nú að sækja um nálgun-
arbann á hana. Britney heimsótti 
víst lögfræðing sinn fyrr í vik-
unni til þess að spyrjast fyrir um 
bannið en þá yrði Lynne, móður 
Britneys, bannað að nálgast börn 
dóttur sinnar. 

Samkvæmt heimildarmönnum 
var stjarnan víst afar reið móður 
sinni fyrir að senda sig í með-
ferð vegna áfengisfíknar sinn-
ar og þunglyndis. Lynne stóð svo 
víst með fyrrverandi eiginmanni 
Britneys, Kevin Federline, þegar 
parið átti í forræðisdeilum yfir 
sonum þeirra, Sean Preston og 
Jayden James. Lynne vill þó ekk-
ert kannast við þetta og segir 
samband hennar við dóttur sína 

vera mjög ástríkt. „Það er mjög 
sorglegt að allur heimurinn þurfi 
að fylgjast með henni þegar hún 
gerir mistök sem við öll gerum 
einhvern tíma á ævinni. Britney 
er umhyggjusömust og ástríkust 
af mínum börnum.  Hún er bara 
að átta sig á lífinu,“ sagði móðir 
Britneys.

Ósátt við móður sína
Söngkonan Madonna er að eigin 
sögn algjörlega háð vissum ísra-
elskum húðvörum. Madonna er 
orðin 48 ára og lítur vissulega ekki 
út fyrir það enda hugsar hún mjög 
vel um líkamann. Henni þykir 
þó húðin í andlitinu hafa orðið 
útundan og var yfir sig ánægð 
þegar Kabbalah-meistarinn henn-
ar, Karen Berg, sagði henni frá 
ótrúlegum húðvörum sem halda 
hrukkum og línum í burtu.

„Í húðvörurnar eru notuð nátt-
úruleg sölt og þörungar úr Dauða-
hafinu sem hefur víst mjög góð 
áhrif á húðina. Madonna er svo 
hrifin af vörunum að hún löðr-
ar þeim á sig morgna sem kvöld,“ 
sagði heimildarmaður. „Hún hefur 
vel efni á að kaupa dýrari vörur en 
tekur Laline-vörurnar fram yfir 
annað.“

Háð ísraelskum húðvörum

Mick Hucknall, söngvari Simply 
Red, hefur eignast dóttur með 
kærustu sinni, Gabriellu Wes-
berry. Þetta er fyrsta barn Huck-
nall, sem er 47 ára. Hucknall og 
Wesberry hittust fyrst snemma á 
tíunda áratugnum en hættu saman 
1995. Árið 2003 byrjuðu þau síðan 
aftur saman. Hucknall hefur verið 
kenndur við ýmsar konur í gegn-
um tíðina, þar á meðal Catherine 
Zeta-Jones og Helenu Christen-
sen.

Simply Red kom fram á sjónar-
sviðið árið 1985 með smáskífulag-
inu Money´s Too Tight To Ment-
ion. Sveitin sló endanlega í gegn 
með plötunni Stars árið 1991, sem 
hefur selst í rúmum fjörutíu millj-
ónum eintaka. Síðasta plata sveit-
arinnar, Stay, kom út í mars síðast-
liðnum.

Eignaðist sitt 
fyrsta barn

Fundaaðstaða
Smáréttahlaðborð

Konfektkökur
Smurt brauð
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 Íslenskir keppendur í 
fjölþraut gerðu góða ferð til Vejle 
í Danmörku um helgina þar sem 
fram fór Norðurlandamót í fjöl-
þraut. Íslensku ungmennin hlutu 
þrenn silfurverðlaun.

Helga Margrét Þorsteinsdótt-
ir bætti eigið meyjamet í sjöþraut 
er hún náði 5.428 stigum og varð í 
öðru sæti í flokki 17 ára og yngri.  
Hún varð einnig í öðru sæti á mót-
inu í fyrra, en hlaut fleiri stig í 
þetta sinn. 

