
Þriðjudagar

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Syngur í sjö brúð-
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Syndir jafnvel fjórtán 
kílómetra á dag

flutningarÞRIÐJUDAGUR 26. JÚNÍ 2007

Auðveldari flutn-
ingar í háhýsum

 Net stafrænna 
myndavéla verður sett upp um allt 
land innan tíðar. Fyrstu vélarnar 
hafa þegar verið settar upp. Þær 
mæla hraðakstur og eru beintengd-
ar við embætti lögreglustjóra Snæ-
fellinga.

„Þessar vélar, sem eru stafræn-
ar og af mjög miklum gæðum, eru 
alltaf í gangi, allan sólarhringinn, 
þannig að eftirlit með hraðakstri 
eykst verulega,“ segir Páll Winkel 
aðstoðarríkislögreglustjóri. „Mark-
miðið er ekki að fjölga sektum 
heldur að ná niður umferðarhrað-
anum.“

Að sögn Páls verða samtals 16 
myndavélar settar upp víðs vegar 
um landið. Ef fyrirkomulagið gefst 

vel verður vélunum fjölgað enn 
frekar. „Stóra breytingin við þessa 
nýjung er sú, að það þarf ekki að 
skipta um filmu í nýju vélunum 
eins og þurft hefur í þeim gömlu.“ 
Hið aukna eftirlit fer fram með 
þeim hætti að um leið og vél mynd-
ar ökufant fer myndin rafrænt í 
gagnagrunn hjá lögreglustjóra 
Snæfellinga. Þar verða tveir menn 
í fullu starfi við að taka á móti 
boðum frá vélunum og senda út 
sektarseðla vegna brota.

„Þessar vélar verða settar upp á 
þeim stöðum þar sem mikið hefur 
verið um hraðakstur og flest slysin 
hafa orðið,“ útskýrir Páll. „Þetta 
þýðir það að lögreglan getur þá 
einbeitt sér að öðrum svæðum. 

Þetta er því hrein viðbót við 
umferðareftirlitið.“

Þessi aukni eftirlitsbúnaður er 
til kominn í kjölfar nýs samstarfs-
samnings milli ríkislögreglustjóra 
annars vegar og Vegagerðarinnar 
og Umferðarstofu hins vegar um 
sérstakt umferðareftirlit.

Í kjölfar samninganna hafa einn-
ig verið teknir í notkun nýir 
öndunarsýnamælar sem gefa 
endanlega niðurstöðu strax. Loks 
eru nú öll afskipti lögreglumanna 
tekin upp á geisladisk sem síðan 
fylgir viðkomandi málum. Þeir 
sem rengja mælingu eða hafa 
athugasemdir við verklag lögreglu 
geta einfaldlega fengið að sjá 
myndskeiðið. - 

Ökumenn í neti staf-
rænna vegmyndavéla
Settar hafa verið upp nýjar stafrænar eftirlitsmyndavélar sem munu dæla 
myndum af ökuföntum beint til lögreglustjóraembættisins á Snæfellsnesi. Þar 
eru tveir menn í fullri vinnu við að senda út sektarseðla vegna brota.

Síðustu bresku 
hermennirnir yfirgáfu í gær 
Suður-Armagh-sýslu á Norður-
Írlandi, þar sem þeir höfðu staðið 
vaktina við landamærin að írska 
lýðveldinu síðastliðin 37 ár. 

Yfirmaður þess herliðs sem 
eftir er á N-Írlandi, Nick Parker, 
sagði að sú hætta sem stafaði af 
klofningshópum IRA sem vildu 
halda vopnaðri baráttu áfram 
væri það lítil að hún kallaði ekki á 
mikinn hernaðarlegan viðbúnað. 
Lögreglan væri með aðstoð 
hryðjuverkavarna-leyniþjónustu
fær um að fást við þau tilfelli sem 
upp kynnu að koma.

Herinn burt frá 
höfuðvígi IRA

Eldur kom upp í hvalaskoð-
unarskipinu Hafsúlunni í gær-
kvöld. 75 manns voru í skipinu, 
sem var statt úti fyrir Lundey á 
Kollafirði þegar atvikið átti sér 
stað.

Allt tiltækt slökkvilið og 
björgunarsveitir voru kallaðar út 
vegna eldsins, en þegar báturinn 
kom til hafnar hafði eldurinn verið 
slökktur. Einn var fluttur á 
sjúkrahús með minniháttar 
reykeitrun, en annars sakaði 
engan. Eldsupptök eru ókunn. 

Eldur kom upp 
í Hafsúlunni

 Sextán manna vígahópur frá 
víkingafélaginu Rimmugýgi varð 
fyrir miklu tjóni þegar málningu 
var hellt yfir fokdýra búninga 
þeirra og búnað í miðri bardaga-
sýningu á 17. júní. Stúlkur á 
vegum Hins hússins, í gervi 
valkyrja, helltu yfir þá blóðrauðri 
málningunni, sem ætlað var að 
gæða bardagann auknu lífi og 
raunveruleika.

„Þetta er rándýr búnaður sem 
hefur ómetanlegt tilfinningalegt 
gildi í mörgum tilvikum,“ segir 
talsmaður hópsins. Víkingarnir 
fara fram á bætur. 

Víkingar vilja 
„blóðbaðsbætur“

 Íslendingurinn sem 
er í haldi lögreglu í Brasilíu fyrir 
fíkniefnasmygl var handtekinn 6. 
júní síðastliðinn með rúmlega sex 
kíló af kókaíni í fórum sínum. Að 
sögn rannsóknarlögreglumanns í 
Sao Paulo var hann stöðvaður við 
hefðbundið eftirlit á Guarulhos-
flugvellinum í Sao Paulo á leið til 
Lissabon.

Maðurinn er 28 ára gamall og 
var einn á ferð. Tveimur dögum 
síðar var hann fluttur í fangelsið 

Belém II í Sao Paulo. Þar hefur 
hann nú verið í á þriðju viku.

Lögreglan leitar reglulega, nær 
daglega, að fíkniefnum á flugvell-
inum, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins.

Lögregluyfirvöld á Íslandi hafa 
ekki fengið málið inn á sitt borð. 
Heimildir Fréttablaðsins herma 
að utanríkisráðuneytinu hafi 
hvorki borist beiðni um aðstoð frá 
manninum né fjölskyldu hans. 
Pétur Ásgeirsson, skrifstofustjóri 

hjá utanríkisráðuneytinu, vill ekk-
ert tjá sig um málið.

Tveir aðrir Íslendingar eru 
ófrjálsir í Brasilíu eftir að hafa 
verið teknir þar með fíkniefni. 
Annar, Hlynur Smári Sigurðarson, 
var tekinn með tvö kíló af barna-
púðri, sem hann hélt vera kókaín, 
og kennir ensku í samfélagsþjón-
ustu. Hinn var tekinn með tólf kíló 
af hassi á leið inn í landið. Við því 
getur legið margra ára fangelsis-
vist.

Var með rúm sex kíló af kókaíni



Ásgeir, fara stúlkurnar þá ekki 
bara að dansa undir borðum?

 Pólverji á þrítugsaldri fékk 
annars stigs bruna þegar hann 
varð fyrir sjóðandi heitu vatni úr 
Strokki á laugardag.

Maðurinn og ferðafélagar 
ætluðu að aka til Selfoss í leit að 
aðstoð, en vegfarandi fór með þá 
að næsta bæ. Mönnunum hafði 
ekki hugkvæmst að leita hjálpar á 
hótelinu.

Starfsmenn á Hótel Geysi eru 
vanir skyndihjálp og hafa smyrsl 
og kalt vatn til að hlúa að 
brunasárum, að eigin sögn. 

Aðstoð að fá á 
Hótel Geysi

Niðurskurður á 
þorskveiðum samkvæmt ráðgjöf 
Hafrannsóknastofnunar myndi 
jafngilda því að tuttugu fiskvinnslu-
hús yrðu verkefnalaus, sé reiknað 
með því að aflinn sé unninn í landi, 
segir Aðalsteinn Baldursson, for-
maður matvælasviðs Starfsgreina-
sambands Íslands (SGS).

Fulltrúar SGS funduðu í gær með 
Einari K. Guðfinnssyni sjávar-
útvegsráðherra, en Aðalsteinn 
segir sambandið hafa þungar 
áhyggjur af niðurskurði í aflaheim-
ildum á þorski, sem geti haft alvar-
leg áhrif á starfsfólkið. 

Hann bendir á að þó talað sé um 
að samfélagið í heild sé vel í stakk 

búið til að takast á við áföll verði að 
gæta að því að þó vel ári á sumum 
svæðum byggi önnur afkomu sína á 
fiskveiðum, og þar sé sáralítið svig-
rúm.

Aðalsteinn segir fundinn með 
ráðherra hafa verið uppbyggileg-
an, ráðherra hafi meðal annars 
óskað eftir hugmyndum SGS varð-
andi félagsleg úrræði fyrir þá sem 
verst verða úti verði þorskkvótinn 
skertur. SGS muni nú fara í að 
vinna slíkar tillögur. 

SGS leggur áherslu á að hætt 
verði við að aflétta tíu prósenta 
kvótaálagi. Verði það afnumið 
minnki hvatinn til að landa aflanum 
í landi og vinna hann heima, og 

meiri freisting að senda aflann úr 
landi í gámum.

„Þetta er atriði sem okkur finnst 
skelfilegt að fá ofan í fyrirliggjandi 
tillögur um skerðingu frá Hafró,“
segir Aðalsteinn.

Kvótaálagi verði ekki aflétt

Vegirnir anna ekki 
umferð borgarinnar
Vegakerfið ber ekki aukna bílaumferð til og frá höfuðborginni. Aukin bílaeign 
og tjaldvagnar margfalda álagið. Lögreglan lítur á hverja helgi í sumar sem um-
ferðarhelgi. Gatnamótin við Rauðavatn og Þingvallaveg stífla helst umferðina.

 Tillögur Hafrann-
sóknastofnunar um verulegan 
niðurskurð í þorskveiðum á næsta 
fiskveiðiári verður að taka 
alvarlega. Ljóst er að markmið 
fiskveiðistjórnunarkerfisins um 
að byggja upp þorskstofninn hefur 
algjörlega mistekist. Þetta kemur 
fram í ályktun sem Sjómannasam-
band Íslands sendi frá sér.

Öllum ráðum þarf að beita til 
að snúa þróuninni við, þannig að 
þorskstofninn vaxi á næstu árum 
í stað þess að standa í stað eða 
minnka, segir í tilkynningu. 
Sérstaklega þurfi að skoða áhrif 
leiguframsals veiðiheimilda og 
brottkasts í þeim tilgangi.

Taka tillögur 
Hafró alvarlega

Portúgalskur starfsmað-
ur í Fljótsdalsstöð, stöðvarhúsi 
Kárahnjúkavirkjunar, lést í gær-
morgun af völdum áverka sem 
hann hlaut þegar hann féll fjóra 
metra niður á steingólf í stöðvar-
húsinu.

Starfsmenn voru að hífa stykki 
milli hæða í húsinu, en slynkur kom 
á það með þeim afleiðingum að það 
rakst í manninn. Hann missti jafn-
vægið og féll niður á gólfið. Öryggis-
girðing hafði verið fjarlægð á 
meðan stykkið var híft upp, en mað-
urinn var með öryggishjálm.

Maðurinn var umsvifalaust 
fluttur til Egilsstaða, en þaðan átti 
að senda hann með sjúkraflugi til 
Reykjavíkur. Hann lést vegna 
höfuðáverka og innvortis blæð-
inga í sjúkrabílnum á leiðinni.

Maðurinn starfaði fyrir VA-
Tech, sem er þýsk/austurrískt fyr-
irtæki sem sér um vélar og raf-

búnað í stöðvarhúsinu. 
Samstarfsmönnum mannsins var 
boðið upp á áfallahjálp í kjölfar 
slyssins.

Þetta var fimmta banaslysið 
sem hefur orðið við byggingu 
Kárahnjúkavirkjunar. Bænastund 
var haldin fyrir starfsmenn VA-
Tech klukkan fimm í kirkjunni á 
Valþjófsstað. Prestur var Lára 
Oddsdóttir.

Lögreglan sleppti í 
gærmorgun sex Litháum sem 
handteknir voru í Breiðholti 
aðfaranótt sunnudags eftir að 
húsráðandi var höfuðkúpubrotinn 
með barefli í eigin samkvæmi. 
Honum er enn haldið í öndunarvél 
en er á batavegi. Þá var einn 
stunginn í bakið en slapp með 
skeinur.

Litháarnir sex reyndust ekki 
vera sökudólgarnir í málinu, heldur 
voru þeir gestkomandi í samkvæm-
inu og þolendur eða vitni að 
árásinni. Svo virðist sem ókunnir 
menn, einnig Litháar, hafi ráðist inn 
í samkvæmið og hafið hópslagsmál 
með áðurnefndum afleiðingum.

Litháarnir sex 
ekki sökudólgar
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 Bílaeign hefur aukist 
svo mikið síðustu árin að vegakerfið 
annar ekki lengur umferðinni. Þetta 
sannaðist enn og aftur á sunnudag-
inn þegar bílalestin var nær óslitin 
annars vegar frá Grundartanga til 
Reykjavíkur og hins vegar nær alla 
leið austur á Selfoss. 

Lögreglan var með viðbúnað við 
umferðarstýringu frá klukkan 
tæplega fimm um daginn og til að 
ganga tíu um kvöldið.

Helst kreppir skórinn á svæði 
við gatnamót Þingvallavegar og 
Vesturlandsvegar og þar sunnar 
niður að hringtorgum í Mosfells-
bæ. Á Suðurlandsvegi verða tafir 
við hringtorg við Rauðavatn. Einn-
ig er flöskuháls við Selfoss. 

Jón Rögnvaldsson vegamála-
stjóri segir að endurbætur á þess-
um gatnamótum séu fljótvirkasta 
leiðin til að greiða fyrir umferð-
inni. Til lengri tíma séð þurfi þó 
vafalaust að breikka vegina.

Á sama tíma í fyrra var afar 
svipuð umferð um Vesturlands-
veg, án viðlíka tafa.

Guðbrandur Sigurðsson, aðal-
varðstjóri í umferðardeild lög-
reglunnar, segir hugsanlega skýr-
ingu á þessu vera þá að við 
gatnamótin við Þingvallaveg séu 
vegaframkvæmdir. Aukið magn 
tjaldvagna sé önnur skýring. Í það 
heila hafi umferð aukist svo mikið 
að nú flokkist allar helgar sumars 
undir umferðarhelgar. 

„Bílaeign hefur aukist gífurlega  
síðustu þrjú til fjögur árin. Þegar 
eftirvagnar eru komnir aftan í 
annan eða þriðja hvern bíl þá þýðir 
það margöldun á umferð,“ segir 
hann.

Guðbrandur telur að þrátt fyrir 
miklar vegabætur síðustu ára 
virðist svo vera sem vegakerfið 
anni einfaldlega ekki bílaflota 
borgarbúa.

Guðbrandur telur það torvelt að 
takmarka umferð tjaldvagnanna. 
Það væri enda hlutverk löggjaf-
ans en ekki lögreglu. 

Vandasamt sé að greiða úr 
umferð þegar vegfarendur keyri í 
bæinn eða út úr honum á sama 
tíma. Hvalfjarðargöngunum var 
lokað fjórum sinnum á sunnudag-

inn af öryggisástæðum, þegar 
umferð var stopp Reykjavíkur-
megin við göngin. Marínó Tryggva-
son, afgreiðslustjóri Spalar, segist 
ekki muna eftir viðlíka ástandi. 
Hann bendir til útskýringar á 
mikla bílaeign, „hjólhýsamenning-
una sem tröllríður öllu þessa dag-
ana“ og góðviðrið.

„Það hugsa allir eins og fólk vill 
njóta veðursins þegar það er svona 
gott,“ segir hann. Marínó á því von 
á fleiri umferðarhnútum í sumar. 

 Embætti borgarritara 
og borgarlögmanns verða 
endurvakin samkvæmt nýsam-
þykktum breytingum á stjórn-
kerfi og skipuriti Reykjavíkur-
borgar. 

Með breytingunum heyrir öll 
starfsemi Ráðhússins undir 
borgarritara að undanskildum 
skrifstofu borgarstjóra, skrif-
stofu borgarstjórnar og embætti 
borgarlögmanns.

Markmið stjórnkerfisbreyting-
anna er að auka skilvirkni og efla 
þjónustu Ráðhúss og samnýta 
betur starfskrafta innan stjórn-
sýslu borgarinnar. 

Tvö embætti 
endurvakin

 Leiðtogar Ísraels 
og Arabaríkjanna héldu fund á 
mánudag í því skyni að styðja við 
forseta Palestínu, Mahmoud 
Abbas, og ýta við friðarviðræðum 
í kjölfar yfirtöku Hamas á 
Gazasvæðinu.

Mikill óstöðugleiki hefur ríkt á 
svæðinu síðan slitnaði upp úr 
þjóðstjórn Hamas- og Fatah-
hreyfingarinnar fyrir skemmstu. 
Forsætisráðherra Ísraels, Ehud 
Olmert, var ekki bjartsýnn á að 
friðarsamningar næðust nema 
eftir miklar viðræður. Hann lýsti 
því þó yfir að hann hyggðist 
sleppa 250 Fatah-liðum úr haldi.

Leiðtogarnir 
hittast á fundi
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www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Corolla SD Terra

Meira rými

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

Verð frá 1.960.000* kr.

Frábær nýting á plássi Meira innanrými í nýrri Corolla

Meira öryggi

Hljóðlátastur í sínum flokki

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Minni útblástur og eldsneytiseyðsla með MM skiptingu

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og

reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.



Miðaldra hjón úr 
Kópavogi, sem leitað hafði verið 
frá aðfaranótt laugardags, fund-
ust í gærmorgun heil á húfi.

Hjónin fundust í sjálfheldu 
skammt frá skálanum við 
Emstrur á Fjallabaksleið syðri. 
Lögreglan á Hvolsvelli kom þeim 
til aðstoðar eftir ábendingu frá 
fólki sem heyrt hafði lýst eftir 
þeim.

Ekkert hafði spurst til þeirra 
síðan laust eftir miðnætti 
aðfaranótt laugardags. 

Fundust eftir 
tveggja daga leit

 Hvalatalning á 
hafsvæðinu í kringum Ísland 
hófst í gær. Talningin er á vegum 
Hafrannsóknastofnunar og 
erlendra samstarfsaðila, og 
stendur leiðangurinn yfir í einn 
mánuð. Þetta segir í tilkynningu 
sem Hafrannsóknastofnun sendi 
frá sér í gær.

