
Uppspuni frá rótum Í fögrum fjöllum 
Króatíu

Erla Salómonsdóttir skellti sér í gönguferð til
Króatíu á dögunum.
„Þetta gekk nú allt út á að svitna og ég er ekki frá því
að mannskapurinn hafi misst nokkur kíló í leiðinni,“
segir Erla Salómonsdóttir og hlær, en hún skellti sér
í vikulangt frí til Króatíu á vegum ÍT ferða. Ef frí
skyldi kalla, þar sem Erla og félagar gerðu lítið annað
en að ganga á fjöll á meðan á dvölinni stóð.

„Við vorum allan tímann í fjallgarði suður í Króatíu
sem kallast Velebit og er í um 1 600
Erla áfram b

rennur í þau í vorleysingunum. Sums staðar minntu
þau á sundurskorna skriðjökla.“Á nokkrum stöðum reyndi heldur betur á úthald 

Erlu og ferðafélaganna, sem hefðu komist skammt 

hefði stígsins Prenoceva Stasa, sem var lagður á 

árunum 1930-33, ekki notið við. Erla segir stíginn,
sem er 50 kílómetra langur, merkilegan fyrir margar
sakir, meðal annars fyrir að hafa verið lagður f f
um frá einni af eyjunum ú iHó

Útsalan er hafi n30 - 70%
afsláttur

íslenskur iðnaður
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7 milljón eintök seld 

FER SIGURFÖR UM HEIMINN

ELLEFU VERSALNIR OG UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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Þú færð Shimano 
í næstu 

sportvöruverslun

hjól Ingólfur Rúnar Sigurz, 
þrítugur Íslendingur sem handtek-
inn var í Brasilíu í ágúst í fyrra með 
tólf kíló af hassi, var af þarlendum 
dómstóli dæmdur í fangelsi í sex ár 
og átta mánuði hinn 13. apríl síðast-
liðinn. Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins bíður hann nú niður-
stöðu yfirdómstóls í landinu.

Ingólfur var handtekinn við 
reglubundið eftirlit þegar hann 
kom á Guarulhos-flugvöllinn við 
São Paulo frá Amsterdam 20. ágúst. 
Við gegnumlýsingu fundust í far-

angri hans 12,2 kíló af hassi og í 
kjölfarið fjórar e-töflur. Refsi-
ramminn fyrir brot sem þetta í 
Brasilíu er fimm til fimmtán ár. 
Hann þarf einnig að greiða tæp-
lega sextíu þúsund krónur í sekt í 
formi 140 daga hegningarvinnu á 
1/30 af lágmarkslaunum. Í ljósi 
alvarleika brotsins þarf Ingólfur 
að sitja af sér minnst þriðjung refs-
ingarinnar.

Ingólfur játaði smyglið við yfir-
heyrslur og var það metið honum til 
refsilækkunar. Í dómnum kemur 

fram að Ingólfur hafi sagt ferðina 
þá fyrstu sem hann hafi farið til 
Brasilíu. Hann hafi greitt fimm þús-
und dali fyrir efnið í Amsterdam og 
ætlað að selja það upp á eigin spýt-
ur. Hann hefði engan tengilið í Bras-
ilíu.

Ólíklegt er að þessi saga Ingólfs 
standist, miðað við það sem fram 
kemur í umfjöllun Fréttablaðsins 
um Brasilíufangana í dag. Líklegt 
er að smyglið sé þaulskipulagt af 
íslenskum glæpamönnum.

 „Bæði skýrsla Hag-
fræðistofnunar Háskóla Íslands 
og ráðgjöf Hafrannsóknastofnun-
ar eru þess eðlis að ég hlýt að taka 
þær alvarlega. Mér finnst þetta 
afar erfið ákvörðun því ég geri 
mér grein fyrir að ábyrgð mín er 
mikil, því afleiðingar af niður-
skurði verða mestar í þeim byggð-
um sem síst mega við því,“ segir 
Einar K. Guðfinnsson spurður 
hvort honum sé ekki nauðugur 
einn kostur að skera þorskveiðar 
verulega niður á næsta fiskveiði-
ári.

Hagfræðistofnun HÍ hefur komist 
að þeirri niðurstöðu að það sé 
þjóðhagslega hagkvæmt að draga 
stórlega úr þorskveiðum. Stofnun-
in mælir með meiri niðurskurði 
aflaheimilda en Hafrannsókna-
stofnun hefur gert tillögu um á 
næsta fiskveiðiári. Hagfræði-
stofnun HÍ kynnti skýrslu um 
þjóðhagsleg áhrif aflareglu í gær, 
en hún er unnin fyrir sjávarút-
vegsráðherra.

„Niðurstaðan rennir hagfræði-
legum stoðum undir þá skoðun 
Hafrannsóknastofnunar að draga 

beri úr þorskveiðinni,“ segir 
Einar. „Samkvæmt niðurstöðu 
þeirra er aflareglan stofninum 
hættuleg. Ég held að það blandist 
engum hugur um það að við förum 
ekki í gegnum þessa dýfu án þess 
að koma með fjölbreyttar mót-
vægisaðgerðir í þeim samfélögum 
sem verða harðast úti. Þar á ég 
bæði við þær leiðir sem nefndar 
eru í skýrslu Hagfræðistofnunar 
og ýmislegt annað sem ekki er 
tímabært að ræða á þessu stigi 
málsins.“

Ragnar Árnason, stjórnarfor-

maður Hagfræðistofnunar HÍ, 
segir að niðurstaða stofnunarinn-
ar sé skýr. Miðað við þá þekkingu 
sem fyrir er, bæði fiskifræðilega 
og hagfræðilega, sé óskynsamlegt 
að veiða þorsk á næsta ári sam-
kvæmt gildandi aflareglu, eða 178 
þúsund tonn. Það finnst okkur of 
mikið og verulega áhættusamt að 
veiða það magn.“ Ragnar segir að 
verði ráðgjöf Hafrannsóknastofn-
unar fylgt sé það nokkuð örugg 
leið til að stofninn verði byggður 
upp tiltölulega hratt og líkur á 
aflahruni mjög litlar. 

Ákvörðunin er gríðarlega 
erfið og ábyrgð mín mikil
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra segir að bæði hagfræðileg og líffræðileg rök hnígi að því að 
minnka þorskveiðar á næsta fiskveiðiári. Hagfræðistofnun vill ganga lengra en Hafrannsóknastofnun í 
niðurskurði aflaheimilda. Einar segir að grípa verði til aðgerða í þeim samfélögum sem harðast verða úti.

 Málverkið „Pip and Nina“ 
eftir Svavar Guðnason var slegið 
hæstbjóðanda á rúmar 8,3 milljónir 
króna hjá uppboðs-
húsinu Christie‘s í 
London í gær. 
Annað verka 
Svavars var selt á 
4,8 milljónir á 
sama uppboði.

„Þetta er 
sennilega hæsta 
verð sem hefur 
fengist fyrir 
Svavar,“ segir 
Tryggvi Páll 
Friðriksson 
listmunasali. Hann 
segir að ákveðnir 
erlendir aðilar safni myndum 
Svavars þar sem hann var tengdur 
CoBrA-hópnum svonefnda.

Tvær myndir eftir Eirík Smith 
seldust á um 380 þúsund krónur 
hvor á sama uppboði, og segir 
Tryggvi það svipað verð og búast 
hafi mátt við. 

Dýrasta verkið 
á 8,3 milljónir

Hugbúnaðarfrelsið er 
yndislegt



Rannveig, ætlið þið að breyta 
nafninu í Reykjarsúlan?

 „Það var ekki hægt 
að búa við þetta lengur,“ segir 
Jóhanna Sigurðardóttir félags-
málaráðherra en ríkisstjórnin 
samþykkti í gær aðgerða- og 
kostnaðaráætlun sem miðar að því 
að eyða biðlistum hjá Greiningar- 
og ráðgjafarstöð ríkisins. 

250 börn bíða eftir þjónustu og 
getur biðin tekið allt að þremur 
árum. Stefnt er að því að eyða bið-
listunum á næstu tveimur árum. 
Að þeim tíma loknum á Greining-
arstöðin að geta hagað starfsemi 
sinni þannig að ekki hlaðist upp 
biðlistar. 

„Ég fagna þessu mjög enda mál 
sem ég setti í algjöran forgang,“ 
segir Jóhanna.

Átak til að eyða biðlistum kostar 
147 milljónir króna og verður pen-
ingum varið til að ráða starfsfólk í 
ellefu og hálft stöðugildi og leigu á 
viðbótarhúsnæði.

Stefán J. Hreiðarsson, forstöðu-
maður Greiningar- og ráðgjafar-
stöðvarinnar, gleðst yfir ákvörðun 
ríkisstjórnarinnar og segir fjár-
veitinguna ekki sýndarfjárveit-
ingu til að ná niður biðlistum;  
þvert á móti geri hún stöðinni 
kleift að vanda vel til verka og 
veita eftirfylgni með ráðgjöf og 
öðru. Starfsemin felist ekki bara í 

greiningu heldur margþættri 
þjónustu og hana fái börnin á bið-
listunum, eins og aðrir skjólstæð-
ingar Greiningarstöðvarinnar.