Einar Daði Lárusson varð sömu-
leiðis annar í sama aldursflokki 
en hann hlaut 6.965 stig í tug-
þraut. Hann var einungis 21 stigi 
frá drengjameti Sveins Elías-
ar Sveinssonar sem hann setti á 
þessu sama móti í fyrra. Þá vann 
Sveinn Elías en Einar Daði varð 
þriðji.

Sjálfur vann Sveinn Elías silfur-
verðlaun í flokki 18-19 ára þar sem 
hann er á yngra ári. Hann hlaut 
samtals 7.170 stig sem er nýtt Ís-
landsmet í þessum aldursflokki. 
Hann náði þar með lágmarki í tug-
þraut fyrir Evrópumeistaramót 19 
ára og yngri sem fer fram í næsta 
mánuði.

Þorsteinn Ingvarsson varð 
fjórði í sama flokki.

„Mér gekk vel alveg fram að 
næstsíðustu grein,“ sagði Sveinn 
Elías. „Ég var slæmur bæði í 
mjöðminni og olnboga í spjótkast-
inu og náði því ekki mínu besta 
fram þar.“

Hann vann þó síðustu grein-
ina, 1.500 metra hlaup, og tryggði 
sér þar með örugglega silfurverð-
launin. Auk þess bætti hann Ís-
landsmet 17-18 ára í stangarstökki 
um einn sentimetra sem og í 400 
m hlaupi. 

Sigurvegarinn í þessum flokki, 
Lars Vikan Rise frá Noregi, náði 
besta árangri mótsins er hann 
hlaut 7.348 stig. „Ég vann hann í 
öllum greinum nema kastgreinun-

um. Ég er slakastur í þeim og mun 
nánast eingöngu æfa köstin fram 
að EM.“

Auk þess að keppa í tugþraut á 
EM hefur Sveinn Elías einnig náð 
lágmarki í 400 m hlaupi og 400 m 
grindahlaupi. Hann segir að það 
fari eftir dagskrá mótsins hvort 
hann geti keppt í þeim greinum en 
muni annars einbeita sér að tug-
þrautinni.

Norðurlandamót ungmenna í fjölþraut fór fram í Vejle í Danmörku um helgina 
og fengu íslenskir keppendur þrenn silfurverðlaun auk þess að bæta ýmis met.

 Stabæk er komið á topp 
norsku úrvalsdeildarinnar eftir 
leiki gærdagsins. Veigar Páll 
Gunnarsson lék allan leikinn fyrir 
Stabæk sem vann góðan 1-0 úti-
sigur á Tromsö. Þar með er liðið 
komið með tveggja stiga forskot á 
Brann sem tapaði í gær fyrir Vik-
ing, 3-1.  Kristján Örn Sigurðsson 
og Ólafur Örn Bjarnason léku allan 
leikinn í vörn Brann en þeir Birk-
ir Bjarnason og Hannes Þ. Sig-
urðsson sátu á bekknum hjá Vik-
ing. Hannes kom inn á á lokamín-
útunni. Ármann Smári Björnsson 
á við meiðsli að stríða og var ekki 
í hópi Brann né heldur Höskuldur
Eiríksson hjá Viking.

Viking er í þriðja sæti deildar-
innar ásamt Lilleström sem vann 
1-0 heimasigur á Start. Hvorki 
Viktor Bjarki Arnarsson hjá Lill-
eström né Jóhannes Harðarson, 
leikmaður Start, komu við sögu.

Garðar Jóhannsson lék allan 
leikinn fyrir Fredrikstad sem tap-
aði 2-1 fyrir Strömsgodset.

Tólftu umferðinni lýkur í kvöld 
með leik Lyn og Rosenborg.

Marel Baldvinsson kom inn á 
sem varamaður hjá Molde sem 
vann 3-2 sigur á Bryne í 1. deild-
inni í Noregi í gær. Gamli FH-ing-
urinn Allan Borgvardt var í byrj-
unarliði Bryne en var tekinn af 
velli í hálfleik.