Verkefnið er hluti af sam-
ræmdu átaki í hvalatalningum 
þar sem talið verður samtímis á 
svæði sem nær frá austurströnd 
Bandaríkjanna, Kanada, Græn-
landi, Íslandi, Færeyjum, Noregi 
og Bretlandseyjum. Um er að 
ræða umfangsmestu hvalataln-
ingu sögunnar. 

Umfangsmikil 
hvalatalning

 Jose Manuel 
Barroso, forseti framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins, 
sagði í gær nauðsynlegt að gera 
meira til að vinna gegn hlýnun 
loftslags, eftir að hann heimsótti 
Grænland og var sýndur hinn 
hraðbráðnandi jökulís í Ísfirðin-
um við Ilulissat (Jakobshöfn) á 
vesturströndinni.

Barroso og danski forsætisráð-
herrann Anders Fogh Rasmussen 
skoðuðu jakana sem brotna óðum 
af jöklinum sem gengur æ hraðar 
fram. Vísindamenn segja að 35 
rúmkílómetrar af ís brotni nú 
árlega af jöklinum á þessum stað. 

„Við verðum að gera meira. 
Ástandið er mjög alvarlegt,“ tjáði 
Barroso Ritzau-fréttastofunni. 

Meiri aðgerðir 
gegn hlýnun

 Fulltrúar Alcan funduðu 
hjá sveitarfélaginu Ölfusi í 
Þorlákshöfn í gær í annað sinn á 
fáum dögum. Væntanlegt svar 
Landsvirkjunar við ósk Alcan um 
framlengingu raforkusamnings 
gæti ráðið miklu um virkjana- og 
stóriðjuframkvæmdir í landinu á 
næstu árum. Alcan hyggur á 
sams konar fund á næstu dögum 
með ráðamönnum Voga vegna 
Keilisness.

Í fréttum Stöðvar tvö í gær-
kvöldi sagði Friðrik Sóphusson, 
forstjóri Landsvirkjunar, að 
líklega myndu samningsaðilar 
ræðast við eftir helgi. 

Áttu annan 
fund í Ölfusi

 Sextán manna bardagahópur 
frá víkingafélaginu Rimmugýgi 
varð fyrir tjóni upp á hundruð þús-
unda þegar listahópur á vegum 
Hins hússins sletti rauðri málningu 
yfir hópinn á meðan á bardaga stóð 
á þjóðhátíðinni. Tjónið verður bætt 
segir forstöðumaður Hins hússins.

Víkingahópurinn var ráðinn til 
að skemmta í miðbæ Reykjavíkur 
á þjóðhátíðardaginn, og var bar-
dagi hópsins fléttaður inn í listvið-
burð frá Götuleikhúsinu, segir 
Helgi Ingason, talsmaður hópsins. 

Hann segir að víkingunum hafi 
verið sagt af því að yfir höfðum 
þeirra myndi hanga mennskur 
órói, stúlkur frá Götuleikhúsinu, 
neðan úr krana og táknuðu stúlk-
urnar valkyrjur sem sveimuðu 
yfir vígvellinum.

„Ég varð var við það eftir að bar-
daginn hófst að það var verið að 
hella einhverju yfir okkur, og hélt 
fyrst að það væri vatn. Svo tók ég 
eftir að það var komið rautt á and-
litið á mönnum og eitthvað í fötin, 
en gekk út frá því að þetta væri 
bara litað vatn eða eitthvað í þá átt-
ina,“ segir Helgi. Annað hafi þó 
komið í ljós, og liturinn reynst vera 
vatnsleysanleg málning, sem ekki 
fór þó úr fötunum.

„Þetta er rándýr búnaður sem 
við erum með, og hefur ómetanlegt 
tilfinningalegt gildi í mörgum til-
vikum,“ segir Helgi. Hann segir að 
af sextán manna hópi sem barðist 
þennan dag hafi aðeins tveir slopp-
ið við blóðbaðið óvænta. 

Mikill metnaður er lagður í fatn-
að og annan búnað víkinganna, allt 
er handgert og efni lituð upp á 
gamla mátann, auk þess sem mikið 

er notað af leðri. Helgi segir að 
Reykjavíkurborg hafi borgað fyrir 
þurrhreinsun á fatnaðinum, og lit-
urinn hafi dofnað eitthvað við það, 
en búnaðurinn sé engu að síður 
blettóttur og ljótur.

Helgi segir að víkingarnir hafi 
ekki vitað af blóðbaðinu fyrr en 
það átti sér stað. „Fyrst og fremst 
vorum við sárir. Ég var mest reið-
ur yfir því að það skyldi ekki hafa 
verið talað við okkur fyrirfram, 
því það er til fullt af efnum sem 
hægt hefði verið að nota sem ekki 
skemma fötin.“

„Við tökum þessu af heimspeki-
legri ró og treystum því að það 
verði leyst úr okkar málum,“ 
segir Hafsteinn Pétursson, jarl 
Rimmugýgjar. Hann segir að 
skemmdir á búningum víkinganna 
hljóði upp á hundruð þúsunda 
króna. 

„Við gerum upp við víkingana 
ef það hafa orðið skemmdir,“ 
segir Markús H. Guðmundsson, 
forstöðumaður Hins hússins. „Við 
gerum þessi mál upp að víkinga-
sið [...] og borgum það sem okkur 
ber.“

Víkingar sækja bæt-
ur vegna „blóðbaðs“
Bardagahópur frá víkingafélaginu Rimmugýgi lenti í óvæntu blóðbaði í bar-
dagasýningu hópsins á 17. júní. Tjón á búnaði upp á hundruð þúsunda vegna 
rauðrar málningar. Tökum þessu með heimspekilegri ró segir jarl Rimmugýgjar.

 „Við göngum bjartsýn-
ir til þessara viðræðna og vonumst 
til að ríkið taki vel í málaleitan 
okkar,“ segir Gunnar Einarsson, 
formaður Samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu (SSH). 

Samþykkt var að skipa við-
ræðunefnd við ríkið um þátttöku 
þess í kostnaði vegna almennings-
samgangna á höfuðborgarsvæð-
inu á stjórnarfundi SSH í gær. 
Þeir sem skipa nefndina eru 
Gunnar Einarsson, Gunnar I. 
Birgisson, Lúðvík Geirsson, Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson og Þor-
björg H. Vigfúsdóttir, varafor-
maður stjórnar Strætó bs. 

Þorbjörg bendir á að úti á 
landsbyggðinni séu rútuferðir og 
sérleyfisferðir niðurgreiddar: 
„Með tillögum okkar bendum við 
á að höfuðborgarsvæðið hefur 
ekki notið sama stuðnings og hin 
sveitarfélögin í þessum málum.“

Gunnar segir næsta skref vera 
að ná fundi með þeim ráðherrum 
sem hafa almenningssamgöngur 
á sinni könnu. „Vonandi næst 
fundur áður en menn fara í sum-
arfrí og þá er tilgangurinn að 
gera ríkisvaldinu grein fyrir 
þessum rekstri og hvernig það 
gæti komið að honum.“

Ríkið komi að rekstrinum

 Tony Blair mun 
funda með Arnold Schwarzenegg-
er, ríkisstjóra Kaliforníu, á sínum 
seinasta fundi sem forsætisráð-
herra. Umræðuefnið verður 
loftslagsbreytingar.

Blair og Schwarzenegger 
samþykktu að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda þegar sá 
fyrrnefndi heimsótti Kaliforníu 
fyrir ári.

Gordon Brown, nýkjörinn 
leiðtogi Verkamannaflokksins, 
tekur við embætti forsætisráð-
herra af Blair á morgun. 

Ræðir loftslags-
mál við Arnold



Frelsi stöðvar
tímann
Þú borgar bara fyrir fyrstu 3 mínúturnar
en getur svo talað og talað fyrir 0 kr.
Fylltu á Frelsi með GSM símanum og njóttu þess að vera í gefandi samböndum í sumar.*

- 0 kr. mínútan eftir fyrstu 3 mínútur hvers símtals
- 0 kr. fyrir hvert skilaboð eftir 3 SMS eða 3 MMS innan sólarhringsins

Til að geta fyllt á Frelsi úr símanum þarftu bara að skrá debet- eða kreditkortið þitt einu 
sinni á Mínu Frelsi á siminn.is eða í verslunum Símans.

  *Tilboðið gildir innan kerfis Símans. Nánari upplýsingar um tilboð og skilmála er að finna á siminn.is/frelsi
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800 7000 – siminn.is

SONY ERICSSON K610i

Léttkaupsútborgun
1.900 kr.

1.500 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Verð aðeins 19.900 kr.

á sumartilb
oðisími



 Maður í Chicago var 
handtekinn á dögunum fyrir að 
líkjast leikaranum Samuel L. 
Jackson. Hann var ákærður fyrir 

vopnað rán eftir 
að 37 ára maður 
var rændur við 
hraðbanka og 
skorinn með 
hnífi. „Ræninginn 
leit út alveg eins 
og Samuel L. 
Jackson,“ sagði 
fórnarlambið við 
lögregluna.
Maðurinn fannst 

á nálægu gistiheimili eftir að 
öryggisvörður benti á að einn 
gestanna væri líkur leikaranum. 

Annar gestur á gistiheimilinu 
sagði ræningjann ekki líkjast 
Samuel L. Jackson. „Hann er 
líkari Danny Glover.“ 

Líktist Samuel 
L. Jackson

NÝJAR OG BETRI JÚMBÓ 
HYRNUR Í NÆSTU VERSLUN

 „Sumarið er sá tími sem 
starfsfólk sjúkrahúsanna, lögregl-
an og prestar kvíða sem mest. 
Slysin gerast allt árið um kring en 
sumarið er sérstaklega þungur 
tími. Við viljum láta rödd okkar 
heyrast á þennan hátt,“ segir 
Soffía Eiríksdóttir hjúkrunar-
fræðingur en hún er í forsvari 
fyrir fjöldagöngu gegn umferðar-
slysum sem hjúkrunarfræðingar 
á Landspítalanum efna til í dag 
klukkan fimm. 

„Við fáum ekki tækifæri til að 
tjá okkur um einstök slys en í 
göngunni koma margar starfs-
stéttir saman og við ætlum að sýna 
samstöðu og minnast sjúklinga 
okkar, bæði þeirra sem létust og 
þeirra sem lifðu af,“ segir Soffía. 
Hún bendir á að þótt fréttist að 
einstaklingur sé kominn úr lífs-
hættu eftir umferðarslys þá sé 
ferlið rétt að byrja hjá honum.

 „Þetta eru þung spor fyrir 

fórnarlambið, fjölskylduna og 
starfsfólkið. Hvert umferðarslys 
snertir ekki bara þá sem eru í bíln-
um heldur hefur það margföldun-
aráhrif og því eiga mjög margir 
um sárt að binda vegna þessara 
slysa,“ segir Soffía og býður alla 
velkomna í gönguna í dag. 

„Mjólkursamsalan býður upp á 
ís og Sjóvá ætlar að gefa okkur 
vatn og orkustangir í tilefni dags-
ins.“

 Frönsk stjórnvöld gengu 
í gær fram fyrir skjöldu til að 
reyna að fá alþjóðasamfélagið til 
að reka af sér slyðruorðið í mál-
efnum Darfúr-héraðs í Súdan. 
Nicolas Sarkozy Frakklandsfor-
seti sagði „þögnina drepa“, 
hneykslaðist á aðgerðaleysi heims-
ins yfir Darfúr og kallaði eftir 
stækkuðu og betur búnu friðar-
gæsluliði.

„Skorturinn á ákveðni og athöfn-
um er óþolandi,“ tjáði Sarkozy 
fulltrúum 18 landa og fjölda 
alþjóðastofnana sem svöruðu kalli 
Frakklandsstjórnar og mættu til 
Parísar til að freista þess að fá 
einhverju áorkað í að binda enda á 
óöldina í Darfúr. 

Condoleezza Rice, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, sagði að þar 
sem Súdanstjórn væri þekkt fyrir 
að ganga bak orða sinna yrði að 
halda alþjóðlegum þvingunarað-
gerðum virkum, þrátt fyrir að hún 
hafi nýlega fallist á að fleiri frið-
argæsluliðar yrðu sendir til hér-
aðsins. Erindrekar Kínastjórnar, 
sem talin er vera í aðstöðu til að 
hreyfa miklu í málinu gagnvart 
stjórnvöldum í Súdan, mæltu enn 
sem fyrr gegn alþjóðlegum þving-
unaraðgerðum og gegn áskorun-
um sem heyrst hafa um að Ólymp-
íuleikarnir sem fram fara í Peking 
á næsta ári skyldu sniðgengnir 
vegna málsins. 

Spurður af fréttamönnum hvort 
umsvif Kínverja í olíuiðnaði í 
Súdan aftraði Kínastjórn frá því 
að ganga hart að ráðamönnum í 
Kartúm sagði kínverski erindrek-
inn Liu Giujin: „Fyrir því er eng-

inn fótur, það er rakalaust.“ 
Sarkozy hét því að Frakkar 

myndu leggja 10 milljónir evra til 
viðótar til friðargæsluliðs Afríku-
bandalagsins. Hin mánaðargamla 
ríkisstjórn sem Sarkozy skipaði 
hefur gert lausn Darfúr-málsins 
að forgangsmáli utanríkisstefnu 
sinnar. Evrópusambandið heitir 
stóraukinni mannúðaraðstoð.

Súdanstjórn var ekki boðið að 
senda fulltrúa á ráðstefnuna. Hún 

sagði hana geta torveldað frekar 
en auðveldað lausn.

Yfir 200.000 manns hafa látið 
lífið í Darfúr og tvær og hálf millj-
ón manna hrakist á flótta síðan 
árið 2003, þegar uppreisnarmenn 
gripu til vopna gegn Súdanstjórn. 
Stjórnvöld eru sökuð um að hafa 
brugðist við með því að siga svo-
nefndum janjaweed-sveitum 
araba á heimamenn, en því neitar 
Súdanstjórn.

Þrýst á um nýtt frið-
argæslulið til Darfúr
Erindrekar fjölda landa og alþjóðastofnana komu í gær saman í París til að ræða 
aðgerðir til að bregðast betur við neyðarástandinu í Darfúr í Súdan. Kínverjar 
verjast kröfum um að þeir beiti áhrifavaldi sínu til að leggja hart að Súdanstjórn. 

 Hæstiréttur hefur vísað 
aftur í hérað máli á hendur ungum 
manni sem gefið er að sök að hafa 
ráðist hrottalega á kærustu sína í 
október 2005. Maðurinn var sýkn-
aður í Héraðsdómi Reykjavíkur í 
desember síðastliðnum, en Hæsti-
réttur hefur komist að þeirri niður-
stöðu að slíkir annmarkar hafi 
verið á meðferð málsins í héraði að 
rétt sé að vísa því þangað að nýju.

Kærastan kærði manninn upp-
haflega í október 2005 fyrir að hafa 
ráðist á hana á göngustíg í Breið-
holti eftir rifrildi þeirra í millum. 
Hún sagði hann hafa kippt henni 
niður aftan frá, rifið í hár hennar, 
dregið hana eftir göngustígnum, 

hrækt á hana og ítrekað barið höfði 
hennar við jörðina. Hún hafi síðan 
komist undan við illan leik og upp í 
bíl til ókunnugs fólks.

Konan féll frá kærunni í júní í 
fyrra, þar sem hún hafði tekið aftur 
saman við manninn. Í september 

hætti hún síðan við að draga kær-
una til baka.

Héraðsdómur komst að því að 
ekki væru fyrir hendi nægar sann-
anir til að sakfella manninn, sem 
kvað áverka konunnar til komna 
vegna þess að hún hefði ítrekað 
fallið á jörðina í áfengisvímu. 

Hæstiréttur telur hins vegar að í 
héraðsdómi hafi mat á trúverðug-
leika stúlkunnar ranglega verið 
byggt á samanburði á frumskýrslu 
og læknisvottorði, þar eð hún hafi 
verið í miklu uppnámi þegar frum-
skýrslan var tekin. Einn dómara, 
Ólafur Börkur Þorvaldsson, skilaði 
sératkvæði og vildi sýkna mann-
inn. 

Ofbeldismál sent aftur í hérað
 Af þeim sem afstöðu 

taka í skoðanakönnun, sem gerð 
var fyrir norsku dagblöðin 
Nationen, Klassekampen og 
Dagen, segjast rúm 48 prósent 
andvíg inngöngu Noregs í 
Evrópusambandið og tæplega 
42 prósent fylgjandi. 

Norðmenn hafa tvisvar 
hafnað aðild að sambandinu í 
þjóðaratkvæðagreiðslu, fyrst 
árið 1972 og síðast árið 1994. 

Núverandi ríkisstjórn 
vinstriflokka undir forystu Jens 
Stoltenberg hefur inngöngu 
ekki á stefnuskránni að 
óbreyttu.

Meirihluti and-
vígur aðild

Hefur þú áhyggjur af stöðu 
íslenska þorskstofnsins?

Varst þú fastur í umferð á 
sunnudag?



Skafðu hér og þú getur 
unnið 100.000 kr. á mánuði 
næstu 120 mánuðina. 
Alls 12 milljónir skattfrjálst! 

Skafðu hér og 
þú getur 
unnið milljón 
strax!

Þú getur unnið milljónir í launahækkun 

eða átt von á glæsilegum aukavinningum.

Drögum um fjölda aukavinninga í 
júní, júlí, ágúst og september.
Sjá nánar á www.hhi.is

Fullt af glæsilegum aukavinningum 
í boði fyrir þá sem taka þátt:

 • Sólarlandaferð með Úrval Útsýn
 • Borgarferð með Úrval Útsýn
 • Flug innanlands með Flugfélagi Íslands
 • Gisting fyrir tvo á Hótel KEA
 • Leikhúsmiðar í Borgarleikhúsið   
    • Leikhúsmiðar hjá Leikfélagi Akureyrar
 • Kvöldverður á Einari Ben
 • Ísveisla frá Kjörís
 • Bíómiðar í Háskólabíó
 • Launamiðar

Fáðu þér Launamiða í næstu sjoppu, 
bensínstöð eða verslun og gerðu 
sumarið eftirminnilegt.

Ef þú færð ekki vinning 
skefur þú hér og slærð inn 
númerið á www.hhi.is
og ferð í lukkupottinn.

Launamiðans
Sumarbónus



Stefnir, félag ungra 
sjálfstæðismanna í Hafnarfirði, 
stóð fyrir pókermóti síðastliðinn 
laugardag. Á mótið buðu þeir tut-
tugu flokksmönnum til að spila 
póker með sambærilegu fyrir-
komulagi og á pókermóti sem lög-
reglan stöðvaði fyrir skömmu.