Stefán er bjartsýnn á að hægt 
verði að manna nýju stöðurnar 

þótt það kunni að verða einhverj-
um erfiðleikum bundið. Leit að 
sérfræðingum sé þegar hafin. 

Stofnuð verða þrjú teymi sem í 
verða sálfræðingur, barnalæknir, 
félagsráðgjafi og þroskaþjálfi sem 
hafa aðgang að talmeinafræðingi, 
iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara og sér-
fræðingi í einhverfugreiningu. 

Stefán segir ekki unnt að vinna 
úr biðlistunum á skemmri tíma en 
tveimur árum. „Börnunum verður 
ekki hrúgað inn og svo bara greint 
og greint. Þjónustan er margþætt 
og margir koma að henni.“

Þriggja ára biðlistum 
eytt á tveimur árum
147 milljónum verður varið til að eyða biðlistum á Greiningar- og ráðgjafarstöð 
ríkisins. 250 börn bíða þjónustu og getur biðin tekið þrjú ár. Ný stöðugildi verða 
stofnuð og viðbótarhúsnæði leigt. Ekki er hægt að vinna verkið á skemmri tíma.

Freysteinn 
Jónsson látinn
Freysteinn Jónsson Vagnbrekku 
í Mývatnssveit er látinn. 
Freysteinn var elstur íslenskra 

karlmanna, 
fæddur 17. maí 
1903.

Freysteinn bjó 
alla sína ævi í 
Mývatnssveit, 
lengst í Vagn-
brekku, og 
stundaði þar 
búskap, en 

síðustu þrjú árin dvaldi hann á 
hjúkrunarheimilinu Seli á 
Akureyri. Hann lést síðastlið-
inn sunnudag.  

Freysteinn var kvæntur 
Helgu Hjálmarsdóttur og áttu 
þau fjögur börn. Barnabörnin 
eru 14 og barnabarnabörnin 19.  

Freysteinn var gerður að 
heiðursborgara Skútustaða-
hrepps á 104 ára afmælinu í 
maí síðastliðnum.

Guðlaugur Þór 
Þórðarson heilbrigðisráðherra 
segir að aðgerðaáætlun vegna 

málefna Barna- 
og unglingageð-
deildar Land-
spítala verði 
opinberuð á 
næstu vikum.

Deildin hefur 
glímt við 
hliðstæðan 
vanda og 
Greiningar- og 
ráðgjafarstöð 
ríkisins; of fátt 

starfsfólk og því langa biðlista.
„Það var eitt af mínum fyrstu 

verkum sem ráðherra að hefja 
undirbúning að vinnu vegna 
BUGL og ég hef þegar kynnt 
vinnutilhögunina í ríkisstjórn. 
Nánari útfærsla verður kynnt á 
næstu vikum.“ 

Aðgerðaáætlun 
kynnt bráðlega 

Íbúar í borgum og 
bæjum víðs vegar um England 
voru í gær í óða önn að dæla upp 
úr kjöllurum og losna við vatns-
elginn af götum og torgum eftir 
að úrhellisrigningar ollu skaðræð-
isflóðum sem urðu þremur mönn-
um að fjörtjóni. 

Yfirvöld vöruðu þó við því að 
hætta af völdum vatnsveðursins 
væri ekki liðin hjá. Í bænum 
Rotherham, 275 km norður af 
Lundúnum, hvöttu yfirvöld íbúa 
húsa í grennd við Ulley-stífluna 
til að yfirgefa þau í varúðarskyni, 
þar sem sprungur hefðu myndast 
í stífluveggnum við skyndilega 
yfirfyllingu forðalónsins og verk-
fræðingar teldu verulega hættu á 
að stíflan brysti. 

Í Sheffield, þar sem aldrei hefur 
rignt eins mikið á eins stuttum 
tíma síðan mælingar hófust, 

eyddu hundruð íbúa nóttinni í 
bráðabirgðaskýlum. Fjórtán ára 
drengur og 68 ára karlmaður 
drukknuðu í flóðinu í Sheffield. 
Stór hluti borgarinnar var raf-
magnslaus og talsmenn borgaryf-
irvalda sögðu tjónið geta numið 

andvirði hundruða milljóna 
króna.

Í útgerðarbænum Hull fórst 28 
ára gamall karlmaður er hann 
festist í niðurfalli, sem ekki tókst 
að losa hann úr þrátt fyrir tilraun-
ir björgunarliðs. 

Þrír menn fórust í flóðunum

Maðurinn sem lést þegar hann 
féll milli hæða í stöðvarhúsi 
Kárahnjúkavirkjunar í 
Fljótsdal í fyrradag var 
portúgalskur og hét Fernando 
Teixera de Oliviera. Hann var 
fimmtugur. 

Oliviera hafði starfað 
hérlendis frá því í september 
síðastliðnum. Hann var 
kvæntur og lætur eftir sig tvö 
uppkomin börn.

Lést í 
vinnuslysi

 „Þetta hefur mjög 
mikla þýðingu fyrir okkur og er 
okkur mikils virði. Við erum hrein-
lega í skýjunum,“ segir Helga 
Kristjánsdóttir, framkvæmda-
stjóri Einstakra barna, en félagið 
fékk mikinn glaðning á dögunum 
frá Raphael Wechsler, stundakenn-
ara við Háskólann í Reykjavík. 

Wechsler kennir alþjóðafjármál 
og í vetur þegar áfanginn hófst sagði 
hann nemendum sínum að hann 
hygðist láta öll launin sem hann 
fengi fyrir námskeiðið renna til góð-
gerðamála. Þrír efstu nemendur 
námskeiðsins, þau Elín Guðlaug 
Stefánsdóttir, Kjartan Jónsson og 
Kristinn Björn Sigfússon,  fengu að 

ráða hvaða góðgerðasamtök fengju 
peningana og urðu Einstök börn og 
Barnaspítali Hringsins fyrir valinu.

Wechsler sagði í samtali við 
Fréttablaðið í apríl að hann vildi 
með þessum hætti skila einhverju 
til samfélagsins og láta gott af sér 
leiða. Elín, sem er ein þeirra þriggja 
sem fengu að velja samtök, segir að 
þessi ákvörðun Wechslers sé öllum 
nemendunum góð hvatning og hún 
vonar að aðrir taki Wechsler sér til 
fyrirmyndar. Hún segir að þre-
menningarnir hafi ekki átt erfitt 
með að velja samtök enda hafi þau 
öll verið sammála um að pening-
arnir ættu að nýtast í þágu barna. 

Wechsler gaf öll launin sem 
hann fékk fyrir kennsluna en upp-
hæðin nam um 650 þúsund krón-
um eftir skatt.   

 Ríkið hefur höfðað mál 
til að freista þess að hnekkja 
úrskurði óbyggðanefndar í 
tveimur málum. Málin voru tekin 
fyrir í héraðsdómi í gær. Tekist er 
á um land í Esjuhlíðum, sem er 
meðal annars í eigu Reykjavíkur-
borgar og land Ingunnarstaða í 
Brynjudal í Kjós.

Óbyggðanefnd hafnaði kröfum 
ríkisins um að hluti landareign-
anna yrði úrskurðaður þjóðlendur 
og komst að þeirri niðurstöðu að 
ekki væri munur á þeim svæðum 
sem ríkið krafðist og öðrum 
svæðum, að sögn Páls Arnórs 
Pálssonar, lögmanns Reykjavík-
urborgar og hluta landeigenda.

Vill hnekkja 
óbyggðaúrskurði

 Kona á fimmtugsaldri 
hefur verið dæmd í Héraðsdómi 
Suðurlands í 163 þúsund króna 
sekt fyrir að hafa fíkniefni í 
fórum sínum. Einnig fann 
lögregla við húsleit hjá henni 
kaststjörnu, kasthníf, stungu-
vopn og bitvopn með 19 senti-
metra löngu blaði. Konan var því 
einnig sakfelld fyrir brot á 
vopnalögum.

Konan neitaði fyrir dómi að 
eiga fíkniefni, amfetamín og 
kannabisefni, sem fundust heima 
hjá henni. Þá kvaðst hún hafa 
keypt hnífana að ósk sonar síns, 
sem minjagripi til að setja upp á 
vegg.

 Dómurinn taldi ábyrgðarhluta 
að afhenda þau vopn sem lögð 
voru fram tíu ára  barni, enda 
stórhættuleg væri þeim beitt.

Vopnum búin 
með fíkniefni



LAY LOW
OG SAMSKIP

SAMAN NÁUM VIÐ ÁRANGRI



 „Það var virkilega gaman 
að sjá þennan fugl enda er hann 
sérstaklega skrautlegur,“ segir 
Gaukur Hjartarson fuglaáhuga-
maður sem náði þessari fallegu 
mynd af mandarínönd sem gerði 
sig heimakomna við bæinn 
Narfastaði í Reykjadal í vor. 