Einn Íslendingur var í eldlín-
unni í Svíþjóð í gær. Ari Freyr 
Skúlason kom inn á sem varamað-
ur í hálfleik hjá Häcken sem tap-
aði, 2-1, fyrir Åtvidaberg á úti-
velli.

Stabæk á toppinn

 Hreiðar Levy Guð-
mundsson, landsliðsmarkvörð-
ur í handbolta, hefur samið við 
sænska úrvalsdeildarliðið Säve-
hof til eins árs. 

„Þetta bar allt mjög brátt að. 
Þeir byrjuðu að ræða við mig um 
svipað leyti og landsleikirnir við 
Serbíu fóru fram en ég ýtti þessu 
frá mér þar til þeim lauk. En svo 
ákvað ég bara að skella mér á 
þetta,“ sagði Hreiðar við Frétta-
blaðið í gær.

Aðalmarkvörður Sävehof gekk 
til liðs við þýska úrvalsdeildar-
liðið Hamborg fyrir skemmstu 
og mun því Hreiðar taka hans 
stöðu hjá liðinu. 

„Það verður afar gott að kom-
ast í þennan sænska skóla hand-

boltamarkvarða. Svíar eiga 
marga heimsklassamarkverði, 
þeir eru til dæmis margir í þýsku 
úrvalsdeildinni,“ sagði Hreiðar.

Aðeins einn annar íslensk-
ur markvörður er atvinnumað-
ur en það er Birkir Ívar Guð-
mundsson, leikmaður Lübbecke 
í Þýskalandi. 

En Hreiðari líst vel á Säve-
hof enda um sterkt lið að ræða. 
Liðið varð í öðru sæti í sænsku 
deildinni í vor og urðu meistarar 
í fyrra. „Þetta gæti orðið góður 
stökkpallur fyrir mig ef ég næ 
að standa mig vel. Ég hef svo 
sem áður fengið tækifæri til að 
komast út en fannst vera rétti 
tíminn nú.“

Hreiðar til Sävehof

Farið langt fram úr mínum björtustu vonum

Haraldur Heimisson vann í 
gæt mót á Hólmsvelli á Leirunni 
sem er hluti af Kaupþingsmóta-
röðinni í golfi. Hann vann eftir 
keppni í bráðabana við Davíð Má 
Vilhjálmsson.

Í kvennaflokki bar Ragnhildur 
Sigurðardóttir nauman sigur úr 
býtum í kvennaflokki en hún lék 
á 20 höggum yfir pari, einu betur 
en Nína Björk Geirsdóttir. Tinna 
Jóhansdóttir varð þriðja.

Haraldur vann 
í bráðabana





Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500     Akureyri: Hofsbót 4, s: 462 3504     Egilsstaðir: Miðvangur 1, s: 471 2954
Opið virka daga 10-18 og laugardaga 11-15

 Einn athyglisverðasti 
hnefaleikabardagi ársins fór fram 
í Las Vegas í fyrrinótt þegar Bret-
inn Ricky Hatton vann Jose Luis 
Castillo frá Mexíkó með rothöggi 
í fjórðu lotu. Þar með varði hann 
IBO-titil sinn í léttveltivigt og er 
enn ósigraður á atvinnumanna-
ferli sínum.

Rothöggið var ekki hefðbund-
ið höfuðhögg heldur sló Hatton 
Castillo í hægri síðuna með gríð-
aröflugum vinstri krók. Castillo 
gekk í burtu og hneig svo niður í 
gólfið.

„Hann hæfði mig mjög vel,“ 
sagði Castillo. „Þetta var fullkom-
ið högg. Ég gat hvorki andað né 
staðið upp.“

Hatton sagðist hafa verið sig-
urviss strax í upphafi bardagans 
og var sérstaklega ánægður með 
höggröðina sem gerði útslagið.