Tilgangurinn með pókermótinu 
var að mótmæla úreltum lögum 
sem virðast gera upp á milli spila-
tegunda, segir Kristján Valgeir 
Þórarinsson, formaður Stefnis. 
Hann segir fyrirkomulagið hafa 
verið eins að flestu leyti og á golf- 
og briddsmótum, enda um sam-
bærilegt mót að ræða. 

Hann segir að hver þátttakandi 

hafi lagt 1.500 krónur í pott, og spil-
að hafi verið upp á spilapeninga. 
Þeir sem dottið hafi út á fyrsta 

klukkutímanum hafi getað keypt 
sig inn aftur. Þannig hafi safnast 
samtals um 35 þúsund krónur, sem 
hafi farið óskiptar í verðlaun.

Lögreglan stöðvaði pókermót þar 
sem 150 spiluðu fyrir rúmri viku og 
yfirheyrði forsvarsmann þess. 
Kristján segir engan hafa verið 
yfirheyrðan vegna mótsins og lög-
reglan hafi ekki haft afskipti af því. 
Þetta er annað pókermót Stefnis en 
mót sem haldið var í mars hafi ekki 
vakið mikla athygli.

Að sögn lögreglu hefur engin 
ákvörðun verið tekin um ákæru 
vegna stóra pókermótsins. Ákæru-
svið lögreglu höfuðborgarsvæðis-
ins hefur það til umfjöllunar.

Sambærilegt við briddsmót

Alvarleg umferðarslys 
voru sextíu prósentum fleiri á 
fyrstu fjórum mánuðum þessa árs 
miðað við sama tíma í fyrra. Hlut-
fallsleg aukning alvarlegra slas-
aðra er svipuð. Á móti kemur að 
færri banaslys hafa orðið í ár en á 
fyrstu fjórum mánuðum ársins 
2006.

Umferðarstofa hefur tekið 
saman tölur yfir umferðarslys 
það sem af er árinu, miðað við 
fyrri ár. Þegar öll slys eru tekin 
með í reikninginn eru þau aðeins 
færri á þessu ári en á sama tíma í 
fyrra. Alvarleg slys eru hins 
vegar  miklu fleiri.

Sigurður Helgason, verkefna-
stjóri Umferðarstofu, segir enga 
augljósa skýringu á þessari aukn-
ingu, en hún tengist bæði hraða og 
notkun öryggisbúnaðar. „Ölvun-
arakstur hefur aukist, og það er 

eitthvað sem hefur mikil áhrif.“
Hann segist ekki hafa góða til-

finningu fyrir sumrinu miðað við 
þessar tölur. „Til að laga þetta 
þarf hugarfarsbreytingu í samfé-
laginu. Lögreglan stoppar þetta 
ekki ein, það þarf líka að upplýsa 

fólk um eðli og afleiðingar 
hraðaksturs.“

Þrjú ungmenni slösuðust alvar-
lega á dögunum þegar bíll þeirra 
skall á húsi Hamborgarabúllunn-
ar við Geirsgötu. Þau eru á bata-
vegi.

Alvarleg slys miklu fleiri í ár

BRJÖMS-
NJUMS-
BRRÖMS-
BRÖMS-
SNJÖMM-
… AHHH!

Á kexmáli þýðir þetta: úrvalsgott súkkulaði, 
hafrar, hveilhveiti og unaðslegt bragð.

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

NICOTINELL

NICOTINELL

FÆST
Í HANDHÆGUM 12 STK. PAKKNINGUM

HENTAR HVERT SEM ÞÚ FERÐ

MEÐ ÁVAXTA- OG MINTUBRAGÐI



 Samkvæmt nýrri skýrslu 
Ríkisendurskoðunar er talsverður 
munur á menntun kennara við 
háskólana.

Í viðskiptafræði er hæst hlutfall 
doktorsmenntaðra kennara við 
Háskólann í Reykjavík (HR). Þar 
voru 65 prósent kennaranna með 
doktorspróf að meðaltali á árun-
um 2004 og 2005. Við Háskólann á 
Bifröst (HB) var hlutfallið 36 pró-
sent, en Háskólinn á Akureyri er 
lægstur í samanburðinum. Þar 
reyndust 10 prósent kennara með 
doktorspróf. Hlutfall Háskóla 
Íslands (HÍ) var 61 prósent.

Miklu munar milli ára á menntun 
kennara við lagadeildirnar, eins og 

sjá má í töflu. HR bætir þar umtals-
vert við sig af doktorsmenntuðum 
kennurum á kostnað hinna.

Í tölvunarfræði voru allir kenn-
arar HÍ með doktorspróf miðað 
við 94 prósent kennara við HA og 
39 prósent kennara við HR. 

Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir menntamálaráðherra segir að 
ekki standi til að setja beinar 
kröfur um lágmarkshlutfall dokt-
orsmenntaðra kennara. Hins 
vegar innihaldi ný háskólalöggjöf 
slíkar kröfur óbeint, til dæmis 
um doktorsnám. 

„Ef skólarnir þurfa að útskrifa 
fleiri doktorsnema þá þurfa þeir 
auðvitað að hafa hærra hlutfall 
doktorsmenntaðra manna,“ segir 
hún. 

Þetta sé hluti af auknum gæða-
kröfum ráðuneytisins. „Það verð-
ur fjölgun á doktorsmenntuðu 
fólki án þess að draga úr öðrum 
kröfum.“           

Rokkar milli 10 og 100 prósenta

Imperial 31 cl hvítvínsglös

12 stk.

1.757 kr.

Smart og létt á fæti
heilsteypt glös á tilboðsverði

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

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Imperial 42 cl rauðvínsglös

12 stk.

1.925 kr.

Maldive 36 cl bjórglös

6 stk.

854 kr.

Imperial 19 cl hvítvínsglös

12 stk.

1.341 kr.

Imperial 23 cl hvítvínsglös

12 stk.

1.579 kr.

Á tilboði íjúní 2007 heilsteypt rauðvínsglös,hvítvínsglös, bjórglös,kampavínsglös og sérríglös

Gríptu augnablikið og lifðu núna

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

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

Heimasími, GSM, og Internet 
– allt á einum stað
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Kristinn Kristmundsson, 
sem missti læðuna Diddu í fyrra-
sumar þegar sjötugur nágranni 
hans skaut hana af svölunum hjá 
sér á Egilsstöðum, hyggst höfða 
einkamál á hendur manninum til að 
fá læðuna bætta. Máli ákæruvalds-
ins á hendur manninum var nýver-
ið vísað frá dómi vegna formgalla. 

Nú hefur ákæruvaldið ákært 
manninn að nýju, en einungis fyrir 
að skjóta af rifflinum. Maðurinn er 
ekki lengur ákærður fyrir að skjóta 
köttinn þar sem ekki þótti líklegt að 
að hann yrði sakfelldur fyrir það.

„Auðvitað fer ég í einkamál ef 
það er er drepinn fyrir mér hálfrar 
milljónar króna köttur. Maður dreg-
ur ekki hálfa milljón upp úr vasan-
um,“ segir Kristinn, sem rekur 
myndbandaleiguna Vídeófluguna. 
„Það vita allir að hann gerði þetta. 
Hann játaði að hafa skotið að kettin-
um.“

Kristinn fann köttinn alblóðugan 
á ganginum heima hjá sér. Að því 
er fram kemur í dómnum leiddi 
krufning í ljós að sár kattarins 

væri líklega skotsár, eftir kúlu út 
sam skonar byssu og ákærði átti. 
Nágranninn viðurkenndi við yfir-
heyrslur að hafa skotið af svölun-
um heima hjá sér í átt að ketti, en 
vildi ekki kannast við að sá köttur 
væri umrædd Didda.

Framhaldsákæra var gefin út í 
málinu vegna ágalla á fyrstu 
ákæru. Útgáfa framhaldsákærunn-
ar fullnægði hins vegar ekki regl-
um um slíkar ákærur og var mál-
inu því að endingu vísað frá.

Nú hefur verið ákært að nýju en 
í þetta sinn er ekki ákært fyrir 
eignaspjöll og brot á dýraverndun-
arlögum eins og í fyrri ákærunni. 
Lárus Bjarnason, sýslumaður á 
Seyðisfirði, segir það vera vegna 
þess að í réttarhöldunum sem 
þegar hafa farið fram hafi honum 
orðið ljóst að líklega fengist mað-
urinn ekki sakfelldur fyrir þau 
brot. „Það voru engin vitni að 
þessu. Útlit kattarins er ekki ljóst 
né í hvaða átt hann hljóp eftir skot-
ið. Ég mat það þannig að það feng-
ist aldrei sannað að akkúrat þetta 

skot hefði drepið akkúrat þennan 
kött.“

„Fólk sópast að til að styðja mig í 
þessu,“ segir Kristinn. Hann segist 
hafa misst annan kött fyrir hálfum 
mánuði. „Ég sendi hann suður í 
krufningu og borga 30 þúsund fyrir 
skoðunina. Dýralæknirinn segir 
mér að honum finnist skítalykt af 
því líka.“ Hann segist forðast sam-
skipti við nágrannann og sé að 
íhuga að setja upp myndavélakerfi  
til að vernda köttinn sem hann á 
núna. 

Ætlar í einkamál til 
að fá Diddu bætta
Ákæru á hendur manni sem sakaður var um að skjóta heimiliskött með riffli 
var vísað frá vegna formgalla. Hann hefur verið ákærður að nýju fyrir að skjóta 
af rifflinum, en ekki fyrir að skjóta köttinn. Eigandinn hyggst höfða einkamál.

 Landhelgisgæslan 
stóð færeyskan fiskibát að 
ólöglegum veiðum á Kötlugrunni 
um helgina. Skipinu var vísað til 
hafnar í Þorlákshöfn. Þegar 
þangað var komið var skipstjór-
inn færður til yfirheyrslu hjá 
lögreglunni á Selfossi, að því er 
kemur fram í tilkynningu frá 
Landhelgisgæslunni.

Skipstjórinn var látinn leggja 
fram tryggingu sem nemur 
andvirði aflans og hugsanlegri 
sekt, áður en skipinu var leyft að 
halda úr höfn. 

Framhald rannsóknar málsins 
er í höndum lögreglustjórans á 
Selfossi.

Gómaður við 
ólöglegar veiðar





Sólskin og gleði í miðbænum
Veðrið lék við íbúa höfuðborgarsvæðisins í gær. Margt fólk lagði leið sína í miðborgina og naut veðurblíð-
unnar. Blaðamaður og ljósmyndari frá Fréttablaðinu fóru í miðbæinn og tóku stöðuna á mannlífinu. 

Sumartilboð Vildarþjónustunnar

Osló, Stokkhólmur 
og Gautaborg
með Iceland Express
aðeins

19.900,- 
með sköttum
Tilboðið er bókanlegt frá 15. - 30. júní 
og er ferðatímabilið 15. - 15. júlí www.spar.is

ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is · ASKJA er eini viðurkenndi sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi.

Mercedes-Benz B-Class er hinn fullkomni fjölskyldubíll og býr yfir sveigjanleika sem 
fáir aðrir bílar geta státað af. Hann er ótrúlega rúmgóður miðað við hversu nettur og 
lipur hann er auk þess að vera kraftmikill, þægilegur og sportlegur, allt í senn. Hann
er nefnilega fjölhæfur eins og þú og er bæði fáanlegur með bensín- og dísilvél.

Fjölhæfur eins og þú

Verð frá 2.590.000 kr.

Leit stóð enn yfir í 
gær að flaki farþegaflugvélar sem 
hrapaði yfir frumskógi í suður-
hluta Kambódíu á sunnudagskvöld 
með 22 menn innanborðs. 

Vélin var á leið milli Siem Reap, 
þar sem hið fræga Angkor Wat-hof 
er, og borgarinnar Sihanoukville. 
Vélin var rússnesk, af gerðinni 
AN-24. Þrettán farþegar voru frá 
S-Kóreu og þrír Tékkar, fimm 
voru í áhöfn. 

Farþegavél fórst



[Hlutabréf]

Hf. Eimskipafélag Íslands greið-
ir rúma 3,7 milljarða króna fyrir 
45 prósenta hlut í Innovate Hold-
ings með útgáfu nýs hlutafjár í 
félaginu. Alls er um að ræða um 
83,1 milljón hluta að nafnverði á 
genginu 45. Á Eimskip Innovate 
að fullu.

Fyrri eigendur í Innovate, 
þeir Stephen Dargavel, Stephen 
Savage og Pete Osborne, fara þar 
með í hóp stærstu hluthafa í Hf. 
Eimskipafélaginu en alls nemur 
eignarhlutur þeirra um 4,43 pró-
sentum. Þeir eru meðal helstu 
stjórnenda í Innovate sem er eitt 
stærsta fyrirtæki Bretlandseyja á 
sviði hitastýrðra flutninga. Rekur 
það þrjátíu vörugeymslur á ellefu 
stöðum á Bretlandseyjum.

Eftir að nýju hlutirnir hafa verið 
skráðir í Kauphöll Íslands nemur 
hlutafé Hf. Eimskipafélagsins um 
1.876 milljónum króna. Markaðs-
virði félagsins nemur því alls 74,5 
milljörðum króna miðað við síð-
asta viðskiptagengi.

Bretar taka 
bréf í Eimskip 

Hlutabréfamarkaðurinn heldur áfram 
að hækka en Úrvalsvísitalan náði nýju 
hámarki í gær í 8.279 stigum. Frá ára-
mótum hefur vísitalan hækkað um 29,1 
prósent og styttist óðfluga í það að hún 
hafi hækkað tvöfalt meira en allt árið 
í fyrra.

Greiningardeildir viðskiptabank-
anna spáðu því fyrr á árinu að árs-
hækkun Úrvalsvísitölunnar yrði á bil-
inu 30-37 prósent. Það jafngilti því að 
vísitalan stæði í 8.333-8.782 stigum um 
næstu áramót.

Í Vegvísi Greiningardeildar Lands-
bankans er bent á það að Úrvalsvísi-
talan hafi sýnt betri ávöxtun en flest-

ar helstu hlutabréfavísitölur heims. 
Þýska DAX-vísitalan kemst næst þeirri 
íslensku með um 20,3 prósenta hækkun 
á árinu. 

Gengi tólf félaga hefur hækkað um 
fimmtung eða meira það sem af er ári. 
Hlutabréf í færeyska olíuleitarfyrir-
tækinu Atlantic Petroleum hafa rokið 
upp um 92 prósent en Vinnslustöðin 
kemur skammt á hæla þess með tæp-
lega 89 prósenta hækkun. 

Krónan veiktist um 0,98 prósent í 
gær. Greiningardeild Kaupþings spáir 
því að yfirtaka Novators á Actavis geti 
stutt bæði við krónuna og hlutabréfa-
markaðinn á næstunni þar sem greitt 
verður fyrir bréfin í evrum. Samkvæmt 
áætlunum Kaupþings gætu allt að sjö-
tíu milljarðar króna streymt aftur inn 
á markaðinn.

Hlutabréf gefa ekkert eftir
Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 29 prósent og nálgast spár bankanna fyrir allt árið.

Japanski bílaframleiðandinn Nis-
san ætlar ekki að greiða fram-
kvæmdastjórum fyrirtækisins 
bónus fyrir síðasta ár og undan-
farin ár. Ástæðan er dræm sala á 
nýjum bílum undir merkjum Nis-
san og samdráttur hjá fyrirtæk-
inu í fyrra, sem er sá fyrsti á sjö 
árum.

Carlos Ghosn, forstjóri Nissan, 
sagði á hluthafafundi fyrirtæk-
isins í Tókíó í vikunni að ákvörð-
unin sýni að yfirstjórn fyrirtæk-
isins beri ábyrgð á slöku gengi 
fyrirtækisins upp á síðkastið. „Við 
tökum ábyrgð okkar alvarlega,“ 
sagði hann á fundinum en bætti 
við að árið lofaði góðu fyrir Nis-
san og reikni hann með að hagnað-
urinn aukist um fjögur prósent. Að 
hans sögn felst hluti hagnaðarins í 
þróun á umhverfisvænni tækni og 
smíði ódýrra og sparneytinna bíla 
á Indlandi.

Greiða ekki 
bónus

Nýr forstjóri hefur verið ráðinn 
til danska skiparisans A.P. Möller-
Mærsk en  Jess Søderberg, núver-
andi forstjóri, ákvað í vikunni að 
hætta störfum fyrr en áætlað var. 

Ákvörðun Søderbergs kom 
á óvart, ekki síst þar sem hann 
hafði nýverið sagst ætla að starfa 
hjá skiparisanum í tvö ár í viðbót. 
Hann er 62 ára og hefur starfað 
hjá Mærsk í 37 ár, þar af í 14 ár 
sem forstjóri fyrirtækisins. 

Nýi forstjóri skipafélagsins 
heitir Nils Smedegaard Andersen 
og hefur stýrt danska bjórfram-
leiðandanum Carlsberg síðastlið-
in sex ár. Hann er ekki með öllu 
ókunnur Mærsk því hann hefur 
setið í stjórn fyrirtækisins síðast-
liðin tvö ár.  

Nýr stjóri 
í brúnni



greinar@frettabladid.is

Þegar Samfylkingin kynnti umhverf-
is- og virkjanastefnu sína undir yf-

irskriftinni Fagra Ísland var á það lögð 
áhersla að á komandi fimm árum yrði gert 
hlé á stóriðjuframkvæmdum á Íslandi. Á 
degi tvö í stjórnarsamstarfinu kom svo í 
ljós að álitamál varðandi Þjórsárver og 
Norðlingaölduveitu höfðu ekki verið til 
lykta leidd í stjórnarmyndunarviðræð-
unum. Ekki þótti það sérlega trúverðugt fyrir 
fólk sem gaf sig út fyrir að bera umhverfisvernd 
fyrir brjósti að láta Fagra Ísland sitja á hakanum í 
stjórnarmyndunarviðræðum.

En þar með var ekki öll sagan sögð því brátt 
rann upp þriðji dagurinn þar sem stefna Samfylk-
ingarinnar gagnvart vorri fögru fósturjörð kom 
við sögu. Það var þegar gengið frá orkusölusamn-
ingi vegna nýs álvers í Helguvík þar sem skuld-
bindingar orkusala náðu aldarfjórðung fram í 
tímann. Ekki er vitað um neina tilburði af hálfu 
ríkisstjórnarinnar til að fá áformum um þessa 
stóriðjusamninga breytt og er það óhugnanleg 
vísbending um að stóriðjustefnan sé enn á fullri 
ferð.