Gaukur telur að fuglinn hafi 
villst hingað frá Bretlandseyjum 
en mandarínendur eiga uppruna 
sinn í Asíu. 

Mandarínendur eru sjaldséðir 
gestir á Íslandi en skömmu eftir 
að spurðist til andarinnar við 
Narfastaði skutu tvær endur upp 
kollinum á Höfn í Hornafirði. 

Mandarínönd 
í Reykjadal

Öryggisráðstafanir í Fljóts-
dalsstöð Kárahnjúkavirkjunar voru 
ófullnægjandi þegar portúgalskur 
starfsmaður lést þar í slysi í 
fyrradag. Þetta fullyrðir Kristinn 
Tómasson, læknir Vinnueftirlitsins, 
sem fór ásamt öðrum starfsmönn-
um stofnunarinnar og kannaði 
aðstæður í stöðinni í gær.

Þegar slysið varð var verið að 
hífa stykki milli hæða í stöðinni. 
Vinna við slíka verkþætti hefur nú 
verið stöðvuð þar til öryggisráð-
stafanir hafa verið endurskoðaðar.

Öryggi var ekki 
nægt í stöðinni

 Rösklega 200 
tannlæknar hafa gerst aðilar að 
samningi við Tryggingastofnun 
(TR) sem tryggir forvarnarskoð-
un þriggja til tólf ára barna 
foreldrum að kostnaðarlausu.
Þetta eru um 90 prósent tann-
lækna sem sinna börnum, 
samkvæmt tilkynningu frá TR. 
Forsenda þess að skoðunin sé 
foreldrum að kostnaðarlausu er 
að skráning tannheilsu fylgi 
reikningi frá tannlækninum, og 
að viðkomandi tannlæknir sé aðili 
að samningnum. 

Sjá má lista yfir tannlækna sem 
gerst hafa aðilar að samningnum 
á vef Tryggingastofnunar, tr.is.

Börn fá fría for-
varnarskoðun

 „Við viljum að 
minnsta kosti að tekið sé tillit til 
allra skuldbindinga okkar varð-
andi mannréttindi launafólks og 
almennings,“ segir Grétar Þor-
steinsson, forseti Alþýðusam-
bandsins, sem í gær lýsti áhyggj-
um sambandsins af fyrirhuguðum 
fríverslunarsamningi Íslands og 
Kína fyrir Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur utanríkisráðherra.

Grétar segir fríverslunar-
samning ekki endilega þurfa að 
vera slæman en verkalýðshreyf-
ingin á alþjóðavísu hafi verið 
gagnrýnin á ástand mannrétt-
inda í Kína. Því sé mikilvægt að 
búa svo um hnúta að í fyrirhug-

uðum samningi sé fjallað um 
mannréttindamál.

Verkalýðshreyfingin í Kína er 
að sögn Grétars hluti af Komm-
únistaflokknum og því í erfiðri 
aðstöðu til að gagnrýna eigin 
stjórnvöld. 

Grétar segir fundinn með ráð-
herra hafa verið ágætan og von-
ast til að tillit verði tekið til 
athugasemda ASÍ við samnings-
gerðina, sem virðist skammt á 
veg komin.

„Það virðist ekkert liggja fyrir 
um innihald fyrirhugaðs samn-
ings en við munum hittast aftur 
síðsumars. Þá getum við með 
markvissari hætti komið athuga-
semdum okkar á framfæri,“ segir 
Grétar Þorsteinsson.

 Hagfræðistofnun 
Háskóla Íslands hefur komist að 
þeirri niðurstöðu að það sé þjóð-
hagslega hagkvæmt að draga stór-
lega úr þorskveiðum. Stofnunin 
mælir með meiri niðurskurði afla-
heimilda en Hafrannsóknastofnun 
hefur gert tillögu um á næsta fisk-
veiðiári. Verði farið að tillögum 
Hafrannsóknastofnunar næst til-
tölulega fljótt að byggja upp stofn-
inn. stofnunin kynnti skýrslu um 
þjóðhagsleg áhrif aflareglu í gær, 
en hún er unnin fyrir sjávarút-
vegsráðherra.

Núgildandi aflaregla er langt 
frá því að vera þjóðhagslega hag-
kvæm, að mati stofnunarinnar. 
Verði henni fylgt mun umtalsverð-
um efnahagslegum bata verða 
fórnað, biðtími eftir auknum 
þorskafla verður langur og tals-
vert meiri áhætta tekin um við-
komu stofnsins.

Ragnar Árnason, stjórnarfor-
maður Hagfræðistofnunar, segir 
að kjarni málsins sé sá að miðað 
við þá þekkingu sem fyrir er, 
bæði fiskifræðilega og hagfræði-
lega, sé óskynsamlegt að veiða 
þorsk á næsta ári samkvæmt gild-
andi aflareglu. „Gildandi afla-
regla segir að veiða skuli 178 þús-
und tonn. Það finnst okkur of 
mikið og verulega áhættusamt að 
veiða það magn. Ef við ættum að 
hámarka hagnað af fiskveiðunum 
til framtíðar þá ættum við ekki að 
veiða neitt. Ef við tökum tillit til 
byggðasjónarmiða þá ættum við 
að veiða eins lítið og við mögu-
lega komust af með.“ Ragnar 
segir að ef ráðgjöf Hafrannsókna-
stofnunar verði fylgt sé það nokk-

uð örugg leið til að stofninn verði 
byggður upp og líkur á aflahruni 
mjög litlar. 

Hagfræðistofnun telur að 130 
þúsund tonna þorskveiði þýði 0,5 
til eitt prósent samdrátt í þjóðar-
framleiðslu á næsta ári. „Hins 
vegar þurfum við að bíða lengur 
eftir verulega góðum þorskafla 
miðað við ef við gengjum lengra,“ 
segir Ragnar.

Skýrslan felur ekki í sér neinar 
tillögur heldur er hún mat á mis-
munandi leiðum til að hámarka 
þjóðhagslegan ávinning af þorsk-

veiðum til lengri tíma. Fram 
kemur að niðurskurður á þorsk-
kvóta muni koma harðast niður á 
Vestfjörðum þar sem 40 prósent 
heildarverðmætasköpunar er 
vegna sjávarútvegs. Hagfræði-
stofnun mælir með að ríkisvaldið 
grípi til sértækra aðgerða vegna 
tímabundins samdráttar. Aðstoða 
verði fyrirtæki og sveitarfélög 
sérstaklega sem eru háð þorsk-
veiðum og vinnslu, lækka beri 
veiðigjald tímabundið og hnika til 
opinberum framkvæmdum. 

Mæla með miklum 
samdrætti í þorski
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands tekur undir sjónarmið um verulegan niðurskurð 
í veiðum á þorski. Vestfirðir munu verða verst úti vegna skerðingar. Aðstoða verður 
þau sveitarfélög sem háðust eru þorskveiðum og vinnslu.

Vélsleðafólk skildi eftir sig 
bjórdósir á toppi Snæfellsjökuls á 
Jónsmessunótt. Bjórdósirnar 
blöstu við 60 manna ferðahópi 
sem gekk á jökulinn á laugardags-
kvöldið á vegum þjóðgarðs 
Snæfellsjökuls. Var þetta að sögn 
hið eina sem skyggði á ánægju 
göngugarpanna.

Guðbjörg Gunnarsdóttir 
þjóðgarðsvörður segir að þetta sé 
ekki vanalegt. „Nei, við verðum 
ekki mikið vör við slæma 
umgengni uppi á fjöllum. Það er 
yfirleitt góð umgengni í þjóðgarð-
inum,“ segir hún. 

Skildu bjórdósir 
eftir á toppnum



þakka samstarfsaðilum, gestum og öllu því duglega 
fólki sem kom að framkvæmd 

Alþjóðaleika ungmenna. 

Íþróttabandalag
Reykjavíkur og
Reykjavíkurborg



Smart og létt á fæti
heilsteypt glös á tilboðsverði
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Tilboðið gildir 
út júní 2007 
eða meðan 
birgðir endast.

Þórunn Helga Kristjánsdóttir,
sölumaður hjá RV

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

Imperial 42 cl rauðvínsglös

12 stk.

1.925 kr.

Maldive 36 cl bjórglös

6 stk.

854 kr.

Nýttu þér dýrmæta þekkingu og reynslu íslenskra garðyrkjubænda.

VELDU ÍSLENSK SUMARBLÓM, SÉRMERKT ÞÉR.

„Íslensk blóm
eru harðgerð, 
kröftug og fersk“

„Íslensk blóm
eru harðgerð, 
kröftug og fersk“
Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.
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Varst þú fastur í umferð á 
sunnudag?

Á ríkið að taka þátt í kostnaði 
við almenningssamgöngur á 
höfuðborgarsvæðinu?