„Hausinn inn, vinstri krókur, 
vinstri krókur og þar með var það 
búið,“ sagði Hatton. „Ég fann það 
í hjarta mínu strax í fyrstu lotu að 
hann myndi ekki endast lengi.“

Hatton var að berjast í þriðja 
sinn í röð í Bandaríkjunum en 
hann vakti enga sérstaka undrun 
í sínum fyrstu tveimur bardögum 
þar. „Þessi var mun betri. Ég und-
irbjó mig mjög vel.“

Öllum hnefaleikaáhugamönnum 
dreymir nú um að sjá Hatton gegn 
Floyd Mayweather yngri sem 
er talinn besti hnefaleikamaður 

heims, pund fyrir pund.
„Það var meira að gerast í þess-

um fjórum lotum í kvöld en Floyd 
hefur þurft að kljást við allan sinn 
feril,“ sagði Hatton einfaldlega 
þegar hann var spurður um hvort 
hann myndi mæta Mayweather í 
hringnum.

Ricky Hatton gekk frá Castillo strax í fjórðu lotu

 Hollendingar urðu í 
fyrrakvöld Evrópumeistar-
ar landsliða skipuð leikmönnum 
21 árs og yngri, annað árið í röð. 
Þeir unnu Serba í úrslitaleik, 2-1, 
en keppnin var haldin í Hollandi.

Hollendingar voru með 1-0 for-
ystu í hálfleik en skömmu eftir að 
þeir skoruðu sitt annað mark fékk 
leikmaður Serbíu að líta rauða 
spjaldið. Holland skoraði þriðja 
markið áður en Serbarnir náðu að 
klóra í bakkann. En þá innsigluðu 
heimamenn sigurinn með marki á 
67. mínútu.

Holland vann 
annað árið í röð

 Frederic Kanoute mun 
ekki fara frá Sevilla eins og fjall-
að hefur verið mikið um í ensku 
pressunni undanfarið. Hann hafði 
verið orðaður við Newcastle, 
Portsmouth og Bolton.

Kanoute skoraði sigurmark 
Sevilla í úrslitaleik spænsku bik-
arkeppninnar sem fór fram í 
fyrrakvöld. Hann fékk svo að líta 
rauða spjaldið undir lok leiksins.

„Ég á tvö ár eftir af samningi 
mínum við Sevilla og ætla mér 
ekki að fara neitt,“ sagði Kanoute. 
Ég hef lesið mikið að undanförnu 
sem er alls ekkert satt.“

Sevilla lenti í þriðja sæti 
spænsku deildarinnar og skor-
aði Kanoute 21 mark á tímabilinu. 
Hann hefur áður leikið á Englandi 
bæði með West Ham og Totten-
ham.

Kanoute fer 
ekki frá Sevilla
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Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

Simms Freestone
öndunarvöðlur og

Simms Freestone skór.
Einhverjar mest keyptu

öndunarvöðlurnar á markaðnum.
Fullt verð 32.800.

Pakkatilboð aðeins 27.880.

Simms L2 öndunarvöðlur
og Simms L2 skór.

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

Léttir og sterkir skór með filtsóla.
Fullt verð 44.800.

Pakkatilboð aðeins 37.990.

Scierra fluguveiðipakki.
Scierra Avalanche einhenda ásamt Scierra fluguhjóli með góðri

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

Fullt verð 25.900.  Pakkatilboð aðeins 19.900

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

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

Fullt verð 44.900.  Pakkatilboð aðeins 37.800.

Scierra MBQ
vöðlur og skór.

Vinsæll öndunarvöðlupakki á
frábæru verði.

Fullt verð 29.990.
Pakkatilboð aðeins 19.950.

Ron Thompson
Aquasafe
veiðijakki.

Vinsæll, vatnsheldur jakki
með útöndun.

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

Ron Thompson
neoprenvöðlur.