Og nú er runninn upp fjórði dagurinn þar sem 

þjóðinni birtast öfugmæli Samfylkingar-
innar um Fagra Ísland. Nú gegna þeir lyk-
ilhlutverki Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri 
í Hafnarfirði, og flokksbróðir hans í Sam-
fylkingunni, Gunnar Svavarsson, for-
seti bæjarstjórnar og alþingismaður. Sam-
kvæmt staðhæfingum forstjóra Alcans, 
Michel Jacques, hafði bæjarstjórinn frum-
kvæði að því að bjóða Alcan að stækka ál-
verið í Straumsvík með því að byggja á 
landfyllingu utan við gamla verið! Þannig 
yrði komist fram hjá niðurstöðu í lýðræðis-
legri kosningu í Hafnarfirði sem Samfylk-

ingin segir nú að hafi bara snúist um deiliskipu-
lag en ekki stækkun álvers! 

Bókanir um þetta efni í bæjarráði Hafnarfjarð-
ar eru þess virði að kynna sér. Þegar ég segi að 
stóriðjustefnan sé hér enn á fullri ferð kemur á 
mig hik. Getur verið að hún sé að færast í auk-
ana? Ég held að flestum hafi ofboðið belgingurinn 
og hrokinn í fyrrnefndum forstjóra Alcans sem 
í heimsókn sinni hingað til lands telur sig þess 
greinilega umkominn að ganga yfir land og þjóð á 
skítugum skónum. Hann virðist skynja að í Sam-
fylkingunni er engin fyrirstaða. Þess vegna spyr 
ég, hvað næst? Ég er farinn að kvíða fyrir hinum 
fimmta degi í fögru Íslandi Samfylkingarinnar.

Höfundur er þingflokksformaður Vinstri grænna.

Fagra Ísland - dagur fjögur

Nýr iðnaðarráðherra, Össur 
Skarphéðinsson, hefur slegið 

afar áhugaverðan tón í umræðunni 
um nýtingu okkar Íslendinga á 
orkuauðlindum. Það er enginn vafi 
í mínum huga að eitt stærsta verk-
efnið í íslenskum stjórnmálum á 
þessu kjörtímabili verður að móta 
hér alvöru orkupólitík. Orkupólit-
ík sem tekur mið af nútíð og fram-
tíð, sem tekur mið af skynsam-
legri nýtingu og náttúruvernd og 
tekur mið af uppbyggingu aukinn-
ar fjölbreytni í íslensku atvinnu-
lífi. Í áhugaverðu og frísklegu við-
tali sem birtist við iðnaðarráð-
herra í Morgunblaðinu á sunnudag 
bendir hann á að orkulindir okkar 
eru auðvitað ekki ótakmarkaðar og 
því mikilvægt fyrir okkur að fara 
vel yfir það hvernig við nýtum 
þessar auðlindir. Hann dregur sér-
staklega fram að eitt stærsta tæki-
færið blasi við í hátækni- og þekk-
ingariðnaði, sem er markaðurinn 
fyrir netþjónabú á Íslandi. Ég tel 
að það sé afar áhugaverður kost-
ur að líta til slíkrar uppbyggingar 
hér á landi.

Hér hefur iðnaðarráðherra hafið 
fyrir alvöru umræðu um uppbygg-
ingu á mengunarlausri stóriðju 
hér á landi sem rekstur netþjóna-
búa svo sannarlega er. Það sem er 
ekki síst áhugavert við uppbygg-
ingu netþjónabúa hér á landi er 
sú staðreynd að víða þar sem þau 
hafa verið rekin erlendis hefur 
byggst upp klasi hátæknifyrir-
tækja í kringum þau. Þetta fer því 
mjög vel saman við þá stefnu rík-
isstjórnarinnar að efla hátækniiðn-
að og sprotafyrirtæki á kjörtíma-
bilinu og skapa með því kjörskil-
yrði fyrir áframhaldandi vöxt og 
útflutning íslenskra fyrirtækja. 
Auk þess sem þetta fellur vel að 
þeirri stefnumörkun ríkisstjórn-

arinnar að gera skýra áætlun um 
samdrátt í losun gróðuhúsaloft-
egunda. Samfylkingin hefur lengi 
verið með það á sinni stefnuskrá 
að auka veg hátækniiðnaðar hér á 
landi með öflugum stuðningi sem 
tekur mið af þörfum þessara fyr-
irtækja allt frá því að þau spretta 
upp í formi sprotafyrirtækja og 
þar til þau verða fullburða há-
tæknifyrirtæki. Umræðan um upp-
byggingu hátækniiðnaðar fléttast 
því mjög saman við alla orkupólit-
ík. Miðað við þá stefnumörkun sem 
fram kemur í stefnuyfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar og áðurnefndu 
viðtali við Össur Skarphéðinsson 
iðnaðarráðherra er alveg ljóst að 
það eru spennandi tímar framund-
an í íslenskri orku- og atvinnupól-
itík. Og klingjandi klárt að stefnu-
breyting hefur orðið í iðnaðarráðu-
neytinu í þeim efnum. 

Heimsóknir forstjóra alþjóðlegra 
álfyrirtækja hingað til lands hafa 
vakið mikla athygli enda feng-
ið mikla fjölmiðlaumfjöllun. Sýnir 
þetta okkur að eftirspurnin eftir 
orku á Íslandi er veruleg. Þing-
menn Vinstri grænna hafa reynt 
að snúa þessum áhuga þessara 
fyrirtækja uppá ríkisstjórnina og 
haldið því fram að heimsóknir for-
stjóra álfyrirtækja sé merki um 
að stóriðjustefnan sé hér rekin af 
meiri krafti en áður. Þessir ágætu 
þingmenn hafa hins vegar þagað 

þunnu hljóði um þá einu stóriðju 
sem iðnaðarráðherra hefur ljáð 
máls á, nefnilega hinni orkufreku 
grænu stóriðju sem rætt er um hér 
að ofan. Vinstri grænir hafa skilað 
auðu í þeim efnum. Ég leyfi mér að 
ætla að það sé vegna þess að það 
henti þeim betur að reyna að þyrla 
upp moldviðri með rangindum í 
stað þess að koma inn í hina orku-
pólitísku umræðu með uppbyggi-
legum hætti. Þeim er vorkunn, 
þeir byggja jú tilveru sína á því að 
hér sé rekin gamaldagsstóriðju-
stefna. Raunveruleikinn er bara að 
verða allt annar eins og áðurnefnt 
viðtal við iðnaðarráðherra ber svo 
sannarlega með sér. Við erum á 
hraðri leið inn í nýja tíma. 

Hin nýja orkupólitík felur einnig í 
sér að ríkisstjórnin ætlar að koma 
á sátt milli nýtingar og verndar á 
náttúru Íslands. Hin nýja orkupól-
itík er skynsöm pólitík sem tekur 
mið af verndun náttúruperlna. 
Stefna ríkisstjórnarinnar er því 
alveg skýr. Ljúka á gerð rammaá-
ætlunar fyrir árslok 2009. Niður-
staðan verður síðan lögð fyrir Al-
þingi til formlegrar afgreiðslu. 
Þar til sú niðurstaða er feng-
in verða ekki gefin út ný rann-
sóknar- eða nýtingarleyfi. Háhita-
svæðin verða tekin til sérstakrar 
skoðunar og verndargildi þeirra 
metin sérstaklega. Þá segir einn-
ig í stjórnarsáttmálanum að gerð 
verði skýr áætlun um samdrátt 
í losun gróðurhúsaloftegunda. 
Þessi stefnumörkun ríkisstjórn-
arinnar í umhverfismálum fer 
vel saman við áðurnefnda stefnu-
mörkun um uppbyggingu há-
tækniiðnaðarins og er undirstað-
an í hinni nýju orkupólitík. Gefur 
þessi góða byrjun ríkisstjórnar-
innar góð fyrirheit um það sem 
koma skal. Nefnilega kraftmikla 
og nútímalega orkupólitík. 

Kraftmikil orkupólitíkF
erðasumarið er hafið. Á það var rækilega minnt þegar 
langar raðir bifreiða mynduðust á umferðaræðunum til 
og frá höfuðborginni, fyrst út úr bænum á föstudag og svo 
aftur inn í bæinn á sunnudag.

Þegar komið er fram á þennan árstíma er ekki laust við 
að maður andi léttar eftir hverja helgi þar sem umferðin hefur ekki 
tekið toll í mannslífum. Ástæða er til að gleðjast yfir því að fjöldi 
þeirra sem látist hefur í umferðarslysum á árinu er nú minni en í 
fyrra og vel undir meðaltali frá árinu 2002. 

Þar með er þó ekki öll sagan sögð því dag hvern slasast einhverj-
ir í umferðinni og þeir eru nokkrir í hverri viku sem hljóta alvar-
lega áverka eða örkuml af völdum umferðaslyss.

Fjöldi slasaðra í umferðarslysum er mun meiri en í fyrra, hvort 
sem litið er á tölur um meidda, mikið eða lítið slasaða. Sérstaklega 
er aukning mikið slasaðra um nærri sextíu prósent miðað við sama 
tíma í fyrra hrikaleg staðreynd.

Ekki verður horft fram hjá því að hraðakstur, eða of hraður akst-
ur miðað við aðstæður, er ein meginorsök umferðarslysa. Á þetta 
er aldrei nægjanlega oft minnt og mikilvægt er að baráttan fyrir 
ábyrgum akstri sé alltaf sýnileg, ekki síst á þessum árstíma þegar 
umferð ferðafólks um vegi landsins er mikil.

Göngum gegn slysum er yfirskrift göngu sem ýmsir starfshópar 
sem koma að umferðarslysum standa fyrir í dag. Þessi hópur fólks 
þekkir betur en nokkrir aðrir alvarlegar afleiðingar slysa og sér 
sig knúinn til að minna á sig nú í upphafi ferðasumarsins. Framtak 
forsvarsmanna göngunnar er svo sannarlega lofsvert.

Ástæða er einnig til að fagna stafrænum myndavélum sem boðað 
er að settar verði upp á næstunni til að mæla hraðakstur á þeim 
stöðum á landinu þar sem algengast er að ekið sé of hratt. Mynda-
vélarnar eru þannig úr garði gerðar að þær senda myndir af öku-
föntunum beint til lögreglustjóraembættisins á Snæfellsnesi sem 
hefur tekið að sér að senda viðkomandi ökumönnum sektarmið-
ana. Vonast verður til að markmiðið, sem er að draga úr hraðakstri, 
náist.

Í baráttunni gegn ofsaakstri verður að beita öllum tiltækum 
ráðum. Reyndar virðast sektirnar einar í sumum tilvikum ekki hafa 
þann fælingarmátt sem gera mætti ráð fyrir. Til dæmis var það 
ekki raunin þegar sú sem þetta ritar var á leið norðan úr landi ekki 
alls fyrir löngu. Ekið var á 90 km hraða þegar bíll með tengivagni 
ók fram úr en hámarkshraða slíkra ökutækja er 80 km á klukku-
stund. Skömmu síðar var ekið fram á bílstjórann þar sem hin gal-
vaska lögregla í Húnaþingi var að sekta hann. Í Norðurárdal ók svo 
sami bílstjóri ótrauður fram úr undirritaðri sem enn var á 90 km 
hraða. Engan langar að ímynda sér hvað þyrfti til að hafa áhrif á 
aksturslag slíkra ökumanna.

Baráttan fyrir 
ábyrgum akstri

Sérstaklega er aukning mikið slasaðra um nærri sextíu 
prósent miðað við sama tíma í fyrra hrikaleg staðreynd.

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

Allar upplýsingar á heimasíðu Mecca Spa, 
www.meccaspa.is og hjá Maggý
jogmedmaggy@simnet.is og í síma 821-7484
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„Ég fletti bara upp í Helgu Sig.,“ 
hefur oft verið viðkvæðið í íslenskum 
eldhúsum gegnum tíðina. Þá hefur 
yfirleitt verið átt við bókina Mat 
og drykk eftir Helgu Sigurðardótt-
ur húsmæðrakennara sem til hefur 
verið á velflestum heimilum. Sú bók 
er sextíu ára í ár. Tæpast hefur nokk-
ur bók haft jafnmikil áhrif á matar-
æði þjóðarinnar því uppskriftir úr 
henni hafa mikið verið notaðar auk 
þess sem bókin gefur svör við ýmsum 
spurningum sem upp koma við heim-
ilishald.

Helga Sigurðardóttir gaf reynd-
ar út margar fleiri matreiðslubæk-
ur, til dæmis Bökun í heimahúsum, 
Jurtaréttir, Lærið að matbúa, Græn-
meti og ber allt árið og Jólagóðgæti 
svo aðeins nokkrir titlar séu nefndir. 
Matur og drykkur náði þó langmestri 
útbreiðslu og var alls gefin út fimm 
sinnum. Hún er alhliða matreiðslu-
bók þar sem sérstök áhersla er lögð 
á þjóðlega rétti en jafnframt kynnt-
ir nýir og framandi. Tvær síðustu út-
gáfur bókarinnar voru gerðar eftir lát 
Helgu. Húsmæðrakennararnir Anna 
Gísladóttir og Bryndís Steinþórsdótt-
ir sáu um þær útgáfur og bættu við 
nokkrum nýjum köflum bæði vegna 
nýrra tækja sem komin voru til sög-
unnar við matargerð og aukins úrvals 
hráefnis á markaði. 

Helga Sigurðardóttir fæddist á Ak-
ureyri árið 1904 og lést úr krabba-
meini í Reykjavík árið 1962. Því eru 
nú 45 ár liðin frá andláti hennar. 

Í minningargrein eftir Steingrím 
J. Þorsteinsson prófessor standa 
þessi orð: „Helga Sigurðar-
dóttir var fremur 
lág kona vexti 
en hnellin, fas-
mikil og hávær 
svo að sópaði að 
henni og kvað að 
henni hvar sem 
hún fór.  ... En 
kjarninn, afltaug-
in, sem bar allt 
uppi og tengdi það 
saman var vilja-
festa, skapstyrkur, 

starfslund. Atorka 
hennar, einbeitni og 
ósérhlífni voru með 
fádæmum.“

Helga lauk kenn-
araprófi frá Hús-
mæðrakennara-
skóla Birgitte 
Berg Neilsen í 
Kaupmannahöfn
árið 1926. Hún 
kenndi fyrst við 

Austurbæjarskól-
ann í tólf ár en vorið 1942, 

fyrir 65 árum, tók hún við skólastjórn 
hins nýja Húsmæðrakennaraskóla Ís-
lands og gegndi því starfi til 1961 er 
hún hætti vegna veikinda. 

Bækur Helgu um ostarétti, fryst-
ingu, grænmetisrétti, kalda rétti og 
smurt brauð og fleira fjölbreytilegt 
fæði bera vott um að hún hafi verið 
fljót að aðlaga sig breytingum í þjóð-
félaginu. Matur og drykkur var og er 
þó alltaf hin sígilda biblía íslensks 
eldhúss og minnisvarði um hug-
myndaríka og skapandi manneskju.

Uppbygging þorps í Viðey

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið   timamot@frettabladid.is. 

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

„Mér fannst Eyjarnar 
breytast við gosið en nú 

finnst mér þær aftur vera 
orðnar svona óskaplega fal-

legar.“

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
við andlát og útför elskulegrar eiginkonu,
móður, tengdamóður og ömmu,

Guðnýjar Jóhannsdóttur
hússtjórnarkennara, Hraunbrún 21,
Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks kvenlækningadeildar
Landspítala fyrir góða umönnun.
Berent Sveinbjörnsson
Sveinbjörn Berentsson  Auður Björgvinsdóttir
Jóhanna Berentsdóttir       Dagur Jónsson
Hólmfríður Berentsdóttir
Jóhann Berentsson
og barnabörn.
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Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, sonur, bróðir, tengdasonur og
afi,

Einar S. Ólafsson
framkvæmdastjóri, Háholti 6, Garðabæ,

andaðist á heimili sínu aðfaranótt föstudagsins 22. júní.

Inga Jóna Andrésdóttir
Ásta Sigríður Einarsdóttir Finnbogi V. Finnbogason
Elínborg Einarsdóttir   Örn Þórðarson
Inga Ólöf Sigurjónsdóttir Alexander Arndísarson
Alexander Dagur Finnbogason
Einar Auðunn Finnbogason
Ólafur J. Einarsson
Sjöfn Ólafsdóttir   Eyjólfur Sigurðsson
Sigríður Williamsdóttir   Andrés Guðmundsson
og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Helga Gísladóttir
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi, áður
Kirkjuvegi 11, Reykjanesbæ,

lést 21. júní sl. Útför hennar verður gerð frá Lágafells-
kirkju fimmtudaginn 28. júní kl. 13.

Fyrir hönd fjölskyldu hinnar látnu.

Hadda og Hafdís Guðmundsdætur.

Elskulegur eiginmaður, faðir, fósturfaðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ragnar Þór Kjartansson
áður til heimilis að Garðarsbraut 35b á
Húsavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga sunnudaginn
24. júní.

Hrafnhildur Jónasdóttir
Kolbrún Ragnarsdóttir                    Haukur H. Logason
Emil Ragnarsson                                Elín Jónasdóttir
Jónas Már Ragnarsson                     Sigríður Pétursdóttir
María Axfjörð                                     Pálmi Þorsteinsson
Steinunn Friðgeirsdóttir
Arnaldur F. Axfjörð                           Kolbrún Eggertsdóttir
Hrafnhildur Jóna Jónasdóttir       Jóhann Gunnar Elísson
barnabörn og þeirra fjölskyldur.

Elskuleg eiginkona mín, dóttir, móðir,
tengdamóðir og amma,

Hansína Ásta Stefánsdóttir
Grenigrund 10, Selfossi,

lést sunnudaginn 24. júní. Jarðarförin verður auglýst
síðar.

Gissur Jensen
Stefán Jónsson Unnur Sigursteinsdóttir
Stefán Róbert Gissurarson Sigrún Sigurðardóttir
Axel Þór Gissurarson Ásdís Björg Ingvarsdóttir
Diðrik Stefánsson, Ásta Lilja Stefánsdóttir og Gísli Þór
Axelsson.



Hrefna Hörn Leifsdóttir, sundkona hjá KR, náði 
langt á Alþjóðleikum ungmenna.

Hrefna Hörn Leifsdóttir, fjórtán ára, tók þátt í 
Alþjóðaleikum ungmenna sem haldnir voru hér um 
helgina. Hún var eini íslenski sundmaðurinn sem 
náði verðlaunasæti, með því að tryggja sér silfur-
verðlaun í 50 metra baksundi.