 „Ég hef af þessu þungar 
áhyggjur því svo virðist sem alvar-
legum slysum í sundlaugum fari 
fjölgandi,“ segir Herdís Storgaard, 
hjúkrunarfræðingur og forstöðu-
maður Sjóvár - forvarnahússins. 

Á undanförnum misserum hafa 
orðið nokkur slys á sundstöðum þar 
sem börn hafa verið hætt komin. 
Fimmtán ára drengur liggur enn 
þungt haldinn á Landspítalanum 
eftir slys í Kópavogslaug í lok apríl. 
Þá var lífi blásið í tveggja ára stúlku 
í sundlauginni á Lágafelli í Mosfells-
bæ í lok maí og átta ára gömul stúlka 
var hætt komin í Nauthólsvík í byrj-
un júní. Á mánudag fannst síðan sex 
ára drengur meðvitundarlaus á 
botni Sundlaugar Akureyrar. Hann 
dvelur enn á Fjórðungssjúkrahús-
inu á Akureyri en er á batavegi. Öll 
þessi óhöpp hafa átt sér stað á stór-
um og fjölsóttum sundstöðum þar 
sem eftirlit er gott.

„Mér reiknast svo til að á síðustu 
þremur árum hafi komið upp að 
minnsta kosti sjö tilfelli þar sem 
börn hafa verið nær drukknuð. Á 
tímabilinu 1995 til 2004 voru slík til-
felli um tuttugu talsins og hafði þá 
fækkað verulega frá því á árunum 
1983 til 1994. Ef fram fer sem horfir 
mun þeim hins vegar fjölga á ný,“ 
segir Herdís.

Herdís situr í nefnd mennta-
málaráðuneytisins um öryggismál 
íþróttasvæða og segir að strangar 
reglur gildi um öryggi á sundstöð-
um. Það sé hins vegar áhyggjuefni 
hve víða reglurnar eru virtar að 
vettugi og sundstaðir fái starfs-
leyfi frá heilbrigðiseftirlitinu jafn-
vel þótt ýmsu sé ábótavant. 

„Í mörgum sundlaugum er eftir-
litið til fyrirmyndar. Þessi mál 

þurfa hins vegar að vera í stöðugri 
endurskoðun og það þyrfti að gera 
almennilega úttekt á öllum sund-
stöðum á landinu. Ég furða mig á 
því hvers vegna slíkt hefur ekki 
verið gert,“ segir Herdís og bætir 
því við að þegar alvarleg slys verði 
í sundlaugum þurfi einnig að draga 
menn til ábyrgðar. 

„Löggjafinn verður að fylgja 
þessum reglum eftir. Af hverju eru 
slysin ekki rannsökuð betur og ein-
hverjir dregnir til ábyrgðar?“ segir 
Herdís og bendir á að börn séu 
fyrst og fremst á ábyrgð foreldra 
sinna og það þurfi að brýna fyrir 
foreldrum að líta ekki af þeim eitt 
andartak.

Sundlaugar geta verið 
hættulegir leikvellir
Sex ára dreng var bjargað frá drukknun í sundlaug Akureyrar á mánudaginn 
var. Forstöðumaður forvarnahússins hefur áhyggjur af fjölda alvarlegra slysa í 
sundlaugum og vill að gerð verði úttekt á öllum sundstöðum landsins.

 Framkvæmda-
stjóri Almannavarnanefndar telur 
ekki ástæðu til að tala um hugsan-
legt neyðarástand þótt rýma þyrfti 
Reykjavíkurborg á skömmum 
tíma.

Á sunnudaginn var stífluðust 
tvær af þremur helstu leiðunum 
til borgarinnar, þegar Reykvíking-
ar sneru aftur úr helgarferðum. 

„Hugsaðu þér neyðarástand í 
höfuðborginni. Þetta gæti verið í 
hina áttina. Þá yrðu flóttaleiðir úr 
borginni stíflaðar,“ sagði Marínó 
Tryggvason hjá Speli þá í samtali 
við Fréttablaðið.

Viðmælendur eru sammála um 
að umferðaræðar höfuðborgarinn-
ar anni ekki miklu álagi og að lítið 
þurfi að bera út af til að þær 
stíflist. Margir nefna lagningu 
Sundabrautar sem nauðsynlega 
viðbót við svonefndar flóttaleiðir.

Jón Viðar Matthíasson, fram-
kvæmdastjóri Almannavarna-
nefndar, segir að ekki hafi verið 
gert sérstakt hermilíkan til að 
rýma borgina. Hins vegar sé ýmis-
legt til ráða. „Ef rýma þyrfti höf-
uðborgina þá hefur lögreglan ýmis 
úrræði til að grípa inn í og hún 
myndi gera það í mun ríkari mæli 
en hún gerði á sunnudaginn,“ segir 
hann og nefnir sem dæmi að 
breyta vegunum í einstefnugötur. 

„Þá mætti nýta báðar akreinar í 
eina átt og þá kæmi enginn inn í 
bæinn nema björgunaraðilar.“ 

Jón Viðar segir þó ástæðu til að 
huga að gerð nefnds hermilíkans. 

 Leyniþjónusta 
Bandaríkjanna, CIA, birti í gær 
693 blaðsíður af leyniskjölum um 
misferli hjá CIA sem voru skráð í 
kjölfar hneykslis á miðjum átt-
unda áratugnum eftir að upp 
komst um njósnir stofnunarinnar 
innanlands.

Meðal þess sem lesa má um í 
skjölunum eru áætlanir um að 
myrða erlenda leiðtoga á borð við 
Fídel Kastró á Kúbu, tilraunir 
gerðar á óbreyttum borgurum að 
þeim óafvitandi með lyf á borð við 
LSD sem breyta hugsun og hegð-
un, hleranir hjá bandarískum 
blaðamönnum, njósnir um mann-
réttindafrömuði og baráttufólk 

gegn Víetnamstríðinu, bréf sem 
fóru á milli Bandaríkjanna og Sov-
étríkjanna og Kína voru opnuð, 
brotist var inn á heimili fyrrver-
andi starfsmanna CIA og fleira.

„Þetta eru æðstu stjórnendur 
CIA sem setjast í skriftastólinn og 
segja: Fyrirgefðu mér faðir, því ég 
hef syndgað,“ sagði Thomas Blant-
on, yfirmaður Þjóðaröryggis-
skjalasafnsins, sem óskaði eftir 
því að skjölin yrðu birt með vísan 
til upplýsingalaga.

Árið 1974 fletti blaðamaður 
ofan af innanlandsnjósnum CIA. Í 
kjölfarið skipaði yfirmaður CIA, 
James Schlesinger, starfsmönn-
um að greina honum frá öllum 

fyrri eða yfirstandandi vafasöm-
um aðgerðum. Afraksturinn sést 
á þessum 693 blaðsíðum. 

Hulu svipt af leyniskjölum CIA

 Tuttugu og sjö ára Dani, 
Jonatan Falk, sem hrinti heimilis-
lausa Íslendingnum Haraldi Sig-
urðssyni fyrir lest í Kaupmanna-
höfn síðasta sumar, var í gær 
sýknaður af ákæru um manndráp-
stilraun. Hann var hins vegar 
fundinn sekur um að hafa stofnað 
lífi Haraldar í mikla hættu. 

Falk játaði að hafa hrint Har-
aldi,  en neitaði að hafa ætlað að 
ráða honum bana. Hann hefur sótt 
tíma hjá sálfræðingi í kjölfarið 
atburðarins og mun nú iðrast 
gerða sinna mjög. 

Sakfelldur fyrir 
að stofna lífi í 
mikla hættu 



Klæddu þig vel

Höfuðborgarsvæðið: Smáralind, Kringlan, Bankastræti 5, Faxafen 12, 
Miðhraun 11 Garðabæ. Akureyri: Glerárgata 32.
Keflavík: Leifsstöð og söluaðilar um land allt.

www.66north .is

Þriggja laga kerfi  
66° Norður
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Nú er rétti tíminn til að kaupa SENTINEL garðtraktor

Á BETRA VERÐI!

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,-

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
vökvaskipting.

279.000,-

18 ha garðtraktorinn
er með stýri á öllum 

hjólum.

 Nýr forsætisráð-
herra tekur við völdum í Bretlandi 
í dag: Gordon Brown, sem hefur 
heitið því að endurheimta traust 
almennings, endurskoða stefnuna 
í Íraksmálum og taka á hryðju-
verkaógninni með nærgætnari 
hætti eftir áratugar valdatíð Tonys 
Blair. 

Arftaka hins fjölmiðlavæna 
Blairs skortir útgeislun fyrirrenn-
arans og það verður ekki hlaupið 
að því fyrir hann að hrista af sér 
þann flekk á orðstírnum að hafa 
þjónað í ríkisstjórn sem leiddi 
þjóðina inn í hið gríðarlega óvin-
sæla stríð í Írak. 