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

Fóðruð stígvél með filtsóla.
Fullt verð 12.995.

Nú á tilboði í júní aðeins 8.995

Scierra Canyon
veiðijakki.

Vandaður, vatnsheldur jakki
með gó ðri útöndun.

Fullt verð 17.995.  Nú á tilboði
í júní aðeins 14.495

KR-ingar hafa fengið 
til liðs við sig þriðja erlenda leik-
manninn fyrir komandi leiktíð en 
á laugardag var gengið frá samn-
ingi við Samir Shaptahovic sem 
kemur frá Kósóvó. 

Shaptahovic er leikstjórnandi 
og segir Benedikt Guðmunds-
son að þar með sé hann búinn að 
fylla í allar stöðurnar fyrir kom-
andi átök. Fyrir var KR búið að fá 
Bandaríkjamanninn Joshua Helm 
og Jovan Zdravevski sem lék með 
Skallagrími í fyrra.

„Shpatahovic er traustur leik-
maður sem kann að stýra sóknar-
leik og getur skapað fullt fyrir fé-
laga sína,“ sagði Benedikt.

Þeir JJ Sola, Tyson Patterson 
og Edmond Azemi munu ekki 
leika með KR á næstu leiktíð.

Búinn að fylla í 
allar stöðurnar

 Í dag hefst keppni á Wimb-
ledon-mótinu í tennis. Efsti 
maður á heimslistanum, Roger 
Federer, getur með sigri á mótinu 
unnið sitt fimmta Wimbledon-mót 
í röð og jafnað þar með met Sví-
ans Björns Borg. 

Rafael Nadal er helsti keppi-
nautur Federer á mótinu en kapp-
arnir mættust í úrslitum opna 
franska mótsins þar sem Nadal 
bar sigur úr býtum.

Nær Federer að 
jafna met Borg?

Heil umferð fer fram í 
Landsbankadeild kvenna í kvöld 
þar sem hæst ber stórveldaslag-
ur Breiðabliks og Vals á Kópa-
vogsvelli.

Valsstúlkur eru ósigraðar á 
toppi deildarinnar, rétt eins og 
KR. Breiðablik er í þriðja sæti 
með sjö stig eftir fjórar umferðir.

Þá mætast nýliðarnir í deild-
inni, lið Fjölnis og ÍR á Fjöln-
isvellinum. Fylkir tekur á móti 
Stjörnunni og KR mætir Þór/KA á 
heimavelli. Allir leikirnir hefjast 
klukkan 19.15.

Heil umferð 
í kvöld

 Koma Thierry Henry til 
Barcelona hefur glætt þeim sögu-
sögnum að Eiður Smári Guðjohn-
sen sé á leið frá félaginu nýju lífi. 
Hann er sem fyrr orðaður við 
fjöldamörg félög í ensku úrvals-
deildinni þar sem hann lék með 
Chelsea um árabil.

Arnór Guðjohnsen, faðir og um-
boðsmaður Eiðs Smára, gat lítið 
sagt um framtíð hans.

„Ég hef ekki hugmynd um hvort 
þetta breyti einhverju hvað varð-
ar Eið Smára,“ sagði Arnór í sam-
tali við Fréttablaðið. „Við höfum 
alla vega ekkert heyrt neitt frá 
neinum þannig að við erum bara 
rólegir.“

Hann segir að það hafi aldrei 

komið til tals að yfirgefa Barce-
lona eins og stendur. Eiður er nú 
nýbyrjaður í sumarfríi. 

Undirbúningstímabilið í Eng-
landi hefst hins vegar snemma í 
næsta mánuði og má því búast við 
að félög þar vilji ganga frá sínum 
leikmannamálum sem allra fyrst.