„Þetta var mjög skemmtilegt og miklu stærra held-
ur en ég bjóst við. Ólíkt öllu sem ég hef reynt,“ segir 
Hrefna og bætir við að fólksfjöldinn hafi verið ótrú-
legur. Það er engum ofsögum sagt því 1.200 ung-
menni frá 35 löndum mættu á leikana sem er stærsti 
íþróttaviðburður sem hefur farið fram hérlendis. Eru 
þeir jafn framt heimsins stærsta fjölgreinaíþrótta-
mót fyrir börn og unglinga.

Ásamt gríðarlegu umfangi viðurkennir Hrefna að 
samkeppnin hafi verið hörð. Hún hafi sem betur fer 

mætt vel undirbúin á leikana. „Ég er búin að passa 
vel upp á mataræðið og svefninn. Svo lagði þjálfarinn 
áherslu á að ég væri vel úthvíld. Þess vegna synti ég 
ekki nema þrjá kílómetra á dag, í staðinn fyrir þessa 
fimm til sjö sem ég syndi vanalega. Það er nú ekki 
mikið. Stundum syndi ég allt að fjórtán kílómetum á 
dag í fríum.“

Hrefna segist þó strax í upphafi hafa sett sér raun-
hæf markmið og passað sig á að gera ekki of miklar 
væntingar. Það þýði lítið annað ætli maður sér að ná 
árangri, en óhætt er að segja að sú sálfræði hafi skil-
að sér.

Alþjóðaleikar ungmenna er aðeins eitt af mörgum 
mótum, sem Hrefna tekur þátt í á árinu. Framundan 
er Aldursflokkameistaramót Íslands á Akureyri og 
Evrópumeistaramót unglinga. Er Hrefna þess full-
viss að reynslan af Alþjóðleikunum eigi eftir að koma 
henni að góðum notum.

Ólíkt öllu sem ég hef reynt

Laugavegi 53 • s. 552 3737



Inga Kristjánsdóttir starfar 
sem næringarþerapisti en starf 
hennar gengur fyrst og fremst 
út á að bæta heilsu fólks með 
breyttu mataræði.

Undafarin ár hafa miklar breyting-
ar átt sér stað varðandi meðvitund 
Íslendinga á heilsu og heilsusam-
legu mataræði. Í öllum matvöru-
verslunum er hægt að fá sojamjólk 
og speltbrauð og meira að segja í 
Bónus eru sérstakar hillur sem 
innihalda aðeins lífrænar matvör-
ur. Veitingahús sem bjóða upp á líf-
rænt grænmetisfæði eru líka orðin 
ansi mörg, enda fer þar saman lög-
málið um framboð og eftirspurn.
Inga Kristjánsdóttir næringarþer-
apisti er meðal þeirra sem hafa sitt 
aðalstarf af því að beina fólki inn á 
réttar brautir hvað varðar matar-
æði og heilsu. Titilinn næringar-
þerapisti öðlaðist hún eftir þriggja 
ára nám við CET eða Center for 
Ernæring og Terapi í Kaupmanna-
höfn, en þar í landi er næringarþer-
apisti lögverndað starfsheiti. 
Hún segir níu af hverjum tíu sem 
til hennar koma vera konur og 
vandamálin margs konar. Til að 
greina rót vandans leggur Inga 
fram spurningalista sem tekur á 
mataræði og lifnaðarháttum og út 
frá svörunum greinir hún svo 
vandamál hvers og eins. 
Af þeim sem til hennar koma grein-
ast margir með óþol fyrir ákveðn-
um matartegundum, en slíkt kemur 
oft upp þegar ofneysla á sér stað.

„Mjög margir hafa myndað óþol 

fyrir einhverri tegund matar og 
það kemur oft til af því að vörunnar 
hefur verið neytt í óhóflegu magni. 
Ef sömu matvöru er neytt dag eftir 
dag í langan tíma, jafnvel oft á dag, 
þá aukast líkurnar á því að hún 
valdi óþoli,“ segir Inga og bendir 
um leið á að mjólkuróþol sé mjög 
algengt víða um heim en það sé 
misjafnt hvað það er í vörunni sem 
veldur óþoli. 
„Til dæmis eru Asíu- og Afríkubúar 
almennt með mikið óþol fyrir 
mjólkursykri, eða laktósa, en hér á 
Íslandi eigum við oft í vandræðum 
með að melta mjólkurprótein. Það 
hefur reyndar ekki verið gerð nein 
vísindaleg rannsókn á þessu, en 
stór hluti þeirra sem koma til mín 
bera öll einkenni þess að hafa óþol 
fyrir mjólkurpróteinum,“ útskýrir 
Inga, en einkenni slíks óþols lýsa 

sér meðal annars í mikilli slím-
framleiðslu í öndunarvegi, eyrna-
bólgum, meltingartruflunum og 
hósta.
Spurð að því hvort hún hafi orðið 
vör við að fólki þættu ráðleggingar 
hennar vera öfgar segist hún ekki 
beint hafa fundið fyrir því. „Ég 
reyni persónulega að forðast allar 
öfgar enda hef ég orðið vör við að 
það borgar sig heldur að gera lítið 
og sjá af því árangur en að henda 
fólki út í einhverja laug sem það 
ræður ekki við að synda í. Ég hef 
sjálf prófað að fara út í öfgar með 
hluti og reynslan kenndi mér að það 
skilar engum sérstökum árangri. 
Allar öfgar eru slæmar, sama í 
hvaða átt þær fara. Hins vegar er 
gott að finna hinn gullna meðal-
veg,“ segir hún að lokum.

Forðast allar öfgar

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

Birkiaska
Dreifingaraðili ,  S.L.I ehf. ,  Sími: 866 9512

KVEFIÐ BURT

Fæst hjá:

Aftur til náttúru
Yggdrasil.

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is
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MUSKOKA FURU STÓLAR
Nú getum við boðið þessa frábæru hönnun úr FURU

12,500,-kr

FEIM - Lenen Bjerre

Falleg og hagnýt hönnun er einkennandi fyrir 
húsgagnalínu WIS-design.

Skandinavísk hönnun hefur getið sér gott orð og 
nýtur mikilla vinsælda. Þar hafa Danir og Finnar 
helst verið í fararbroddi. Annars staðar í Skandin-
avíu er þó heilmargt spennandi í gangi. Sænsk hönn-
un er til dæmis í uppsveiflu. Hönnun þeirra er snyrti-
leg og hagnýt, ef svo má að orði komast. Hönnunarverk 
þeirra Lisu Widén og Önnu Irinarchos er gott dæmi 
þar um. Þær reka fyrirtækið WIS-design og hanna 
nútímalega gripi í anda sjöunda áratugarins og eru 
að byggja upp sína eigin vörulínu. 

Sjöundi áratugurinn 
í nútímanum
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Steindór Guðjónsson hefur verið 
í píanóflutningum í þrjátíu ár og 
segir það mjög vandmeðfarið. 
„Píanóin eru auðvitað mjög þung 
svo við þurfum oft að nota krana-
bíl til að hífa þau upp á svalir eða 
inn um glugga,“ segir Steindór og 
bætir því við að þeim sé pakkað 
vel inn og borin með ólum. „Það 
þarf náttúrlega að passa að reka 
þau hvergi utan í því þau eru 

mjög viðkvæm. Oft eru þetta líka 
ættargripir svo það má ekkert 
koma fyrir.“

Spurður hvort hann hafi ein-
hvern tíma lent í óþægilegum at-
vikum við píanóflutninga segir 
Steindór: „Einhvern tíma vorum 
við búnir að bera píanó upp á aðra 
eða þriðju hæð þegar við áttuðum 
okkur á því að við vorum í vit-
lausu húsi. Við vorum ekkert sér-

staklega kátir þegar við uppgötv-
uðum mistökin.“ 

Erfiðustu reynsluna segir hann 
þó hafa verið þegar hann þurfti 
að fylgja píanói í krana upp á átt-
undu hæð. „Ég er alveg svakalega 
lofthræddur svo það var mjög 
ónotaleg tilfinning að standa í 
körfunni með píanóinu í þessari 
svakalegu hæð,“ segir Steindór 
og hlær. -sig

Vandmeðfarnir flutningar
Steindór Guðmundsson píanóflutningamaður er mjög reynslumikill þegar kemur að flutningi hljóðfæra enda hefur hann verið í 
faginu í þrjátíu ár. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Þegar kemur að flutningum 
er best að vera með allt 
þaulskipulagt. Annars tapast 
dýrmætur tími í vitleysu sem 
hægt hefði verið að komast 
fyrir með góðum ráðum, 
eins og þessum hérna:

Varist að vökva plönturn-
ar rétt fyrir flutninginn. Þær 
verða mýkri og meiri hætta 
á að blöðin rifni af ef þær 
eru nývökvaðar.

Föt sem hanga á 
herðatré flytjast mjög 
auðveldlega. Best er 
að taka fimm herða-
tré í einu, líma þau vel 
saman og steypa yfir þau 
svörtum ruslapoka. 

Komdu gæludýrun-
um fyrir í pössun á meðan 
á flutningnum stendur og 
þangað til þú ert búin(n) 
að koma þér fyrir. 

Fjárfestu í sellófanrúllu 
og notaðu hana til að pakka 
inn glervörunum svo þær 
brotni ekki. Sellófan er miklu 
hentugra en dagblaðapappír 

vegna þess að þú losnar við að 
þvo allt upp þegar komið er á 
nýja staðinn.

Komdu þér upp litakerfi 
þannig að hvert herbergi í 
nýju íbúðinni hafi sinn lit. 
Þegar þú pakkar niður í kassa, 
merktu þá kassana og hús-
gögnin í litum eftir því hvert 
þau eiga að fara. Meðflytjend-
ur þínir eiga eftir að verða 
fegnir að vita alltaf hvert á að 
setja hlutina.

Þegar pakkað er niður, 
hafðu þá nauðsynleg-
ustu hlutina saman í 

ferðatösku. Maður 
kemur sér ekki fyrir í 

nýrri íbúð á einum degi 
og til að losna við að þeys-
ast milli kassa, til dæmis 
í leit að tannkreminu, er 
best að hafa allt á einum 
stað.

Hafðu mat og drykk á 
boðstólnum fyrir fólkið 
sem hjálpar þér að flytja. 
Ekki er verra ef einhver á 

staðnum er með vöfflu-
járn og býður upp á heitar 

vöfflur.

Ráð sem létta verkið

Aðalflutningar
Öryggi alla leið

OPIÐ VIRKA DAGA TIL KL. 17.00   Föst. til kl. 16.00
Skútuvogi 8    S. 581 3030    Fax: 471 2564    adaleg@simnet.is

Nú geta enn fleiri nýtt sér frábæra
þjónustu Aðalflutninga

Nú geta enn fleiri nýtt sér frábæra
þjónustu Aðalflutninga

www.adalflutningar.is
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Flutningur.is leigir út búslóða-
lyftur til að auðvelda flutninga 
og segir Stefán Kristjánsson, 
framkvæmdastjóri fyrir-
tækisins, að lyfturnar jafngildi 
mörgum mönnum í stiga-
hlaupi með búslóðirnar.

„Við erum búnir að vera með lyft-
urnar í tvö ár. Önnur er 28 metra 
löng og nær því upp á áttundu hæð 
húsa en hin er 56 metrar og við 
höfum notað þá viðmiðun að hún 
nái upp undir klukkurnar á Hall-
grímskirkjuturni,“ segir Stefán 
og bætir því við að sú lengri hafi 
verið ein þriggja slíkra sem voru 
sérsmíðaðar í Berlín fyrir nokkr-
um árum. „Við náðum þessari og 
breyttum henni dálítið því hún var 
dregin eins og kerra en við smíð-
uðum undir hana bíl svo nú er hún 
bara eins og ökutæki.“

Stefán segir marga kosti fylgja 
því að nota búslóðalyfturnar og 
nefnir þar tímasparnað, færri 
flutningamenn og fleira. „Það nátt-
úrlega munar miklu fyrir fólk að 
vera ekki að bera búslóðirnar sínar 
upp og niður stiga heldur bara út á 
svalir og þaðan er búslóðin komin 
í bílinn. Auk þess minnka líkurn-
ar á skemmdum bæði á húsgögn-
um og stigahúsum,“ segir Stefán 
og bætir því við að húsin á Íslandi 
fari hækkandi og þá eigi slíkar 
lyftur fyllilega rétt á sér.  -sig

Auðveldari flutningar í háhýsum

Búslóðalyftan hefur marga kosti í för 
með sér eins og minna slit á fólki og hús-
gögnum. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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Margir þekkja þann vanda að þurfa 
að finna búslóð sinni geymslustað 
ýmist vegna flutninga erlendis eða 
meðan beðið er eftir nýju húsnæði. 
Þorgeir Jóhannesson er rekstrar-
stjóri Geymslna í Garðabæ þar 
sem er 2.200 fermetra geymslu-
rými.

„Við leigjum út geymslurými 
allt frá einum fermetra og upp úr 
en lágmarksleigutími er einn mán-
uður,“ segir Þorgeir. „Þessi kost-
ur er nýr hér á landi því hjá okkur 
en mjög þekktur í Bandaríkjunum. 
Fólk leigir sér lokaða geymslu 
og fær lás og lykil og hefur síðan 
einkaaðgang að geymslunni sinni 
á opnunartímum fyrirtækisins,“ 
bætir hann við.

Þorgeir segir mun meira öryggi 
felast í geymsluþjónustu Geymslna 

því þar fái fólk einkageymslu í 
upphituðu húsnæði þar sem enginn 
raki er. „Við erum með brunavarn-
arkerfi, þjófavarnarkerfi, vatns-
skynjara í gólfum, eftirlitsmynda-
vélar á göngum og fleira til að auka 
öryggið,“ segir Þorgeir og bætir 
því við að hitinn sé í gólfunum til 
að minnka hættuna á að vatn flæði 
um allt ef leiðslur skemmast. 

„Það er líka mikill kostur að fólk 
hefur ótakmarkaðan aðgang að dót-
inu sínu hjá okkur hvenær sem er 
og getur geymt bókhald, búslóðir, 
bækur, vetrarvörur og hvað annað 
sem fólk þarf að geyma í lengri eða 
skemmri tíma,“ segir Þorgeir og 
bætir því við að Geymslur séu að 
opna nýtt 3.500 fermetra sérhann-
að húsnæði á Granda í haust. 

-sig

Öryggi og ótakmark-
aður aðgangur

Þorgeir Jóhannesson er rekstrarstjóri Geymslna í Garðabæ. Þar er boðið upp á einka-
geymslur í upphituðu húsnæði með mikilli öryggisþjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Búslóðaflutninga í skipagámi 
sem flytja á milli landa þarf 
að skipuleggja afar vel og 
vandlega. Áður en rokið er til 
og öllu hent í kassa sem á að 
flytja er mikilvægt að kynna 
sér nokkur atriði.

Byrjaðu á því að hafa samband 
við flutningsaðila og kynna þér 
hvernig þú átt að bera þig að og 
fáðu uppgefið verð á flutningnum, 
og ekki er verra ef þú veist nokk-
urn veginn hversu marga rúm-
metra þú munt flytja. Því næst 
skaltu verða þér úti um innihalds-
lýsingu sem þarf að fylgja bú-
slóðinni og koma þér upp merk-
ingakerfi fyrir alla þá hluti sem 
þú flytur. Merkingakerfið getur 
til dæmis verið upphafsstafirnir 
þínir og svo númer á eftir. Þannig 
merkirðu hlutina hvern á eftir 
öðrum. Best er að verða sér úti 
um sterkbyggða kassa sem allir 
eru jafnstórir þannig að þeir rað-
ist vel saman. Jafnvel er hægt 
að vera með tvær til þrjár ólíkar 
stærðir, en kassa er hægt að fá í 
búntum hjá Kassagerðinni.
Hafðu það hugfast að öllu þarf að 
pakka inn og merkja hvort sem 
það eru hjól, húsgögn eða rúm. 

ÖLLU PAKKAÐ:
1. Flokkaðu hluti ofan í kassa, 
láttu til dæmis allar bækur saman, 
öll föt saman og allt eldhúsdót 
saman.

2. Hafðu það hugfast þegar þú 
pakkar að kassarnir geti orðið 

fyrir hnjaski þannig að þú skalt 
pakka þétt í kassana og nýta pláss-
ið vel og láta ekkert hringla laust.

3. Öllu brothættu skaltu pakka í 
bóluplast eða setja í kassa með 
frauðplasti.

4. Fatnað skaltu setja í plastpoka
ofan í kassana, til að koma í veg 
fyrir að bleyta komist að þeim, eða 
jafnvel setja hann í plastkassa.

5. Þegar kassa er lokað skaltu líma 
vel allan hringinn og láta límband-
ið krossa að ofan og á botninum.

Merktu kassann með tilheyrandi 
númeri og merktu svo númerið og 
innihaldslýsingu á kassanum inn á 
innihaldslistann.

6. Kassana þarf að merkja með 
nafni og heimilisfangi áfangastað-
ar. Ef búslóðin fer með landflutn-
ingum áður en hún fer í skip getur 
verið að það þurfi að merkja heim-
ilisfang skipaflutninganna.

7. Ef þú hefur tækifæri til að raða 
í gáminn sjálf/ur þá er það best. 
Nýttu plássið vel, raðaðu öllu þétt 
og sjáðu til þess að allt sé vel fest.

Búslóðinni pakkað í gám

Gott skipulag skiptir öllu máli þegar búslóðinni er pakkað í gám.
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Eitt stærsta verkið í flutn-
ingum eru þrifin. Skila þarf 
íbúðinni vel þrif-
inni og þá 
er ekki nóg 
að skúra 
bara gólfin. 
Þurrka þarf ofan 
af hillum og innan 
úr skápum. Sums 
staðar þarf jafnvel 
að þrífa loftin. Verkið getur 
tekið mikinn tíma og getur 
því verið gott að fá einhvern 
til liðs við sig. Nokkur fyr-
irtæki bjóða upp á þá þjón-
ustu að þrífa húsnæði við 
flutninga. Verkið tekur yfir-
leitt einn dag. Best er að fá 
tilboð í verkið áður en haf-
ist er handa. Einnig er ekki 
úr vegi að leita meðmæla frá 
þeim sem hafa fengið slíka 
þjónustu.

Flutningsþrif

Miklu skiptir að ganga frá öllum laus-
um endum fyrir flutninga og skila af sér 
húsnæðinmu í góðu ástandi.

„Meginreglan er sú að húsnæðið sé selt eins 
og það er og því má ekki gera breytingar á 
því eftir sölu,“ segir Viðar Böðvarsson, fast-
eignasali hjá Fasteignasölunni Fold, spurður 
um þá þætti sem hafa ber í huga við afhend-
ingu húsnæðis.