En skoðanakannanir benda til 
að Verkamannaflokkurinn sé að 
njóta góðs af leiðtogaskiptunum. Í 
einni könnuninni mælist Verka-
mannaflokkurinn nú með meira 
fylgi en Íhaldsflokkurinn í fyrsta 
sinn síðan í október. 

Flestir forsætisráðherrar fá að 
njóta eins konar pólitískra hveiti-
brauðsdaga. Fáir bjuggust þó við 
að hinn frekar ferkantaði fyrrver-
andi fjármálaráðherra hlyti mikla 
lýðhylli um leið og hann tæki við 
embætti. Sumir álitu leiðtoga-
skiptin jafnvel til þess fallin að 
gefa hinum unga og metnaðarfulla 
leiðtoga Íhaldsflokksins, David 
Cameron, aukin sóknarfæri. 

Fram til þessa hefur Brown tek-
ist að snúa þessum væntingum sér 

í hag með því að birta áform um 
breytta stefnu innanlands sem 
utan og setja með því eigið mark á 
forsætisráðherraembættið.

Embættismenn í Washington 
fullyrtu í gær að í dag yrði Blair 
formlega útnefndur sérlegur 
erindreki Kvartettsins svokallaða 
– Sameinuðu þjóðanna, Evrópu-
sambandsins, Bandaríkjanna og 
Rússlands – sem vinnur að því að 
koma á friði fyrir botni Miðjarðar-
hafs.

Bretland tek-
ur nýja stefnu
Gordon Brown tekur í dag við embætti forsætisráð-
herra Bretlands eftir tíu ára valdatíð Tonys Blair. Skoð-
anakannanir benda til að Bretar taki breytingunni vel. 

Í hvaða spili kepptu ungir 
sjálfstæðismenn í Hafnarfirði 
síðastliðinn laugardag?

Hvaða tvo leikmenn hefur 
knattspyrnuliðið Barcelona 
keypt undanfarna daga?

Hvað er Rimmugýgur?

 Hæstiréttur hefur dæmt 
mann, sem játað hefur ránstilraun 
í 10-11 verslun, til að sæta gæslu-
varðhaldi til 3. ágúst. Héraðsdóm-
ur hafði áður hafnað gæsluvarð-
haldskröfu lögreglustjórans í 
Reykjavík.

Ránstilraunin átti sér stað í 
verslun 10-11 að Dalvegi í Kópa-
vogi aðfaranótt fimmtudagsins í 
síðustu viku. Maðurinn kom aftan 
að starfsstúlku í versluninni og 
reif í hægri handlegg hennar. 
Hann otaði hnífi að andliti hennar, 
gekk með hana inn á skrifstofu 
verslunarinnar og tók þegar að 
reyna að opna peningaskápinn. 
Það tókst ekki og skipaði hann 

henni þá að opna skápinn. Í því tók 
bjalla að hringja í versluninni, 
styggð kom að ránsmanninum og 
hann hljóp út.

Stúlkan gat lýst manninum, sem 
var með svarta lambhúshettu með 
götum fyrir munnvik og augu. 
Hann ógnaði henni með hnífi sem 
var með löngu og breiðu blaði

Lögreglan handtók manninn 
skömmu síðar. Í yfirheyrslu játaði 
hann það sem honum var gefið að 
sök. Á flóttanum eftir ránstilraun-
ina hafi hann hlaupið að Hlíðar-
hjalla 14 í Kópavogi og falið lamb-
húshettuna, hnífinn og 
gúmmíhanska sem hann var með 
þegar hann fór í verslunina.  Hafi 

ástæða verknaðarins verið sú að 
hann skuldi handrukkurum pen-
inga en honum og fjölskyldu hans 
hafi ítrekað verið hótað líkams-
meiðingum nýverið. 

Í gæsluvarðhaldsdómi Hæsta-
réttar kemur meðal annars fram 
að tilraun til vopnaðs ráns geti 
varðað tíu ára fangelsi.

Framdi rán til að borga handrukkurum





 Séra Hjörtur Magni 
Jóhannsson fríkirkjuprestur braut 
ekki gegn siðareglum Prestafé-
lags Íslands með ummælum sem 
hann lét meðal annars falla í þætt-
inum Kompási á Stöð 2. 

Siðanefnd félagsins felldi 
úrskurð sinn síðastliðinn föstudag 
þar sem komist er að þessari nið-
urstöðu. Í úrskurðinum segir 
meðal annars að ummælin sem til-
tekin séu í kærunni snúi fyrst og 
fremst að skoðunum Hjartar á 
þjóðkirkjunni, hvergi beini hann 
spjótum að einstökum prestum.

Átta þjóðkirkjuprestar kærðu 
Hjört fyrir ummæli hans um þjóð-
kirkjuna. Töldu prestarnir þau 

brjóta gegn skyld-
um hans við 
starfssystkin og 
vandvirkni í störf-
um samkvæmt 
siðareglum.

Siðanefnd tekur 
undir með kær-
endum að Hjört-
ur kunni að hafa 
gengið of langt 
með einstökum 

ummælum, og að í gagnrýni hans á 
þjóðkirkjuna séu ýmsar rangfærsl-
ur, en segir reglur óbrotnar.

Hjörtur hafði ekki séð niður-
stöðurnar þegar viðbragða var 
leitað í gær. 

Braut ekki siðareglur

 „Við höfum fengið 
tilboð frá Eimskip vegna þessara 
aukaferða en það hafa ekki náðst 
samningar um verð. Það ber mikið 
á milli,“ segir Jón Rögnvaldsson 
vegamálastjóri um fyrirhugaðar 
aukaferðir Vestmannaeyjaferj-
unnar Herjólfs. Ákvörðun um 
fjölgun ferða var tekin fyrr í þess-
um mánuði vegna óska bæjaryfir-
valda í Eyjum. Kristján L. Möller 
samgönguráðherra sagði þá mikil-
vægt að ferðum yrði fjölgað án 
tafar. Samkvæmt upplýsingum 
frá samgönguráðuneytinu liggur 
fyrir ríkisstjórnarsamþykkt um 
30 milljónir til verkefnisins. 

Jón Rögnvaldsson segir það 
ekki vitað hvenær aukaferðir ferj-
unnar geti hafist. „Nú verður 
reynt til þrautar að semja og ef 
það tekst ekki er komin upp ný 
staða. Ef þetta tekur mikið lengri 
tíma þá verður tíminn fljótt liðinn 
sem þessar ferðir voru hugsaðar 
fyrir.“  Jón segir jafnframt að 
samkvæmt mati Eimskips séu 
aukaferðirnar mun kostnaðarsam-
ari en venjulegar ferðir en hann 
vill ekki gefa upp rök Eimskips 
fyrir því.

Guðmundur Nikulásson, fram-
kvæmdastjóri innanlandssviðs 
Eimskips, segir að í kjölfar óska 
um viðbótarferðir hafi verið 
metið hvað þær kosta. Sú áætlun 
hafi verið send Vegagerðinni og 
nú sé beðið svars. „Það hefur 
komið fram að þessar ferðir eru 

dýrari en reiknað var með hjá 
ríkisstjórninni. Þeir hafa ekki for-
sendur til að meta þennan kostn-
að. Það vita það allir að það kostar 
mikið að halda úti svona rekstri 
allan sólarhringinn.“ Guðmundur 
vill ekki gefa upp áætlaðan kostn-
að fyrirtækisins á meðan samn-
ingar standa yfir við Vegagerð-
ina. „Það liggur fyrir hvað þetta 
kostar og við verðum að fá það 
greitt. Málið er ekki flóknara en 
það.“

„Ástandið er algerlega óásætt-
anlegt”, segir Elliði Vignisson, 
bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, 
um ferðir Herjólfs. „Í byrjun júní 
lásum við Eyjamenn í fjölmiðlum 
að ríkisstjórnin myndi verða við 
óskum okkar og fjölga ferðum 
yfir álagspunkta enda er það afar 
bagalegt að heimamenn geti ekki 
komist til og frá Vestmannaeyj-
um. Skerðing í ferðaþjónustu er 
einnig tilfinnanleg.“ 

Ríkisstjórnin tók ákvörðun fyrr 
í þessum mánuði um að fjölga 
ferðum með Herjólfi um tuttugu í 
sumar en hingað til hefur ferjan 
ekki farið neinar aukaferðir. Í 
fréttatilkynningu frá samgöngu-
málaráðuneytinu frá 12. júní 
kemur fram að kostnaður vegna 
áætlaðra aukaferða verði um 30 
milljónir króna. Kristján L. Möller 
samgönguráðherra sagði þá mikil-
vægt að geta orðið strax við þess-
ari ósk Vestmannaeyinga. 