Meðal þeirra félaga sem hafa 
helst verið orðuð við Eið Smára eru 
Englandsmeistarar Manchester 
United, Newcastle og Portsmouth
ásamt West Ham og Sunderland. 
Líklegt verður þó að teljast að 
Eiður Smári vilji leika með liði 
sem spilar í Meistaradeild Evrópu 
og er því Manchester United lík-
legasti kosturinn af ofantöldum 
liðum.

Höfum ekkert heyrt frá Barcelona



Blaki gerir betur en Robin



Lukkunúmerið þitt er:Sláðu inn númerið á bt.is og 
fáðu strax að vita hvort þú 
hafir unnið. Ævintýralegirvinningar 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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Fimm stúlkur sem stunda nám 
í læknisfræði í Háskóla Íslands 
dvelja nú í Kenía þar sem þær 
vinna hjálparstarf. „Við höfum 
verið að vinna á heilsugæslu-
stöðvunum í Naíróbí,“ segir 
Helga Tryggvadóttir, ein hinna 
fimm fræknu. „Verkefnin sem 
við fáum eru ýmisleg og við erum 
að hjálpa til við dagleg störf eins 
og til dæmis að bólusetja börn og 
fylgjast með fæðingum og ung-
barnaeftirliti. Við höfum einnig 
fengið að taka þátt í svokölluðu 
„social service“ en þá er farið 
út í hverfin og fólk í neyð að-
stoðað. Við fengum að fara með 
þegar einstæðar alnæmissmit-
aðar mæður voru heimsóttar en 
þær eru að sjálfsögðu mjög illa 
settar. Þær búa við hrikalegar að-
stæður í kofum sem leka og engin 
rúm heldur notast þær við fleti á 
gólfinu. Þær eru náttúrlega ekki 

með neinar tekjur,“ segir Helga 
og augljóst að stelpunum hefur 
brugðið við að sjá ástandið. 

„Það er alveg ólýsanlegt að 
sjá þetta og erfitt að ímynda sér 
hvernig sé að búa svona. Það er 

alltaf verið að nauðga stelpun-
um, engin sturta og enginn matur 
og á hverju götuhorni sér maður 
fíkniefnaneytendur að sniffa lím 
eða reykja hass.“ Að sögn Helgu 
hefur ferðin þó ekki einungis 
einkennst af eymd og erfiðleik-
um heldur hafa stelpurnar líka 
frá mörgu skemmtilegu að segja. 
„Manni finnst það ótrúlegt en í 
borginni eru líka svaka flott hótel 
og þangað förum við og kælum 
okkur í sundlauginni og höfum 
það notalegt. Svo er mjög gaman 
að keyra út fyrir borgina þar sem 
eru dýr úti um allt og sebrahest-
ar við veginn eins og kindurnar á 
Íslandi. Við fórum líka og sáum 
munaðarlausa fíla sem var mjög 
skemmtilegt,“ segir Helga en þær 
stelpur eru nú á leiðinni í ferða-
lag um landið þar sem þær lenda 
vafalaust í ýmsum skemmtileg-
um uppákomum.

Fimm fræknir læknanemar í Kenía

„Ég heyri í þeim, en sem betur fer æfa þeir 
bara á kvöldin á meðan við erum ekki við 
vinnu. Á meðan svo er þá er þetta í góðu lagi,“ 
segir bakarinn og sjónvarpsmaðurinn Jói Fel 
en í kjallaranum á húsnæði hans stærsta bak-
arís við Kleppsveginn hafa vinsælar rokk-
sveitir komið sér upp æfingaaðstöðu. 