„Annars vísa ég til kaupsamninga, þar 
sem helstu aðriði er talin upp á eftir þessari 
reglu,“ heldur Viðar áfram. „Þar stendur: Í 

eldhúsi skal vera eldavél, ofn og vifta. Bað-
herbergi fylgja föst tengi, innréttingar og 
tæki, svo og skápur yfir eða við vask. Múr og 
naglfastar uppistöður og hillur í geymslu.

Föst ljós og ljósakúplar í eldhúsi, baðher-
bergi og sér þvottahúsi og að minnsta kosti 
eitt perustæði í hverju herbergi. Eign skulu 
fylgja allar múr eða naglfastar innrétting-
ar, spegilflísar, gluggatjaldastangir og -fest-
ingar, en ekki gluggatjöld. Þó fylgja rimla-, 
strimla- og rúllugluggatjöld ekki. Sjónvarps-
loftnet og festingar í eigu seljanda fylgja. Í 
bílskúr fylgir fastur ljósabúnaður og raf-

knúnir hurðaopnarar, svo og fastar hillur og 
skápar.“

Viðar segir aðkomu að húsnæði skipta máli 
við afhendingu ekki síður en við sýningu. 
Allt sé gert svo húsnæðið virðist aðlaðandi. 
„Það þarf að vera þrifalegt og snyrtilegt, 
ekki síst inni á baðherbergjum. Svo er ekki 
verra að búið sé að lofta vel út. Mikilvægt 
er að láta húsnæði vekja jákvæð hughrif við 
skoðun og sjálfsagt er að þau haldi sér eftir 
sölu. Þetta virðast kannski sjálfsögð atriði 
og kannski er það þess vegna sem þau vilja 
gleymast.“ roald@frettabladid.is

Sjálfsögð atriði gleymast

Viðar segir að mikilvægt sé að láta húsnæði vekja 
jákvæð hughrif við skoðun og sjálfsagt er að þau 
haldi sér eftir sölu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Engan dýra-
garð takk fyrir
Á heimasíðu Icelandair er 
farið yfir nokkur atriði, sem 
vert er að hafa í huga við flutn-
ing gæludýra á milli landa.

Sérstakt leyfi þarf fyrir 
flutning dýra í flugvél, nema 
þegar þau eru flutt á milli 
landa innan Skandinavíu.

Gæludýr eru bönnuð í far-
þegarými flugvéla og verð-
ur því að geyma þau í búrum 
í farrými. Ekki mega vera 
fleiri en fjögur búr í hverju 
flugi. Búrin verða að vera 
sterk, vatnsheld, hrein og 
sótthreinsuð.

Framvísa verður heilsu- og 
bólusetningarvottorði, inn-
flutningsleyfi og öðrum skjöl-
um, sem talin eru nauðsynleg 
í viðkomandi landi.

Nánar á www.icelandair.is/
heim/studningur-leidsogn
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Hjólhýsi á ótrúlegu verði!

Aðeins örfá hjólhýsi til 
á þessu frábæra verði

Innifalið í verði:
Fortjald,

gashellur,
gaskútur, 

hitari
ísskápur
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Glæsileg einbýlishús
Akralandi í Garðabæ

Dalakur - Frjóakur - Gullakur - Góðakur 

Hafðu samband núna

520 9585

Húsin sem hönnuð eru af Haraldi S. Árnasyni hafa vakið mikla athygli 
enda hugsað fyrir hverju smáatriði og sérstakt tillit tekið til þæginda, 
notagildis og nútíma krafna kröfuharðra kaupenda.  Kaupendur geta 
valið á úr 15 glæsilegum einbýlishúsum frá 270fm upp í 450fm.  Hafðu 
samband við Lárus sölufulltrúa RE/MAX Torg til að skoða teikningar og 
veldu hús sem hentar þér.   

Skemmtileg hönnun

Akraland í Garðabæ er mjög eftirsóknarverður staður í miðju                 
höfuðborgarsvæðisins.  Akralandið í Garðabæ er í skjólsælli suðurhlíð 
þaðan sem stutt er í alla þjónustu s.s. verslanir, skóla og íþrót-
taaðstöðu..  Lóðirnar sem húsin rísa á eru sérstaklega valdar út frá skjóli 
og afstöðu til sólar.  Stutt er í fallegar gönguleiðir sem liggja við lækinn í 
Akralandi og út með ströndinni.  Kynntu þér lóðirnar hjá RE/MAX Torg 
og veldu þá bestu fyrir þig.

Frábær staðsetning

Afhending
Húsin afhendast fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan.  
Garður er tyrfður og með léttum trjágróðri.  Einnig er hægt að semja um 
að fá húsin með  fullfrágenginni heimkeyrslu og skjólpalli sé þess óskað.
Fyrstu húsin í til afhendingar í apríl 2007. Næstu hús verða til 
afhendingar í maí og júní 2007.

RE/MAX TORG  // Garðatorgi 5  // 210 Garðabæ // s: 520-9595

Til sölu falleg sérbýli fyrir þá sem gera 
miklar kröfur um hönnun og gæði

Stærðir 270m2 - 450 m2

Bergsteinn Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali

Lárus Halldórsson
Sölufulltrúi

GSM 862-5999
larus@remax.is

SELT
SELT

SELT

OPIÐ HÚS 

KL.18:00-20:00

MIÐVIKUDAGINN

27.JÚNÍ



ATVINNA

29. JÚNÍ nk.

PRACA DLA RZEMIESLNIKA
rmy zajmujacej sie pro-

dukcja i montazem poreczy i balustrad ze stali nierdzewnej, 
szkla  oraz szklanych elementow jak drzwi itp. Wymagana
znajomosc jezyka angielskiego lub islandzkiego. Firma w 
bardzo dobrej kondycji, zapewniamy wysokie zarobki dla 
dobrego pracownika. Tel. 533 3700,  www.atlantskaup.is

öt 6 • Grafavog • Reykjavik
tel.+(354) 533 3700 • fax+(354) 533 3701

EIGNIR ÓSKAST!
Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:

FÉLAG FASTEIGNASALA

FÉLAG FASTEIGNASALA

Fr
u

m

• Sérhæð (efsta hæð) í Rvk., eða Kóp. Allt að 40 millj.

•  4ra herb. í hverfi 104 allt að 30 millj. helst til uppgerðar.

•  Lagerhúsnæði 100-150 fm í Garðabæ eða Hafnarfirði.

PÍPARAR
Erum með vana pípara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Mjög góð 83 fm íbúð
á 2. hæð íbúð 201,
þ.m.t. sérgeymsla á
þessum eftirsótta

staða í Þingholtunum. Íbúðin er mikið endurnýjuð og
skiptist í hol með skápum, eldhús með nýlegum tækj-
um og góðri borðaðstöðu, rúmgóða og bjarta stofu, 2
herbergi og endurnýjað baðherbergi, mosaiklagt í gólf
og veggi. Svalir til suðausturs úr stofu. Hús teiknað af
Kjartani Sveinssyni. 

Sérbílastæði á baklóð. Verð 27,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, þriðjudag, frá kl. 17-19
Íbúð merkt 201 – Verið velkomin.

Fr
u

m

Baldursgata 20 - 101 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð
Opið hús í dag frá kl. 17-19





Heimurinn í dag er 
byggður á volæði, 
örbigð og eymd. Á 
meðan vestræn börn 
kvarta og kveina 
undan grænmetis-
salati á disknum og 
of mikilli hreyfingu 

gráta milljónir afrískra og as-
ískra barna undan hungri og mátt-
leysi til að geta hreyft sig. Arðbær-
ar atvinnugreinar á borð við eitur-
lyfjasmygl, vopnasölu og mansal 
blómstra í skjóli spilltra valds-
manna sem kjósa frekar að skara 
eld að sinni köku í stað þess að upp-
ræta glæpalýðinn. Hvað eru nokkr-
ir smáaurar inná lokaðan reikning 
í Sviss fyrir eitt eða tvö mannslíf?

Og það skyldi þó aldrei vera 

svo nema að náungakærleikurinn 
sem að Jesús og aðrir spámenn 
trúarbragðanna predikuðu um 
fyrir tveimur árþúsundum hefði 
gleymst í vestræna auraflóðinu. 
Velmegun hinna útvöldu byggir á 
fátækt og þrælahaldi hinna lægra 
settu sem þrá ekkert annað en að 
búa fjölskyldum sínum mannsæm-
andi líf að hætti nágrannanna. Og 
grípa til örþrifaráða þannig að 
þeim takist það. Draumurinn um 
betra líf hefur til að mynda svipt 
ófáar austrænar stúlkur frelsi sínu 
og neytt þær til kynlífsþrælkunn-
ar af verstu gerð á meðan jafnaldr-
ar þeirra borða Cheerios og velta 
því fyrir sér hvort þær eigi biðja 
um nýjan farsíma eða fartövlu í af-
mælisgjöf.

En hin pólitíska rétthugsun getur 
einnig reynst hættuleg. Eigum við 
að hafa samviskubit yfir velgengni 
okkar, þessa litla útnára sem árum 
og öldum saman lifði á súrum mat 
og drapst úr hori ef illa viðraði? Ef-
laust ekki. Við gætum hins vegar 
leitt hugann að því oftar hversu 
gott við höfum það, hversu mikla 
velmegun við lifum við .

Árlega eru átta hundruð þúsund 
einstaklingar fluttir inn til Banda-
ríkjanna, langstærstur hluti þeirra 
eru konur og börn sem eru mis-
notuð kynferðislega á skipulagð-
an hátt. Ef til vill er ekkert sem við 
Íslendingar getum gert nema þá 
helst að staldra við eitt augnablik 
og átta okkur á því að eymdin er 
okkur mun nærri en við höldum. 



11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Ég ætla ekkert að hætta að vinna 

þótt hann sé á leiðinni.



Tékkneski strengjakvart-
ettinn PiKap heldur sex tón-
leika hér á landi á næstum 
dögum ásamt Eydísi Franz-
dóttur óbóleikara.

PiKap strengjakvartettinn hefur 
haldið fjölda tónleika víða um 
Evrópu og fengið mikið lof gagn-
rýnenda fyrir einstaklega vand-
aðan og tilfinningaríkan flutning.  
Kvartettinn er skipaður fiðluleik-
urunum Martin Kaplan og Lenku 
Simandlovu, lágfiðluleikaranum 
Miljo Milev og sellóleikaranum 
Petr Pitra sem öll eru mjög virk 
í tónlistarlífi Vestur-Tékklands 
bæði í kammermúsík og hljóm-
sveitarleik. Auk þess að spila 
saman sem kvartett hafa þau öll, 
að Martin Kaplan undanskyld-
um, verið hljóðfæraleikarar við 
sinfóníuhljómsveitina í Karlovy 
Vary. Martin er konsertmeistari 
við óperuhljómsveitina í Pilzen. 
Samstarf kvartettsins við Ey-
dísi Franzdóttur óbóleikara hófst 
árið 2004 er hún skipulagði ferna 
tónleika þeirra hérlendis þar 
sem þau hlutu afbragðs viðtök-
ur áheyrenda. Sumarið 2005 buðu 
þau henni að vera gestur þeirra á 
þrennum tónleikum í Tékklandi. 

Fyrstu tónleikarnir verða í Bíó-
sal Duushúsa í Reykjanesbæ á 
miðvikudagskvöldið en þá frum-
flytur hópurinn meðal annars 
nýjan kvintett fyrir óbó og strengi 

eftir Eirík Árna Sigtryggsson. 
Síðan taka við tónleikar í Ketil-

húsinu á Akureyri á föstudag en 
þeir eru liður í Listasumri norðan-
manna sem nú stendur sem hæst. 

Hópurinn færir sig síðan aust-
ar um helgina og heldur tónleika 
í Reykjahlíðarkirkju á laugar-
dag og í Gamla Bauk á Húsavík 
á sunnudag. Höfuðborgarbúar 
geta síðan hlýtt á tónleika þeirra 
í Listasafni Sigurjóns að viku lið-
inni en rúntinum lýkur í tónlistar-

húsinu Hömrum á Ísafirði 5. júlí.
Auk frumflutnings á verki 

Eiríks Árna mun PiKap kvart-
ettinn gefa landsmönnum inn-
sýn í tónlist föðurlandsins með 
flutningi á strengjakvartettum 
eftir tékknesku tónskáldin Dvor-
ak, Martinu, Janacek, Ryba og 
Simandl, ásamt því að flytja verk 
eftir Mozart og Vaughan Willi-
ams.

Aðgangur er ókeypis á alla tón-
leikana nema á Akureyri.

Nýstárleg hljóð og spánnýtt verk
Kl. 11.00
Helga Sigurðardóttir sýnir í gall-
eríinu Art-Iceland. Hafið í öllum 
sínum margbreytileika er áhrifa-
máttur sýningarinnar. Sýningin ber 
heitið Mar. Sýningin er opin frá 11 
til 18 virka daga og 11 til 16 á laug-
ardögum.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Sænskir bóka-
útgefendur
una hag 
sínum vel: síð-
asta ár jókst 
sala á sænsk-
um fagur-
bókmenntum
en sala á 
þýddum
bókum dróst 
saman. Þessa 
gætir einnig 
í sölu barna-
og unglingabóka. Talsmenn bóka-
útgefenda þakka þetta samkeppni 
milli bókaverslana, stórmarkaða 
og sölu á neti sem fer vaxandi. 

Titlum fækkaði um 2,2 prósent 
en söluupplög stækkuðu úr 5000 
eintökum í 5300. Markaðsvirði 
innlendra bókmennta jókst um 37 
prósent en á tveggja ára tímabili 
um 8 prósent.

Umskipti í sölu barnabóka eftir 
innlenda höfunda þakka menn að 
ekki kom út ný saga um Harry 
Potter og raunir hans. Sala á hljóð-
bókum jókst: 359 titlar komu út í 
því formi og seldust í nær milljón 
eintökum og eru nú 8 prósent af 
sölu. Menn hafa áhyggjur af stór-
auknum birgðum en við þær bætt-
ust 40 milljónir eintaka. Svensk 
bokhandel greinir svo frá. 

Gott bókaár 
hjá Svíum

23 24 25 26 27 28  29



Til stendur að gera kvikmynd 
um Hugh Hefner, stofnanda 
karlatímaritsins Playboy. Leik-
stjóri verður Brett Ratner sem á 
að baki Rush Hour-myndirnar og 
X-Men: The Last Stand.

Hefner, sem er 81 árs, seldi 
kvikmyndaréttinn að ævi sinni 
fyrir nokkrum árum. Hefur hann 
lagt blessun sína yfir hugmyndir 
Ratners og félaga um gerð mynd-
arinnar. „Hefner var alinn upp af 
bókstafstrúarfólki en varð á end-
anum guðfaðir kynlífsbyltingar-

innar,“ sagði Ratner. „Hann braut 
óskrifaðar reglur, sérstaklega 
hvað kynlífshegðun varðar. Ég 
vil sýna allt saman, allt frá bar-
áttu hans fyrir málfrelsi sínu, til 
fyrstu orgíu hans, til hjartaáfalls-
ins sem hann fékk á níunda ára-
tugnum sem varð honum næstum 
að bana.“

Hefner stofnaði Playboy árið 
1953 og varð tímaritið fljótt gríð-
arlega vinsælt. Barðist hann á 
síðum þess fyrir málfrelsi og gegn 
hvers kyns ritskoðun. 

Kvikmynd um 
Hugh Hefner

Svíar eru með böggum hild-
ar eftir skammarlega fram-
komu söngvarans Justin 
Timberlake í garð aðdáenda 
sinna þar í landi.  

Timberlake hélt tónleika í Gauta-
borg í gærkvöldi en söngvar-
inn var  eitthvað illa upplagður 
þegar hann kom til Gautaborgar á 
sunnudag eftir vel heppnaða tón-
leika í Kaupmannahöfn. Er hann 
kom á hótel sitt í Gautaborg biðu 
hans fjölmargir aðdáendur og svo 
fór að söngvarinn missti hrein-
lega stjórn á skapi sínu. 

Aðdáendurnir höfðu hópast 
saman við anddyri hótelsins og 
smelltu af honum ljósmyndum í 
gríð og erg. Söngvaranum líkaði 
athyglin eitthvað illa og brást 
við með því að hrækja í átt að 
þeim sem voru að taka myndir. 
Einum aðdáendanna  líkaði ekki 
þessi framkoma Timberlakes og 
hellti yfir hann ókvæðisorðum 
sem ekki teljast birtingarhæf. 
Timberlake svaraði á móti og jós 
slíkum svívirðingum yfir aðdá-
andann að viðstaddir trúðu varla 
sínum eigin eyrum og augum. 

„Þetta var með ólíkindum. 
Justin hefur alltaf virkað sem 
prúður piltur á mig en nú veit ég 

að hann er hrokagikkur,“ sagði 
einn viðstaddra.

Koma Timberlakes til Gauta-
borgar hefur eðlilega vakið 
mikla athygli og var hann eltur 
á röndum af bæði fjölmiðlum og 
aðdáendum þegar hann reyndi 
að skoða borgina í gær.

 Timberlake reyndi að læð-
ast út um bakdyr hótelsins sem 
hann dvelur á en það tók æstan 
aðdáendahópinn aðeins nokkrar 
mínútur að hafa uppi á goðinu. 
Hann flúði því aftur inn á hótel-
ið skömmu síðar ásamt unnustu 
sinni Jessicu Biel, en hún fylgir 
honum í tónleikaferðalaginu um 
Evrópu.

Ólátabelgurinn og glamúrgell-
an Paris Hilton losnar úr steinin-
um í dag og má reikna með mikl-
um fjölmiðlasirkus fyrir framan 
Century Regional Detention Cent-
re í Lynwood þar sem fyrirsætan 
hefur dvalist síðastliðna 23 daga. 
Að sögn Kathy Hilton, móður Par-
isar, er stúlkan að vonum mjög 
spennt fyrir því að losna úr fang-
elsi og lét móðirin hafa eftir sér 
að: „Paris væri orðin langþreytt á 
appelsínugula gallanum sínum.“

Fangelsisvist Parisar hefur þó 
ekki verið neinn dans á rósum 
en henni var sleppt að loknum 
72 tímum þar sem læknar óttuð-

ust um heilsufar hennar. Dómari 
í Kaliforníu sýndi hótelerfingjan-
um hins vegar enga miskunn og 
sendi hana rakleiðis aftur á bak 
við lás og slá. Paris var dæmd til 
fangelsisvistar fyrir síendurtek-
in umferðarlagabrot og ölvunar-
akstur.