Ná ekki saman 
um aukaferðir
Vegagerðin og Eimskip ná ekki samningum um verð 
á aukaferðum Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs. 
Ófremdarástand hefur skapast segir Elliði Vignis-
son, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum.
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 Jacques Chirac, 
fyrrverandi Frakklandsforseti, 
mun á næstu mánuðum þurfa að 

bera vitni í 
rannsókninni á 
spillingarhneyksl-
ismáli frá þeim 
árum sem hann var 
borgarstjóri í París 
og formaður 
gaullistaflokksins
RPR. Lögmaður 
Chiracs staðfesti 
þetta í gær. 

Rannsóknin snýst um það 
hverjir báru ábyrgð á því að 
starfsmenn RPR voru settir á 
launaskrá hjá borginni. „Gervi-
starfahneykslið“ er sá baggi úr 
pólitískri fortíð Chiracs sem gæti 
reynst honum skaðlegastur nú 
þegar hann nýtur ekki lengur 
friðhelgi sem forseti. 

Chirac vitni í 
sakarannsókn

 „Það er ekki ofsagt að 
líkurnar á að Urriðafossvirkjun 
verði reist hafi minnkað eftir fund-
inn. Flestir þeir sem tóku til máls 
voru andstæðingar virkjunarinnar 
og ef fundurinn hefur haft áhrif þá 
er það í þá áttina,“ segir Aðalsteinn 
Sveinsson, oddviti Flóahrepps, 
eftir fjölmennan íbúafund um 
tvær tillögur að aðalskipulagi 
Flóahrepps. Tillögurnar voru eins 
að öllu leyti nema að önnur sýndi 
stíflumannvirki og lón Urriðafoss-
virkjunar ásamt svæðum fyrir 
vinnubúðir og þjónustumannvirki. 
Landsvirkjun vill ekki gefa upp 
mat sitt um áhrif fundarins á loka-
niðurstöðu um virkjun.

Sveitastjórn Flóahrepps sam-
þykkti á fundi sínum 13. júní að 
virkjunin yrði ekki sett á aðal-
skipulag því ekki væri nægilegur 
ávinningur af henni. Eftir þá 

ákvörðun átti Landsvirkjun fund 
með sveitarstjórninni og varð nið-
urstaðan að kynna tvær aðalskipu-
lagstillögur, með og án Urriðafoss-
virkjunar. 

Aðalsteinn segir ljóst eftir fund-
inn að þeim íbúum Flóahrepps sem 
tjáðu sig á fundinum finnst ekki 
„nokkur ástæða til þess að sam-
þykkja Urriðafossvirkjun í skipt-
um fyrir þær mótvægisaðgerðir 
sem Landsvirkjun hefur boðið.“ 
Þar vísar Aðalsteinn til samninga-
viðræðna sem haldnar voru með 
fulltrúum sveitarstjórnar og 
Landsvirkjunar 15. júní síðastlið-
inn. Þá var rætt um samgöngur, 
ferðaþjónustu og vatnsvernd sem 
mótvægisaðgerðir á svæðinu. „Það 
sem Landsvirkjun hefur boðið 
okkur er í raun að flýta fram-
kvæmdum sem ríkið á að sjá um í 
framtíðinni.“

Þorsteinn Hilmarsson, upplýs-
ingafulltrúi Landsvirkjunar, vill 
ekki tjá sig um fundinn að öðru 
leyti en því að nú bíði Landsvirkj-
un ákvörðunar sveitarstjórnar 
Flóahrepps. Sveitarstjórnin mun 

funda í næstu viku og ákveða hvor 
tillagan að aðalskipulagi Flóa-
hrepps verður lögð fram. Aðal-
steinn segir að ekki sé búið að 
slíta viðræðum við Landsvirkjun.

Líkur á virkjun hafa stórlega minnkað

 „Við viljum frekar vera meira í fyrir-
byggjandi starfsemi og minna í því að leysa úr vanda-
málum sem upp eru komin,“ segir Einar Skúlason 
framkvæmdastjóri um framtíðarsýn Alþjóðahússins.

Einar kynnti í gær ársskýrslu hússins og segir síð-
asta ár hafa verið metár í rekstri þess að öllu leyti. 
Erindi hússins sé brýnt og haldist í hendur við stækk-
andi samfélag innflytjenda á landinu.

Eftirspurn eftir túlkunarþjónustu Alþjóðahússins 
jókst til dæmis um 46,8 prósent milli áranna 2005 og 
2006 og báðu alls 5.166 viðskiptavinir um slíka þjón-
ustu í fyrra. 

Einar segir þetta í samhengi við aukinn fjölda inn-
flytjenda en einnig hefur hann orðið var við viðhorfs-
breytingar í samfélaginu. „Í leikskólum þykir til dæmis 
mikilvægt að fá inn túlka svo foreldrar geti fylgst 
betur með,“ segir hann.

Starfsmenn hússins eru nú átján talsins og sinna 

ýmsum störfum. Rekstur hefur styrkst mikið síðustu ár 
og var húsið rekið með nærri fjögurra milljóna króna 
hagnaði í fyrra. Einar vill þó ekki meina að Alþjóðahúsið 
sé á leið á hlutabréfamarkaðinn. „Þetta snýst ekki um 
hagnað heldur heilbrigðan rekstur,“ segir hann.

Erindi hússins aldrei brýnna
 Til stendur að 

reisa allt að níu hæða hús við 
Strandgötu 26-30 í Hafnarfirði, og 
hefur bæjarstjórn samþykkt að 
auglýsa breytt deiliskipulag á 
lóðinni.

Í tillögunni eru áætlanir um að 
reisa þriggja hæða verslunar-,
þjónustu- og skrifstofuhús með 
tveimur íbúðaturnum, hvorum 
um sig sex hæðum til viðbótar. 
Efri hæðir byggingarinnar verða 
inndregnar frá götunni til að 
halda götumyndinni.

Deiliskipulagið verður til sýnis 
í þjónustuveri bæjarins til 20. júlí 
og er frestur til að gera athuga-
semdir til 3. ágúst.

Vilja byggja tvo 
níu hæða turna



Sjóvá hf. færði 
endurhæfingardeildinni í Grens-
ási byltingarkenndan endurhæf-
ingarbúnað á dögunum. Gjöfin er 
sú stærsta sem borist hefur deild-
inni frá upphafi og þykir mikill 
fengur fyrir starfsemi hennar. 

Búnaðurinn er tölvustýrt tæki 
til gönguþjálfunar sjúklinga með 
lömun í fótum. Notuð er göngu-
mylla með upphengi og ganga 
sjúklingar með aðstoð vélmennis. 
Búnaðurinn gefur færi á mun 
meiri þjálfun og með auðveldari 
hætti en áður var hægt. Auk þess 
er hægt að hefja gönguþjálfun 
fyrr en ella.

Vélmenni þjálfar

 Rúmlega tvítugur karl-
maður, Sadun Lankathilaka, hefur 
verið dæmdur í 14 mánaða fang-
elsi í Héraðsdómi Reykjavíkur 
fyrir stórfellda líkamsárás. Hún 
leiddi meðal annars til þess að 
fórnarlamb hans hlaut dreift heila-
mar, sem leiddi næstum til bana.

Árásin átti sér stað í júní 2006 á 
Rauða ljóninu við Eiðistorg. Sadun 
var ákærður fyrir að hafa í átök-
um við annan mann slegið hann 
hnefahögg í höfuð, svo hann féll í 
gólfið. Þá sparkaði árásarmaður-
inn og steig á höfuð og líkama hins 
með þeim afleiðingum að hann 
hlaut dreift heilamar, auk áverka 
á höfði og vinstri öxl. 

Árásarmaðurinn játaði sök sam-

kvæmt ákæru fyrir dómi, en bar 
við neyðarvörn. Dómurinn féllst 
ekki á þá staðhæfingu hans.

Sadun á að baki sakaferil vegna 
fíkniefnamála, hrað- og ölvunar-
akstus auk þess að hafa verið tek-
inn réttindalaus undir stýri. Þá 
hefur maðurinn verið dæmdur 
vegna þjófnaðarmála. Með afbrot-
inu nú rauf hann skilorð frá 5. 
desember á síðasta ári. Var sú 
skilorðsbundna refsiákvörðun 
tekin upp og felld inn í refsi-
ákvörðunina nú.

Auk fangelsisvistarinnar var 
manninum gert að greiða rúm 900 
þúsund í sakarkostnað. Upptæk 
voru gerð fíkniefni sem fundust 
við rannsókn málsins.

Sparkaði og steig á 
höfuð fórnarlambs

Ef þú kaupir Miele þvottavél eða þurrkara færðu 
kaupverðið endurgreitt með betri meðferð á þvottinum

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr.106.600

Hreinn sparnaður

1.
verðlaun

í Þýskalandi
W2241WPS

Þurrkari T223
Verð frá kr. 78.540



fréttir og fróðleikur

Mælir hreinsun verunnar með E-mæli

Jöfn skipti á hassi og kókaíni 
Svo virðist sem Íslendingar 
stýri stórtæku skipulögðu 
fíkniefnasmygli um Brasil-
íu. Þrír menn eru þar í haldi 
eftir að hafa verið staðn-
ir að inn- eða útflutningi 
fíkniefna til og frá landinu. 
Nánast sama verð er á hassi 
og kókaíni í Brasilíu.