Hljómsveitirnar sem um ræðir eru Kimono, 
Jeff Who?, Jan Mayen, Skátar, Beikon og síð-
ast en ekki síst hljómsveitin Æla. Aðspurður 
sagði Jói að vissulega væri það ekki sérlega 
hentugt að hafa Ælu í kjallaranum hjá sér. 
„Ég vona bara að nafngiftin sé ekki til-
komin eftir viðskipti við okkur,“ sagði 
Jói hlæjandi en sjálfur segist hann mik-
ill rokkari inn við beinið. „Því þyngra 
sem það er, því betra. Ég fer fram á að 
þeir bjóði mér ef þeir halda tónleika.“

Það er Gylfi Blöndal, gítarleik-
ari Kimono, sem á heiðurinn af því 

að hafa skaffað húsnæðið sem um ræðir. „Ég 
frétti af húsnæðinu í gegnum fasteignabrask-
ara sem ég þekki og það var fullkomið, nema 
hvað að það var of stórt,“ útskýrir Gylfi en alls 
er svæðið rúmir 150 fermetrar. Í framhald-
inu kom upp sú hugmynd að skipta því í fjög-
ur jafnstór herbergi með því að reisa veggi á 
milli. „Ég hringdi 2-3 símtöl í vini og kunningja 
og áður en ég vissi af var búið að fylla húsnæð-
ið af góðum böndum. Þetta var ekki flóknara 

en það,“ segir Gylfi.
Í framhaldinu tóku meðlimir 

sveitanna sig til og stofnuðu form-
lega Félag áhugamanna um heims-
frægð. Og í nafni heimsfrægðar-
innar var sótt um styrk til Lands- bankans - sem fékkst í gegn og gerði þeim 

kleift að reisa veggi og setja rafmagnsleiðslur 
um allt húsið. Og nú eru þar fjögur herbergi,  
þar af eitt með litlu hljóðveri.

Rokkað í kjallaranum hjá Jóa Fel

„Ég hlusta mest á Gufuna en 
ef það er eitthvað leiðinlegt á 
henni færi ég mig yfir á aðra 
stöð.“

Nýnasistar elska Ísland og víða á 
netsvæðum þeirra má sjá vefsíð-
ur og spjallsíður þar sem landið 
er lofað af meðlimum nýnasista 
víða í heiminum. Á Stormfront.
org mátti meðal annars finna 
919 tengla um Ísland sem höfðu 
verið settir inn á þessu ári. Og þar 
komu fram hugmyndir um að fjár-
festa í bönkum á borð við Glitni 
og Kaupþing. Jafnframt var lýst 
yfir áhyggjum yfir stöðu innflytj-
endamála og ást Íslendinga á evr-
ópskri og bandarískri menningu. 
„Þeir eiga æðstu menninguna en 
hafa ekki verið duglegir við að 
rækta hana,“ skrifar einn notandi. 
Þá er það talið landinu til tekna að 
hér sé lítið um litað fólk og að gyð-
ingar séu fámennur minnihluta-
hópur.

Ef til vill eru það engar nýjar 
fréttir að nasistar og þeir sem 
aðhyllast „vald hvíta manns-
ins“ skuli lofsyngja Ísland. Adolf 
Hitler og nasistarnir í þriðja ríki 
Þýskalands voru ákaflega hrifn-
ir af landi og þjóð og fornri sögu 
landsins. Töldu að hér þrifist hinn 
hreini aríakynstofn.

Einar Skúlason, framkvæmda-
stjóri Alþjóðahússins, 
sagðist ekki hafa orðið 
var við nærveru er-
lendra nýnasista en 
kannaðist vissulega 
við skrifin á netinu um 
Ísland. „Þessi menn 
hafa fengið þessa flugu 
í hausinn að Íslendingar 
væru hrein þjóð,“ segir 
Einar og bætir því við 
að þeir þyrftu ekki 
annað en fara á Þjóð-
minjasafnið og kynna 
sér fyrsta landnáms-
manninn sem er tölu-
vert frábrugðinn Ís-
lendingum í dag. 
Einar telur helstu 

forvörnina gegn slíkum 
hópum vera fræðslu 
og aftur fræðslu. „Við 
þurfum að leggja meiri 
áherslu á að fræða fólk 

um fordóma og gera 
það færara í menn-

ingarfærni,“ segir 
Einar og bætir 

því við að þau 
í Alþjóða-
húsinu hafi 
ekki upplif-

að skipulagða nýnasistastarfsemi 
á Íslandi.