Fjölmiðlar hafa mikið velt því 
fyrir sér hvernig Paris komi til 
með að líta út þegar hún snýr aftur 
útí hinn frjálsa heim. Í slúðurblöð-
um hefur því verið haldið fram að 
hún hafi lést um þó nokkur kíló en 

vinir og vandamenn hafa vísað því 
á bug. „Hún hefur engu gleymt,“ 
sagði leikkonan Ashley Scott sem 
heimsótti hana í fangelsið.

Paris mun veita Larry King 
fyrsta viðtalið sitt en áður hafði 
NBC-sjónvarpsstöðin neitað að 
greiða eina milljón dollara eða 63 
milljónir íslenskra fyrir slíkt við-
tal. Paris mun hins vegar mæta 
frítt til Larry sem um árabil hefur 
þótt einhver besti spjallþátta-
stjórnandinn í bandarísku sjón-
varpi undanfarin ár.

Paris Hilton losnar í dag

Fjölmiðlar í Bandaríkjunum sögðu 
í gær frá því að leikarinn Went-
worth Miller, sem slegið hefur í 
gegn í þáttunum Prison Break, 
hafi átt í ástarsambandi við annan 
karlkyns leikara síðasta hálfa árið. 
Orðrómur um að Miller sé sam-
kynheigður hefur lengi verið uppi 
en sjálfur hefur leikarinn neitað 
því harðlega. 

Leikarinn sem er sagður 
vera kærasti Miller heitir Luke 
McFarlane og leikur hann í þátt-
unum Brothers and Sisters. 
McFarlane þessi hefur opinber-
lega greint frá samkynhnegið sinni 
og hefur meðal annars átt í sam-
bandi við leikarann T.R. Knight 
sem margir þekkja úr Grey´s Ana-
tomys þáttunum. 

„Þeir hafa átt í leyni-
legu sambandi í sex 
mánuði og passa 
sig mjög vel á að 
sjást ekki saman 
á almannafæri. 
Það er skiljanlegt, 
enda hefur Went-
worth ekki ennþá 
komið út úr skápn-
um,“ sagði náinn 
vinur þeirra félaga 
í samtali við eitt 
slúðurblað-
anna ytra. 

Sagan
segir að Mill-
er sé ekki 
ósvipaður
karakter og 

hann er í þáttunum sem hafa gert 
hann að stjörnu, hann sé feiminn 
og hlédrægur og því vilji hann 
sem minnst tala um ástir sínar. 
Hann þykir hins vegar vera hið 
mesta kvennagull og því hafa 
margir furðað sig á því að hann 
hefur aldrei verið orðaður við 
konu. Þykir það renna stoðum 

undir kynheigð hans. „Wentworth 
mun aldrei segja neitt um ásta-

líf sitt,“ sagði heimildar-
maðurinn.

Fullyrt að Miller sé hommi
Gamanmyndin Evan Almighty fór 
beint í efsta sæti aðsóknarlistans 

í Bandaríkjunum 
um síðustu helgi. 
Náði myndin þó 
aðeins inn rúm-
lega helmingi af 
aðsóknartekjum
forverans, Bruce 
Almighty.

Í öðru sæti á 
aðsóknarlistan-
um var 1408, sem 
er byggð á sam-

nefndri hryllingssögu Stephens 
King. Með aðalhlutverkin fara 
John Cusack og Samuel L. Jack-
son.

Evan beint á 
toppinn

SMS
LEIKUR



IÐAVÖLLUM VIÐ EGILSSTAÐI
FJÖLSKYLDU- OG SKEMMTIDAGSKRÁ

www.freyfaxi.net/fm07

Örn ÁrnasonÓskar Pétursson Kalli á þakinu

Austurlandið

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

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

MAGNI & Á MÓTI SÓL

Jónsi

FJÓRÐUNGSMÓT 
Á AUSTURLANDI 
28. JÚNÍ - 1. JÚLÍ



Hönnunarhópurinn Títa 
ætlar að sauma og prjóna 
út um allan bæ í sumar. 
Hópurinn starfar á vegum 
Hins Hússins og er liður 
í verkefninu Skapandi 
sumarstörf. 

„Við erum að hanna og sauma alls 
kyns fatnað sem við munum svo 
sýna á stórri tískusýningu á menn-
ingarnótt,“ segir Særós Rannveig 
Björnsdóttir í hönnunarhópnum 
Títu. Auk hennar eru þær Edda Sif 
Eyjólfsdóttir, Svandís Friðleifs-
dóttir, Sandra Borg Bjarnadóttir og 
Elfa Steinarsdóttir í hópnum sem 
starfar á vegum Skapandi sumar-
starfa Hins hússins. 

„Við erum líka með stórt 
prjónaverkefni í gangi og erum á 
Austurvelli hvern fimmtudag og 
annan hvern föstudag. Þá fáum við 
fólk til að prjóna með okkur, hver 
prjónar einn bút og þeir verða svo 
saumaðir saman í stórt teppi. Við 
höfum fengið fyrirtæki til að gefa 
áheiti á prjónateppið og ágóðinn 
er til styrktar hjartveikum börn-

um,“ segir Særós Rannveig en 
stúlkurnar kynntust í Fjölbrauta-
skólanum í Breiðholti. „Við vorum 
allar í textíl og fatahönnun í FB og 
tvær okkar eru búnar að klára. Við 
stefnum svo allar á áframhaldandi 
nám á þessu sviði.“

Á föstudaginn kemur munu stúlk-

urnar verða með viðburð sem þær 
kalla „Kusur flakka um bæinn“. 
En þá munu þær sýna alls kyns 
fatnað úr gervifeldi sem líkist belj-
uhúð. Fleiri upplýsingar um Hönn-
unarhópinn Títu má sjá á vefsíð-
unni www.myspace.com/titadesign.

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

www.laugarasbio.is                

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

DIGITAL
DIGITAL

www.SAMbio.is 575 8900

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

ÁLFABAKKA
SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 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
DIGITAL

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.  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 16

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

MIÐASALA Á

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
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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

!óíbí.rk045
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?

Julian og Sean Lennon, synir fyrrum 
Bítilsins Johns Lennon, hafa grafið 
stríðsöxina sem staðið hefur á milli 
þeirra bræðra síðustu átta ár. Hálf-
bræðurnir eru nú byrjaðir að talast 
við að nýju en stirrt hafði verið á 
milli þeirra allt frá því að Julian lét 
hafa eftir sér niðrandi ummæli um 
Yoko Ono, síðari eiginkonu Johns 
og móður Seans. Móðir Julians er 
fyrri eiginkona Johns, Cynthia. 
Það var hinn 44 ára gamli Ju-
lian sem átti frumkvæðið að 
sáttunum.

„Mér fannst vera kominn tími 
á breytingar í mínu lífi. Hluti af 
þeim breytingum var að fá Sean 
aftur inn í myndina. Ég vildi það 
vegna þess að ég elska hann,“ 
sagði Julian í viðtali við New York 
Post.

Julian kom Sean á óvart á tón-
leikum þess síðarnefnda í Prag 

fyrir skemmstu. Julian 
hafði skipulagt endur-
fundina án vitundar 
bróður síns og birtist 
honum að óvörum bak-
sviðs að tónleikunum 
loknum þar sem hann 

lagði til að allur ágrein-
ingur yrði lagður til hliðar. 
„Við féllumst í faðma og 

héldum lengi utan um 
hvor annan. Þetta 

var vilji okkar beggja.“

Synir Johns Lennon sættast

Leikkonan Cameron Diaz hefur 
beðist afsökunar á því að hafa borið 
tösku með pólitískum slagorðum 
sem hafa vakið upp slæmar minn-
ingar á meðal íbúa Perú.

Diaz var stödd í borginni Machu 
Picchu í Andes-fjöllunum í Perú á 
dögunum þar sem hún bar tösku 
með rauðri stjörnu þar sem stóð 
á kínversku: „Þjónið fólkinu“. 
Slagorðið er eitt það þekktasta frá 
Maó, fyrrum leiðtoga Kínverja. 
Vekur slagorðið upp minningar 
Perúbúa um herlið Maós sem 
barðist við stjórnvöld í landinu á 
níunda áratugnum og byrjun þess 
tíunda. Átökin voru afar blóðug 

og kostuðu tæplega sjötíu þúsund 
manns lífið.

„Ég biðst innilega afsökunar ef 
ég hef sært einhvern,“ sagði Diaz. 
„Ég keypti töskuna þegar ég ferð-
aðist um Kína og vissi ekki hversu 
móðgandi slagorðið væri.“ Diaz er 
stödd í Perú við upptökur á sjón-
varpsþætti um menningu lands-
ins. „Það var aldrei ætlun mín að 
ýfa upp gömul sár á meðal þjóðar-
innar,“ sagði hún.

Diaz biðst afsökunar



The Rapture spilar 
á Nasa í kvöld

Tónlistarviðburðurinn Live Earth 
verður í beinni útsendingu á Skjá 
einum laugardaginn 7. júlí. Sýnd-
ir verða tónleikar frá níu mismun-
andi stöðum í sjö heimsálfum, þar 
á meðal frá New York, Sydney, Jó-
hannesarborg og Tókýó. Auk þess 
verður sent beint frá Suðurskauts-
landinu. Hefst fjörið klukkan sjö 
að morgni og stendur yfir í heilan 
sólarhring.

Meira en 150 tónlistarmenn 
koma fram á tónleikunum sem eru 
haldnir til að berjast gegn lofts-
lagsbreytingunum í heiminum. Á 
meðal þeirra verða Red Hot Chili 
Peppers, Madonna, Duran Duran, 
Bon Jovi, Damien Rice, Smashing 
Pumpkins, The Police, The Beastie 
Boys og Metallica.

Live Earth sýnt í beinni
Sátt hefur náðst í máli sem 
Victoria Beckham höfðaði 
gegn slúðurblaðinu Star. 
Kryddpían fær greiddar 
bætur og birt verður afsök-
unarbeiðni.

Málið snýst um frétt sem Star 
Magazine birti um vandamál 
við gerð raunveruleikaþátt-
ar um flutning Beckham-hjón-
anna til Bandaríkjanna. Haft var 
eftir heimildarmanni að þáttur-
inn væri fíaskó enda væri Vict-
oria bæði köld og sjálfumglöð. 
„Hún gengur um og sýnir öllum 
lítilsvirðingu. Heldur að hún sé 
voðalega stórt nafn en síðan veit 
hvorki kóngur né prestur hver 
hún er,“ hafði Star eftir heimild-
armanni sínum.

Lögfræðingur Victoriu , Gerr-
ard Tyrell, sýndi fram á það fyrir 
dómstólum í London að fréttin 
væri bæði röng og meiðandi fyrir 
frú Beckham. Þættirnir hefðu 
ekki verið farnir í framleiðslu 
þegar fréttin var skrifuð og því 
hefðu þessir hlutir aldrei getað 
átt sér stað. „Hún er algjörlega 
röng og kemur sér illa fyrir Vict-
oriu,“ sagði Tyrell við réttarhöld-
in og bætti því við að blaðið hefði 
aldrei haft samband við Victoriu 
við gerð fréttarinnar.

Útgefendur blaðsins viður-
kenndu mistök sín og lofuðu að 
birta formlega afsökun vegna 
fréttarinnar auk þess sem þeir 
greiða Victoriu skaðabætur. Vict-
oria komst þó á forsíður blað-
anna þrátt fyrir þennan úrskurð 
því breska blaðið The Sun hélt því 
fram að söngkonan myndi koma 
fram á leikjum LA Galaxy, liðsins 
sem David Beckham spilar með, 
sem klappstýra.

Bandaríska danspönksveitin The 
Rapture heldur tónleika á Nasa 
í kvöld. Sveitin spilaði á Iceland 
Airwaves-hátíðinni fyrir fimm 
árum við mjög góðar undirtektir 
og ætlar nú að endurtaka leikinn.

The Rapture er á tónleikaferð 
að kynna nýjustu plötu sína Piec-
es of the People We Love. Lög af 
henni á borð við Get Myself Into 
it, Whoo! Alright-Yeah... Uh huh 
og Pieces of the People We Love 
hafa öll hljómað títt á útvarps-
stöðvum og dansgólfum landsins 
að undanförnu. Hljómsveitin Mot-
ion Boys hitar upp fyrir The Rapt-
ure í kvöld. Enn eru til miðar á 
tónleikana og er miðaverð 3.900 
krónur.

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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 UEFA hefur tekið þá 
ákvörðun að breyta fyrirkomu-
lagi undankeppni HM 2010. Alls 
berjast 53 þjóðir um þrettán laus 
Evrópusæti á HM í Suður-Afr-
íku. Þjóðunum verður skipt upp í 
átta riðla þar sem sex þjóðir eru 
í öllum riðlum nema einum sem 
telur fimm þjóðir. Efsta þjóðin 
kemst beint á HM en átta lið fara 
í umspil.

„Þetta er góð lausn. Ég var ekki 
ánægður með fyrirkomulagið þar 
sem sjö eða átta lið voru í öllum 
riðlum,“ sagði Michel Platini, for-
seti UEFA.

Liðum fækkað í 
riðlakeppninni

 Þrátt fyrir áhuga og fyrir-
spurnir frá fjölda liða hefur Eiður 
Smári Guðjohnsen ekki áhuga á 
því að fara frá Barcelona. Félagið 
státar nú af einni mest spennandi 
sóknarlínu heims og er erfitt að 
sjá fyrir hlutverk Eiðs innan um 
Ronaldinho, Samuel Eto´o, Lion-
el Messi og nýjasta liðsmann Bör-
sunga, Thierry Henry.

Eiður skoraði fimm mörk í 
deildinni á síðasta tímabili og 
neyddist til að eyða löngum stund-
um á bekknum. Hann hefur áður 
gefið það út að hann hræðist ekki 
samkeppnina sem hefur aldrei 
verið meiri. „Það er búið að vera 
mikið um vangaveltur en ég hef 
ekki talað við neinn og ég er bara 
að einbeita mér að framtíðinni 
hérna,“ sagði Eiður við staðarblað-
ið El Mundo Deportivo í gær.

„Það var búist við meiru frá 
mér þegar ég kom og það er eðli-
legt þegar sóknarmaður skor-
ar ekki mörg mörk. Ég býst líka 
við meiru af sjálfum mér. En 
eftir þetta tímabil er ég kominn 
betur inn í hlutina. Ég veit hvern-
ig klúbburinn gengur fyrir sig, ég 
kann tungumálið, og þarf nú ekki 
að einbeita mér að neinu en spila-
mennskunni. Þegar ég er í mínu 
besta formi er auðveldara fyrir 
fólk að dæma mig,“ sagði Eiður.

Fjölmörg lið vilja Eið Smára í 

sínar raðir en hann á enn þrjú ár 
eftir af samningi sínum á Spáni 
og ætlar að berjast hatrammlega 
fyrir sínu sæti. Miklar breytingar 
hafa verið gerðar á leikmannahópi 
Barcelona og mögulega eru fleiri 
á stefnuskránni. Tímabil Barce-
lona þótti valda vonbrigðum. „Ég 
veit að allir eru að einblína á þær 
miklu breytingar sem verða gerð-
ar eftir að hafa ekki unnið neitt, 
en ég vil vera hérna áfram,“ sagði 
Eiður Smári Guðjohnsen.

Ég vil vera áfram
hjá Barcelona

 Víkingur hefur geng-
ið frá félagaskiptum við tvo leik-
menn fyrir áframhaldandi átök 
í Landsbankadeild karla. Viðar 
Guðjónsson skrifaði í gær undir 
í Fossvoginum og verður hann 
kominn með leikheimild fyrir 
leikinn gegn ÍA í kvöld. Viðar 
hætti hjá Fram á dögunum en 
hann leikur iðulega í stöðu miðju-
manns.

Þá kemur serbneski framherj-
inn Dragan Galic til Víkings á 
næstu dögum og leikur með liðinu 
í sumar. Hann er 25 ára gamall og 
var til reynslu hjá félaginu í maí.

Viðar og Serbi 
í Fossvoginn

Ég bara trúi ekki öðru en að þetta hjálpi mér

Bjóðum nú frábært tilboð í 2 vikur 
30. júní eða 1 eða 2 vikur 7. júlí á 
allra síðustu sætunum til Rhodos,
eyju sólarinnar. Þú bókar flugsæti 
og 4 dögum fyrir brottför færðu 

að vita hvar þú gistir. Gríptu tæki-
færið og njóttu lífsins á þessum 

vinsæla áfangastað.

Stökktu til

Rhodos

Verð kr. 

49.990 í viku 

/59.990 í 2 vikur
Netverð á mann , m.v. 2 fullorðna í 
herbergi/stúdíó/íbúð í 1 eða 2 vikur. 
Stökktu tilboð 30. júní og 7. júlí.

30. júní eða 7. júlí

frá kr. 39.990
Allra síðustu sætin

Verð kr. 

39.990 í viku 

/49.990 í 2 vikur
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 
börn, 2-11 ára, í íbúð í 1 eða 2 vikur. 
Stökktu tilboð 30. júní og 7. júlí.

 Valur gerði góða ferð í 
Kópavogi í brakandi blíðu í gær 
þar sem þær unnu Breiðablik 4-
0. Valsstúlkur sóttu meira til að 
byrja með og Margrét Lára sýndi 
strax úr hverju hún er gerð með 
góðum tilþrifum þar sem hún 
bæði skapaði færi fyrir stöllur 
sínar auk þess sem hún kom sér 
sjálf í góðar stöður.

Eftir að hafa farið illa með þrjú 
færi slökuðu Valsstúlkur á klónni 
og Blikar komust meira inn í leik-
inn. Valsstúlkur voru alltaf hættu-
legri og uppskáru verðskuldað 
forystuna á 35. mínútu þegar Mar-
grét Lára skoraði fallegt mark 
með viðstöðulausu skoti. Undir 
lok hálfleiksins vildu Blikar víti 
þegar Greta Mjöll Samúelsdótt-
ir féll en hún fékk í staðinn gult 
spjald við litla kátínu áhorfenda.

Síðari hálfleikur fór rólega af 
stað en þegar tíu mínútur voru 
búnar hafði Margrét tvöfaldað 
forystu Vals með níunda marki 
sínu í sumar beint úr aukaspyrnu. 
Glæsilega gert hjá þessum frá-
bæra leikmanni. Kathryn Moss, 
annar tveggja nýrra bandarískra 
stúlkna í liði Blika fékk svo sitt 
annað gula spjald og skömmu 
síðar fór Greta Mjöll sömu leið. 
Nína Ósk Kristinsdóttir skaut í 
Blikastöngina í millitíðinni.