Brasilískir dómstólar hafa á und-
anförnum mánuðum dæmt tvo 
Íslendinga fyrir fíkniefnasmygl í 
landinu. Í mánuðinum var þriðji 
Íslendingurinn handtekinn með 
meira en sex kíló af kókaíni.

Hlynur Smári Sigurðarson, 24 ára, 
var handtekinn fyrstur þremenn-
inganna í byrjun júní í fyrra. Hann 
var tekinn á rútustöð norðarlega í 
landinu með tvö kíló af ætluðu 
kókaíni. Hann hugði þá á brottför 
úr landinu. 

Hlynur var vistaður í fangelsi í 
bænum Pôrto Seguro og var í 
mars dæmdur í þriggja ára fang-
elsi. Það vildi honum til happs að 
hann var blekktur í viðskiptun-
um og reyndist meint kókaín 
vera barnapúður. Hann hlaut því 
vægustu mögulegu refsingu 
fyrir smyglið. Hann er þegar 
kominn á reynslulausn og farinn 
að kenna börnum ensku í samfé-

lagsþjónustu. Að sögn föður hans 
er von á honum heim þegar líður 
á haustið.

Ingólfur Sigurz, þrítugur, var tek-
inn við komuna á Guarulhos-
alþjóðaflugvöllinn við São Paulo í 
ágúst í fyrra. Hann var þá að koma 
frá Amsterdam og var með 12,2 
kíló af hassi í fórum sínum. Ingólf-
ur var dæmdur í sex ára og átta 
mánaða fangelsi 13. apríl síðast-
liðinn fyrir smyglið. 

Hann játaði við yfirheyrslur en 
sagðist eiga efnin sjálfur og að 
enginn biði þeirra í landinu. Sam-
kvæmt upplýsingum Fréttablaðs-
ins bíður hann nú niðurstöðu yfir-
réttar í málinu. Vitað er að faðir 
Ingólfs, sem er margdæmdur á 
Íslandi, aðallega fyrir fjársvik, 
hefur verið búsettur í Brasilíu um 
nokkurt skeið. Ekki er vitað hvort 
hann tengist smyglinu.

Þriðji maðurinn var tekinn við 
hefðbundið eftirlit 6. júní, einnig 
á Guarulhos-flugvelli. Hann var 
á leið úr landi til Lissabon með 
rúm sex kíló af kókaíni í fartesk-
inu. Hann er 28 ára gamall og 
hefur nú setið í Belém II fang-
elsinu í São Paulo í nær þrjár 
vikur. 

Hvorki hann né fjölskylda hans 
hafa óskað formlega eftir aðstoð 
frá utanríkisráðuneyti Íslands.

Hlynur Smári lýsti á sínum tíma 
hörmulegum aðstæðum í fangels-
inu í Pôrto Seguro í viðtali við 
Fréttablaðið. Hann sagðist ganga 
þar um með tálgaðan tannbursta 
til að verjast árásum harðsvír-
aðra samfanga sinna, og viður-
kenndi að hafa stungið einn þeirra 
í sjálfsvörn. Hann sagði fangana 
fóðraða á mygluðum matvælum 
og þeim væru gefin lyf, annars 
vegar til að sljóvga þá og hins 
vegar til að koma í veg fyrir nauð-
ganir.  Hann var fingurbrotinn 
vegna matarskuldar og komst 
ekki undir læknishendur dögum 
saman.

Þrátt fyrir talsverða kannabis-
rækt er hass afar sjaldgæf mun-
aðarvara í Brasilíu og víðar í 
Suður-Ameríku, og mjög dýr. Það 
er því engin tilviljun að Ingólfur 
hafi verið tekinn með hass á leið 
til landsins, en hinir tveir með 
kókaín, eða ætlað kókaín, á leið út 
úr landinu. Heimildarmenn 
Fréttablaðsins sem þekkja til í 
fíkniefnaheiminum fullyrða að 
gróðavon þeirra sem að smyglinu 
standa felist í því að flytja til 
Brasilíu hass sem keypt er nokk-
uð ódýrt í Evrópu, þar sem unnt 
er að skipta því nánast á sléttu 
fyrir sama magn af kókaíni. Kóka-
ínið sé svo flutt til Evrópu aftur, 
og í sumum tilvikum til Íslands, 
þar sem það selst fyrir morðfjár.

Vitað er að einn höfuðpauranna úr 
stóra fíkniefnamálinu svokallaða, 
sem hlaut sjö og hálfs árs dóm fyrir 
þátt sinn í málinu, hefur haldið til í 
Brasilíu og sagst stunda þar fast-
eignaviðskipti. Heimildarmenn eru 
sammála um að nær öruggt sé að 
þessar smygltilraunir séu runnar 
undan rifjum hans. Þá þykir ljóst 
að ýmis fíkniefnamál sem upp hafa 
komið hérlendis undanfarin ár 
tengist honum með beinum hætti.

Davíð Garðarsson, dæmdur 
nauðgari sem gaf sig fram á Ind-
landi í lok mars eftir eins og hálfs 
árs flótta undan réttvísinni, var 
fyrir handtökuna náinn samstarfs-
maður mannsins. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins dvaldi hann 
með honum í Brasilíu á köflum og 
skipulagði fyrir hann smygl til 
Íslands að minnsta kosti einu sinni.

Eftir því sem næst verður komist 
hefur einungis fjölskylda Hlyns 
Smára óskað eftir því við utanrík-
isráðuneytið að leitað verði leiða 
til að koma honum í afplánun hér-
lendis, án árangurs. Án slíkrar 
beiðni verður ekkert gert og hinum 
mönnunum tveimur gert að afplána 
refsingu sína í brasilísku fangelsi.

Rio de 
Janeiro

Salvador

São Paulo

Framar björt-
ustu vonum



42” Daewoo LCD sjónvarp
1366x768px (WXGA)
3000:1 skerpa
8 ms viðbragðstími
500 cd/m2 birtustig
HDMI (HDCP) & 
PC inngangur

Allt að

50%
 afsláttur af
sýningareintökum

30%
afsláttur

     Útsala á 
Acoustic Energy og 
Tangent hátölurum.
Allt að30%

afsláttur

Útsala á hljómtækjum frá 
Cambridge Audio og Tangent.
Allt að

37” Daewoo 
LCD sjónvarp
1366x768px (WXGA)
3000:1 skerpa
8 ms viðbragðstími
500 cd/m2 birtustig
HDMI (HDCP) & PC inngangurTilboð

159.900 Verð

134.900

Dúndurverð á sjónvörpum
27” Elfunk LCD sjónvarp
Upplausn: 1366X768
Viðbragðstími: 8 ms
Birtustig: 500/CD/M2 
PC inngangur & HDMI

Verð

59.900

Roadstar 12 volta 
sjónvarpstæki
Upplausn: 1024x768
Skerpa: 500:1
12 volta snúra fylgir

Tilboð

35.900
Verð áður
  45.900

Scott 2x 7” skjáir 
með DVD spilara

Lava Bíltækni með DVD

5.1 Dolby
Aux inn
Les skrifaða diska

Tilboð

27.900
Verð áður
  39.995

Hægt að nota í bíl jafnt og í heimahúsi
Les skrifaða diska
Taska fylgir sem og snúrur fyrir rafmagn í bæði 12 og 220 volt  

Verð áður
  89.995

Verð áður
 199.900

Verð áður
  159.900

Rýmingarsala á
sýningartækjum

70%
 afsláttur af JCB
 handverkfærum

Tilboð

29.900
Verð áður
  39.900

Í bílinn, húsbílinn, hjól- eða fellihýsið



greinar@frettabladid.is

Hinn 18. ágúst verður hlaupið til góðs 
og landsmenn hafa möguleika á að 

slá tvær flugur í einu höggi, fá betri líðan 
með hreyfingu og samtímis rétta hjálp-
arhönd til þeirra sem minna mega sín. 
Hjálparstarf kirkjunnar fagnar þessu göf-
uga framtaki Glitnis að heita á hlaupara 
og styrkja þannig starf frjálsra félagssam-
taka á Íslandi. 

Eitt af stóru verkefnum  Hjálparstarfs kirkjunnar 
er að veita fólki aðgang að hreinu vatni. Vissir þú að 
1,1 miljarður manna í heiminum hefur ekki aðgang 
að hreinu vatni? Maraþonhlaup og vatn eiga sérlega 
vel saman, varla er til sá hlaupari sem gæti hugsað 
sér að fara hringinn án þess að drekka vel af hreinu 
og tæru vatni. Það er okkar draumur að það verði 
mögulegt fyrir allt mannkynið. 