„Þetta hefur ekki komið til 
skoðunar hjá okkur en þetta væri 
vissulega eitthvað sem við mynd-
um skoða ef það færi að bera á 
slíku hér á landi,“ segir Ásgeir 
Karlsson hjá greiningardeild Rík-
islögreglustjóra. Hann sagði lög-
regluna hér á landi ekki hafa orðið 
vara við skipulagða starfsemi á 
borð við þá sem nýnasistar úti í 
heimi halda í heiðri. 
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Þegar ég vann á vikublaði 
spurði ég eitt sinn kollega 

minn hvort honum þætti eðlilegt 
að þegar hann skrifaði um karla í 
nýjum samböndum segði hann að 
þeir væru „komnir með nýja upp 
á arminn“ en þegar konur byrj-
uðu með nýjum manni fylgdi allt-
af sögunni að þær væru „lausgyrt-
ar“. Nei, ekki fannst honum þetta 
normalt svona þegar honum var 
bent á þetta og ég tók aldrei aftur 
eftir lausgyrtum konum í skrifum 
hans. Nú hef ég orðið vör við ann-
ars konar kvenfyrirlitningu í fjöl-
miðlum en það er þegar sagt er 
að konur séu „frægar fyrir ekki 
neitt“. Aldrei sé ég svona skrif-
að um karla. Í Spegli Tímans var 
fyrsti ástmaður Karólínu af Món-
akó aldrei kallaður ónytjungur. 
Nei, hann var glaumgosi.

síðasta málverndunarpistli hér 
í Fbl. tekst Nirði P. Njarðvík, sem 
ekki er vanur að fetta fingur út í 
fréttamat blaðsins, að koma því 
að að birst hefði málvilla í „óþarfa 
frétt af ríkri stelpu í Bandaríkjun-
um“. Svona nennir hann að skrifa 
um Paris Hilton sem jafnan er 
talin í fararbroddi þeirra kvenna 
sem eru „frægar fyrir ekki neitt“. 
Einnig hefur Anna Nicole Smith 
heitin verið nefnd í þessu sam-
hengi. Báðar eru eða voru þess-
ar fallegu konur erfingjar millj-
arða og báðar fengust þær m.a. 
við kvikmyndaleik og fyrirsætu-
störf auk þess sem gerðir voru um 
þær raunveruleikaþættir. Fras-
inn „frægar fyrir ekki neitt“ á því 
ekki við um þær. 

brá mér í brún þegar ég sá 
fjallað á eftirfarandi hátt um Önnu 
Nicole í því annars ágæta tímariti 
19. júní: „Kona þessi hafði ekkert 
unnið sér til frægðar annað en að 
vera kynlífshjálpartæki fyrir karl-
menn og gert út á það allt sitt líf.“ 
Þessi fyrirlitning í garð konunnar 
á hvergi við og síst í ársriti Kven-
réttindafélags Íslands. Og hvað er 
líka átt við með „allt sitt líf“? Er 
verið að ýja að því að Anna Ni-
cole hafi verið að glenna sig fram-
an í karlana sem gægðust ofan í 
vögguna hennar? 

Sólrún Gísladótt-
ir utanríkisráðherra hélt ræðu á 
fundi Kvenréttindafélagsins 19. 
júní og sagði þá nokkuð sem hér 
á vel við: „Allt of margar konur 
gangast inn á orðræðu karla, þeirra 
skilgreiningu á því sem skiptir 
máli, bíða eftir þeim molum sem 
hrjóta af borði þeirra ef þær eru 
bara nógu hlýðnar.“

því að gera lítið hver 
úr annarri. Það verða hvort sem er 
aðrir til þess. Nýtum síðan tímann 
sem sparast við það til að styðja 
hver aðra til dáða.

Ríkar stelpur 
stuða