Eftir þetta fjaraði undan leikn-

um og skemmtanagildið minnkaði 
til muna. Valsstúlkur voru mikið 
með boltann og sköpuðu sér nokk-
ur fín færi og uppskáru loksins 
þriðja markið þegar Vanja Stefan-
ovic skoraði með góðu skoti utan 
teigs. Nína Ósk Kristinsdóttir rak 
svo síðasta naglann í kistu Blika-
stúlkna með marki í uppbótartíma 
og verðskuldaður sigur Vals stað-
reynd. Valur er enn efst í deild-
inni með fullt hús stiga en KR er 

þeim jafnt að stigum eftir stórsig-
ur á Þór/KA í gær.

Elísabet Gunnarsdóttir, þjálf-
ari Valsstúlkna, var brosmild í 
leikslok. „Maður býst aldrei við 
svona  yfirburðum en við erum 
með gott lið og ef við spilum eins 
og við gerðum frá fyrstu mínútu 
hér í dag getum við unnið hvern 
sem er. Mér fannst við vera betri 
þegar það var jafnt í liðum en 
rauðu spjöldin gerðu útslagið. Ég 

var með nokkrar tæpar og þreytt-
ar eftir landsleiki og ég er mjög 
ánægð með spilamennskuna,“ 
sagði Elísabet.

Margrét Lára sýndi enn og 
aftur að hún er yfirburðarmað-
ur í deildinni. Hún átti enn einn 
stórleikinn og hefur nú skorað 
níu mörk í fjórum leikjum. „Mar-
grét er leikmaður í heimsklassa, 
við vitum það alveg. Það vilja 
allir hafa svona leikmann í liðinu 
sínu og við þökkum fyrir að hún 
er í Val. Hún er samt líka með frá-
bæra leikmenn með sér, það má 
ekki gleyma því,“ sagði Elísabet.

Guðrún Sóley Gunnarsdótt-
ir, fyrirliði Breiðabliks, vand-
aði dómaranum ekki kveðjurn-
ar eftir leikinn. „Þetta var furðu-
legasti leikur sem ég hef spilað, 
dómarinn eyðilagði leikinn. Hann 
spjaldaði bara okkar leikmenn 
þrátt fyrir eins brot á báða 
bóga. Ég kenni dómaranum ekki 
um tapið en mér fannst halla á 
okkur. Við vorum inni í leiknum 
í fyrri hálfleik en eftir að tvær 
voru reknar út af gátum við lítið 
gert gegn hálfu A-landsliðinu. 
Við erum með ungt lið og það er 
verið að byggja upp. Við höldum 
ótrauðar áfram þrátt fyrir þetta,“ 
sagði Guðrún Sóley Gunnarsdótt-
ir í leikslok.

Valur sótti þrjú stig í Kópavogi í Landsbankadeild kvenna í gærkvöldi. Valur vann Breiðablik með fjórum 
mörkum gegn engu þar sem Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði tvö mörk fyrir toppliðið.



 Peter Gravesen kom 
til Fylkis fyrir tveimur árum og 
hefur átt sæti í liði félagsins síðan 
þá. Hann var lykilleikmaður hjá 
Herfølge í Danmörku áður en 
hann lenti í slagsmálum við sam-
herja sinn og fékk samning sinn 
ekki endurnýjaðan í kjölfarið.

Því varð hann að finna sér nýjan 
klúbb. „Umboðsmaður minn kom 
með lýsingu á klúbbi sem mér 
leist mjög vel á alveg þar til hann 
sagði að klúbburinn væri á Ís-
landi,“ sagði Gravesen í viðtali við 
Nyhedsavisen í heimalandi sínu.

Hann segir þó að hann sjái alls 
ekki eftir ákvörðuninni. „Ég hugs-
aði fyrst með mér hvern fjárann 
ég væri eiginlega að gera hér en 

Ísland hefur komið mér skemmti-
lega á óvart. Fólkið er mjög vina-
legt og fótboltinn gæti verið 
verri,“ sagði Daninn. Gravesen 
viðurkenndi jafnframt að hann 
þénaði meira hjá Fylki en hjá Her-
følge sem spilar í 1. deildinni í 
Danmörku.

„Það var eitt af því sem fékk 
mig til að slá til. Það er frábært 
að geta lifað af fótboltanum einum 
saman,“ sagði Gravesen. Hann tók 
einnig fram að hann væri ekki viss 
um hvað hann tæki sér fyrir hend-
ur eftir að samningur hans renn-
ur út eftir hálft ár en vel kæmi til 
greina að hann myndi snúa aftur 
til Danmerkur.

Fær hærri laun hjá 
Fylki en í Danmörku

 Thierry Henry bætt-
ist í gær í stjörnum prýddan leik-
mannahóp Barcelona. Henry er 
fimmti dýrasti leikmaðurinn í 
sögu Barcelona sem borgaði Ars-
enal 16 milljónir punda fyrir 
framherjann.

„Ég er í skýjunum yfir því að 
vera kominn hingað. Ég er loksins 
kominn og ég get ekki beðið eftir 
því að sýna stuðningsmönnunum 
hvað í mér býr. Vonandi kem ég 
til með að vera góð viðbót í hóp-
inn,“ sagði Henry.

Skrifaði undir 
hjá Barcelona

 Roger Federer fór örugg-
lega áfram í fyrstu umferð elsta 
og virtasta tennismóts heims, 
Wimbledon-mótsins, sem hófst í 
gær. Svisslendingurinn bar sig-
urorð af Teimuraz Gabashvili, 6-
3 6-2 6-4. Federer hefur unnið 
Wimbledon-mótið fjögur ár í röð 
og getur jafnað met Björns Borg, 
sem vann mótið fimm sinnum í 
röð, fari hann með sigur af hólmi 
á Englandi.

Federer öruggur
áfram í gær

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

LANDSBANKADEILD KARLA

8. UMFERÐ

þri. 26. júní kl. 19:15 Víkingur – ÍA
þri. 26. júní kl. 20:00 Breiðablik – HK
mið. 27. júní kl. 19:15 Keflavík – Fylkir
mið. 27. júní kl. 20:00 Valur – FH
fim. 28. júní kl. 19:15 KR – Fram
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Nú er rétti tíminn til að kaupa SENTINEL garðtraktor

Á BETRA VERÐI!

12,5 ha Briggs & Stratton mótor
76 cm sláttubreidd, afturkast
5 hraða skipting, grassafnari.

199.000,-

18 ha Briggs & Stratton mótor 
107 cm sláttubreidd, hliðarfrákast
5 hraða skipting, grassafnari.

279.000,-

12,5 ha Briggs & Stratton mótor 
102 cm sláttubreidd, hliðarfrákast
5 hraða skipting.

169.000,-

15,5 ha Briggs & Stratton mótor 
102 cm sláttubreidd, hliðarfrákast
vökvaskipting.

209.000,-

17 ha Briggs & Stratton mótor
107 cm sláttubreidd, hliðarfrákast
vökvaskipting.

239.000,-

18 ha garðtraktorinn
er með stýri á öllum 

hjólum.



Rifrildi, grátur og gelgjustælar





Rithöfundasamband Íslands skoð-
ar nú hvort samningsbrot hafi átt 
sér stað við þá ákvörðun Borgar-
leikhússins um að semja nýja leik-
gerð við söngleik um Gosa sem 
sýndur verður á fjölum leikhúss-
ins í vetur. Þjóðleikhúsið sýndi 
Gosa árið 1981 og snýst ágrein-
ingurinn um hvort sam-
komulag hafi náðst 
við aðstandend-
ur þeirrar sýn-
ingar um að nota 
þeirra leik-
gerð við upp-
færslu Borg-
arleikhússins
í haust. Eins 
og Fréttablaðið 
hefur greint frá mun 

Selma Björnsdóttir leikstýra nýju 
uppfærslunni í leikgerð Karls 
Ágústs Úlfssonar en Þorvaldur 
Bjarni Þorvaldsson mun sjá um 
tónlist.

Brynja Benediktsdóttir leik-
stýrði verkinu árið 1981 eftir leik-
gerð Þórarins Eldjárns en þá var 

það Sigurður Rúnar Jónsson 
sem samdi tónlist. Brynja 
vildi ekki tjá sig um málið 

við Fréttablaðið en Ragn-
heiður Tryggvadóttir, 
framkvæmdastjóri Rit-

höfundasambandsins, staðfest-
ir að málið sé komið á hennar 

borð. Hún segir málið vera í skoð-
un hjá lögfræðingum. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins snýst 
deilan um hvort gildur samingur 
hafi verið gerður á milli Borgar-
leikhússins og aðstandenda sýn-
ingarinnar árið 1981 um að styðj-
ast við þeirra leikgerð. Vilja þau 
meina að munnlegt samkomulag 
um slíkt hafi verið gert.

„Það er rétt að við föluðumst 
eftir því að nota þeirra leikgerð 
en það var alveg skýrt frá byrj-
un að við myndum vilja breyta 
henni,“ segir Guðjón Pedersen, 
leikhússtjóri Borgarleikhússins. 
Hann hafnar því að samkomu-
lag hafi verið gert. „Eftir að hafa 
skoðað margar leikgerðir 
sáum við að það yrði miklu 

einfaldara að gera þetta sjálf. 
Þess vegna ákváð- um við 
að fara þá leið.“
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„Ég borða yfirleitt á Sólon eða 
Óliver í hádeginu. Þar fæ ég 
léttan mat, ekki of mikið bras og 
mikið salat með. Ég er í aðhaldi 
þannig að það er eins gott að 
gera þetta almennilega.“

„Ég er þríbókaður, eitt brúðkaup í 
Skorradal og tvö í bænum. En það 
eru ennþá að berast fyrirspurn-
ir frá fólki um hvort ég sé laus 
þennan daginn,“ segir Hjörleif-
ur Valsson, fiðluleikari en hann 
verður á þönum þegar hinn ógn-
vænlegi dagur, 07.07.07, rennur 
upp. Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu má reikna með al-
gjörri sprengju í kirkjum landsins 
þegar íslensk pör flykkjast í guðs-
húsin til að láta pússa sig saman á 
þessari æði sérstöku dagsetningu. 
Tónlistarmenn fara ekki varhluta 
af þessum degi og margir hverj-
ir hafa sömu sögu og Hjörleifur 
að segja.

Friðrik Ómar Hjörleifsson var 
til að mynda fjórbókaður þenn-
an daginn. „Ég syng þrjú lög 
við hverja athöfn,“ segir Frið-
rik sem taldi sig vera nokkuð 
góðan; hann vissi í það minnsta 
af fáum skilnuðum hjá brúð-
hjónum sem hann hefði 
sungið fyrir. Friðrik bætti 
því síðan við að jafnan 
væri mest beðið um lagið 
„Hef ég sagt það hátt“ 
sem söngvarinn gaf út 
fyrir nokkru. 

Bjarni Arason er ekki 
minna bókaður en Frið-
rik Ómar. „Jú, jú, ég 
er að fara syngja í fjór-
um brúðkaupum þennan dag-
inn og svo í einni veislu seinna 

um kvöldið,“ sagði Bjarni sem 
hefur orðið mikla reynslu af slík-
um söng enda verið að í þó nokkur 
ár. Sigrún Hjálmtýsdóttir, Diddú, 
tjáði Fréttablaðinu að hún væri 
líka bókuð í fjögur brúðkaup, þar 
af eitt í Stykkishólmi. „Ég tek oft-
ast þrjú lög og einn sálm en í einu 
brúðkaupinu syng ég fjögur lög 
og einn sálm. Slíkt jaðrar bara við 
tónleika,“ sagði Sigrún og skellti 
upp úr.

Konungurinn af þeim sem 
Fréttablaðið ræddi við var hins 
vegar bróðir Diddúar, Páll Óskar 
Hjálmtýsson, en hann og hörpu-
leikarinn Monica eru allt að því fá-
ránlega vinsæl. „Ég byrja klukkan 
ellefu um morguninn í Grindavík-

urkirkju og verð að til klukkan 
átta um kvöldið,“ segir Páll 
sem taldist til að þetta væru 
í kringum sjö brúðkaup. 
„Ég reyni að hafa einn og 
hálfan tíma á milli athafna 

og ætli ég reyni ekki 
bara að sofa á milli 
enda er ég að fara 
plötusnúðast á Nasa 
seinna um kvöldið.“

Rithöfundasambandið skoðar Gosa

„Ég lenti í viku frá helvíti,“ segir 
sjónvarpsmaðurinn og fasteigna-
salinn Vernharð Þorleifsson sem 
er þessa dagana að jafna sig eftir 
þrjú áföll sem gerðust í lífi hans 
með skömmu millibili. 

Fyrst var brotist inn á heim-
ili hans í Kópavoginum. „Þetta 
voru einhverjir kjánaþjófar. Þetta 
voru örugglega þrettán ára krakk-
ar. Þeir skildu eftir rándýra hluti 
en stálu klinki af borðinu,“ segir 
Venni. „Maður lendir kannski í 
þessu í örfá skipti á ævinni og það 
hefði verið fútt í þessu ef heimilið 
hefði verið tómt. Þá hefði maður 
getað sagt að þetta hefðu verið al-
vöru karlar. Núna treystir maður 
bara á Öryggismiðstöðina og pass-
ar að vera ekki með dýra hluti 
heima.“

Daginn eftir innbrotið missti 
Venni ömmu sína og til að bæta 
gráu ofan á svart kinnbeinsbrotn-

aði hann illa þremur dögum síðar. 
„Ég var í leik með „old boys“ hjá 
Þrótti á þriðjudagskvöld. Ég fór í 
skallaeinvígi og þá var ég allur.“ 
Auk þess að kinnbeinsbrotna á 
tveimur stöðum gekk kjálkinn á 
Venna inn. Einnig meiddist hann 
fyrir ofan annað augað. 

Venni, sem er margreyndur 
júdókappi, segist aldrei áður hafa 
lent í höfuðmeiðslum sem þess-
um. „Ég hef oft lent í aðgerðum 
og það er búið að svæfa mig oftar 
en ungabarn en ég hef aldrei lent í 
þessu áður.“

Þrátt fyrir meiðslin ætlar Venni 
ekki að láta deigan síga og bíður 
ólmur eftir því að komast aftur í 
boltann. „Ég er skráður á Polla-
mótið eftir viku. Ég hugsa að lækn-
irinn yrði ekki voðalega sáttur ef 
ég myndi mæta en maður á rosa 
erfitt með að halda sér frá þessu. 
Maður fer bara varlega næst.“ 

Erfið vika hjá Venna





Hvað er eiginlega á bak við 
þessa hurð,“ spurði ég eitt 

sinn konu sem var að sýna mér íbúð 
sem ég hafði í hyggju að kaupa. „O, 
svo sem ekkert,“ svaraði konan. 
Þegar henni hafði tekist að ljúka 
upp dyrunum með háværu marri 
blasti ekkert annað við en stiga-
gangur frá undarlegu sjónarhorni 
og töluverð hæð niður að þrepun-
um. „Þetta hús var byggt þegar 
enn tíðkaðist að fólk dæi heima hjá 
sér. Í þröngum húsakynnum þurfti 
að gera ráð fyrir að hægt væri að 
komast út með líkkistu síðar meir,“ 
útskýrði konan. Ég keypti ekki 
íbúðina en frá þessari stundu hef 
ég þráð að eignast hús með dyrum 
að eilífðinni. Fólk sem býr við slík-
ar dyr verður ábyggilega ekki fyrir 
þeim nöturlegu örlögum að ganga 
aftur eftir dauðann. 

að ég hafi nokkra reynslu af 
afturgöngum. Almættið og önnur 
óútskýranleg fyrirbrigði hafa 
aldrei sýnt mér nokkurn áhuga. 
Áhugaleysi þess kom glögglega í 
ljós þegar vinkona mín sem leigði 
af mér íbúð hafði eitt sinn samband 
við mig. Hún tók sér fyrst dágóðan 
tíma í að útskýra að hún væri við 
hestaheilsu, bæði líkamlega og and-
lega. Samt sem áður kæmist hún 
ekki hjá því að nefna það að í íbúð-
inni færi nokkuð mikið fyrir manni 
sem greiddi enga leigu og væri 
síður en svo velkominn. Ég taldi 
henni trú um að hún hefði misst 
vitið en fletti sjálf upp í atriðaskrá 
Íslandssögu Illuga. Fljótlega fann 
ég magnaða hryllingssögu úr for-
tíðinni. Sögusviðið var einmitt lítil 
kjallaraíbúð í götunni minni. 

í svipnum á 
indælu nágrönnunum mínum sem 
komu rétt eftir að ég flutti inn til að 
athuga hvernig ég hefði það og ekki 
síst hvernig andinn í húsakynnun-
um mínum væri rifjaðist upp fyrir 
mér. Það rann upp fyrir mér að 
það sem ég hélt að væri reykvísk-
ur náungakærleikur var bara yf-
irskyn. Raunveruleg ástæða hafði 
verið löngun í kræsilegar drauga-
sögur, ekki hefði spillt fyrir að 
hitta móðursjúka konu sem myndi 
kasta vígðu vatni á hvern þann sem 
nálgaðist húsið. Þess ber að geta 
að nágrannar mínir voru hið besta 
fólk og ánægjulegt að yfirvofandi 
draugasögur tengdu okkur saman. 
Vinkonu minni varð heldur ekki 
meint af enda flutti hún fljótlega út 
eftir að ókunnugi maðurinn byrjaði 
að láta á sér kræla. 

og Strandir eru eft-
irlætisstaðir mínir á landinu. Þar 
hafa sögur úr fortíðinni verið virkj-
aðar inni í Draugasafni og Galdra-
safni. Frásagnirnar þar virka á mig 
eins og fréttaskeyti af hörmungum 
liðinna tíma. Helsti kostur sagna 
frá löngu liðnum tímum, fram yfir 
samtímasögur, er sá að þær snerta 
mann ekki með sama hætti vegna 
fjarlægðar í tíma. 

á að vera áhyggju-
laus tími. Því er best að leggja ekki 
við hlustir þegar fréttatímar dynja 
yfir. Ekki nema nauðsyn krefji. 
Betra er að rifja upp góða drauga-
sögu, leita svara við drungalegum 
örnefnum og minnast þeirra sem 
landið byggðu. Þannig má smíða 
dyr inn í eilífðina.

Á ferð með
afturgöngum

SIMPLY CLEVER
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Fjölskylduskemmtun
árið um kring í boði Skoda
FÁÐU ÁRSMIÐA FYRIR FJÖLSKYLDUNA Í FJÖLSKYLDU- OG HÚSDÝRAGARÐINN

SkodaOctavia
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

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