Að hafa ekki aðgang að hreinu vatni þýðir meðal 
annars að erfitt er að ala upp börn. Endurtekinn 
niðurgangur á unga aldri veldur vítamín- og nær-
ingarskorti. Heftur líkamsvöxtur helst í hendur við 

minni andlega getu. Börn eiga verr með að 
læra og fullorðnir að vinna fyrir sér. Í heim-
inum öllum deyja fimm sinnum fleiri börn 
af niðurgangi vegna óhreins vatns en úr al-
næmi. Hjá Hjálparstarfi kirkjunnar höfum 
við haldið því fram að vatnið breyti öllu, því 
fátt er eins dýrmætt og nauðsynlegt eins og 
vatn, án þess geta hvorki menn né plöntur 
lifað.

Hjálparstarf kirkjunnar er lítil mannúð-
arstofnun og ekki getum við í fljótu bragði 
ráðið við vatnsskort 1,1 milljarðs manna. En 

með stuðningi þínum og með því að við Íslending-
ar látum okkur mál annarra varða þá er hægt að 
hjálpa mörgum. Við viljum hvetja alla landsmenn til 
að taka þátt í hlaupinu 18. ágúst og þannig láta gott 
af sér leiða.Við vonum að þú gefir þinn stuðning til 
Hjálparstarfs kirkjunnar, því vatnið breytir öllu og 
saman getum við gefið öðrum möguleika á að kynn-
ast því. 

Við hlökkum til að sjá ykkur, við munum vera 
til staðar, bjóða ykkur upp á hreint vatn og hvetja 
ykkur áfram!

Höfundur er verkefnastjóri hjá 
Hjálparstarfi kirkjunnar.

Allir geta sigrað

Fyrstu mánuðir þessa árs lofa 
ekki góðu ef skoðuð er þróun 
alvarlegra umferðarslysa sem 
hafa tvöfaldast miðað við sama 
tíma í fyrra. Nú er verið að 
leggja síðustu hönd á skýrslu 
Rannsóknarnefndar umferðar-
slysa og hef ég fyrir satt að fjöl-
mörg dauðaslys í umferðinni á 
síðasta ári megi beinlínis rekja 
til ofsaaksturs eða of mikils 
hraða miðað við aðstæður. 

Ég hef stundum haldið því 
fram, við misgóðar undirtektir, 
að til séu hraðafíklar hér á landi. 
Það hugtak skilgreini ég sem svo 
að viðkomandi einstaklingar séu 
háðir þeirri spennu sem felst í 
því að aka hratt, hvert sem öku-
tækið kann að vera. Slíkir ein-
staklingar eru mjög hættulegir 
öðrum vegfarendum og ættu við-
urlög við ofsaakstri í umferð-
inni að vera mun strangari en nú 
þekkist. Þegar slíkur akstur leið-
ir af sér örkuml eða dauða er 
varla hægt að tala um slys. Slík-
ur glæpur getur ekki talist annað 
en tilræði við saklausa borg-
ara og ætti refsing að vera sam-
kvæmt því. Almenn hegningar-
lög geyma ákvæði sem taka á 
slíkum ökuníðingum og ætti að 
beita þeim lagaákvæðum skilyrð-
islaust í slíkum tilfellum. Afbrot 
sem eiga sér stað með fulltingi 
ökutækis eru oft ekki eins hart 
dæmd og önnur afbrot í samfé-
laginu. Ofsaakstur er því jafn 
alvarlegt brot og ofbeldisbrot, 
ef aksturinn leiðir af sér líkams-
tjón. Þar gildir einu hvort notað 
er löglegt samgöngutæki eða 
annað tæki til verknaðarins.

Það sem af er þessu ári hafa 
tveir látist af völdum umferðar-
slysa á Íslandi. Sú tala er mun 
lægri en á sama tíma undanfarin 
ár en segir þó engan veginn alla 
söguna, eins og tölur yfir mikið 
slasaða sanna. Oft er það tilvilj-
un ein hvoru megin móðu fórnar-

lömbin lenda og í mörgum tilfell-
um fylgir ævilöng fötlun í formi 
heila- og/eða mænuskaða. Ég 
bæði gleðst og á sama tíma setur 
að mér ugg þegar ég ek framhjá 
klesstu bílunum á Hellisheiði og 
sé töluna 2 yfir þá sem látist hafa 
í umferðinni það sem af er árinu; 
gleði vegna þess að ekki hafi 
fleiri látist en uggurinn vakir í 
brjósti mér þegar ég hugsa til 
meðaltalsfjölda látinna undan-
farin ár sem er því miður nálægt 
24. Það segir mér að líkur eru á 
fleiri banaslysum í umferðinni 
á þessu ári. En það er fráleitt 
nokkuð náttúrulögmál að bana-
slysin og önnur alvarleg slys í 
umferðinni þurfi alltaf að vera 
nálægt meðaltalinu. Því getum 
við sannarlega breytt með því að 
líta í eigin barm, aka á skynsam-
legum hraða, aldrei undir áhrif-
um áfengis eða fíkniefna og allt-
af með öryggisbúnað spenntan í 
bílnum.

Ef við hefðum aðeins þessar 
þrjár gullnu reglur í huga í um-
ferðinni, myndi alvarlegum slys-
um fækka um 90%! Það þarf 
ekki meira til. Almennir vegfar-
endur verða einnig að vera vel á 
verði gagnvart lögbrjótum um-
ferðarinnar og tilkynna skilyrð-
islaust til lögreglunnar ef þeir 
verða varir við greinilegt tilræði 
við saklaust fólk í formi ofsa- eða 
ölvunaraksturs.

Nú er árið hálfnað og enn eru 

stærstu ferðahelgar ársins fram-
undan. Kraftmiklum bílum og 
vélhjólum hefur fjölgað mikið í 
umferðinni og því miður er ofsa-
akstur alltof áberandi. Um það 
geta allir vitnað sem eiga leið um 
þjóðvegina. Til þess að sporna 
við slíkum glæpum, því glæpi 
vil ég kalla það, þarf að koma til 
öflug umferðarlöggæsla og það 
ekki einungis á jörðu niðri, held-
ur líka úr lofti; þ.e. úr þyrlu. 
Reynsla af þyrlulöggæslu lög-
reglu og Landhelgisgæslu árið 
1993 var mjög góð og nýttist vel 
til hraðamælinga úr lofti. Þyrlan 
gefur möguleika á að fylgja öku-
níðingum eftir án þess að þeir 
verði þess varir og taka hátt-
semi þeirra upp á myndband að 
auki. Þannig er dregið úr hætt-
unni sem felst í eftirför lögreglu 
auk þess sem hægt er að fylgjast 
með umferðarlagabrotum sem 
eiga sér stað utan alfaraleiða, 
t.d. ölvunarakstri í óbyggðum og 
náttúruspjöllum af völdum öku-
tækja.

Á þessu eina ári sem tilrauna-
verkefni lögreglunnar og Land-
helgisgæslunnar stóð yfir, tókst 
m.a. að uppræta ólöglegan akstur 
léttra bifhjóla um göngu- og reið-
stíga í úthverfum á höfuðborgar-
svæðinu. Erfitt reyndist að hafa 
hendur í hári þeirra sem þeyst-
ust eftir þessum stígum og eftir-
för lögreglu á venjulegum öku-
rækjum, var nánast vonlaus. 
Úr þyrlunni gátu lögreglumenn 
fylgst með ferðum hjólanna heim 
að tilteknum húsum og síðan 
voru eigendur heimsóttir síðar 
og þeir, eða forráðamenn þeirra, 
látnir sæta ábyrgð. 

Nú er lag. Göngum áfram í 
takt við hjúkrunarfræðingana 
sem áttu frumkvæðið að áhrifa-
ríkri og fjölmennri göngu gegn 
slysum í gær. Verum minnug 
þess að akstur er dauðans alvara. 

Höfundur er forvarnafulltrúi VÍS. 

Akstur er dauðans alvara 

Meðgöngujóga og meðgöngusund

anda - finna - sleppa - njóta

L
eiðtoga ríkja Evrópusambandsins bíður nú það miserf-
iða verkefni að sannfæra íbúa landa sinna um ágæti nýs 
stjórnskipunarsáttmála sem þeir lönduðu eftir nokkurn 
barning í Brussel á föstudaginn. 

Þessi nýi sáttmáli er reyndar, að mati bæði stuðnings-
manna og andstæðinga nánari samruna innan Evrópusambands-
ins, lítt dulbúin útgáfa af stjórnarskránni sem Frakkar og Hol-
lendingar höfnuðu í þjóðaratkvæðagreiðslum árið 2005 og átti 
þar með að vera úr sögunni. 

Úrslit þeirra kosninga hafa gjarnan skyggt á þá staðreynd að 
18 af 27 aðildarríkjum sambandsins samþykktu stjórnarskrána. 
Á fundi þessara sömu 18 ríkja í Madrid síðastliðinn vetur bless-
uðu fjögur ríki til viðbótar helstu grundvallaratriði stjórnar-
skrárinnar. Sá eindregni stuðningur hefur ekki lítið að segja um 
þetta nýja líf stjórnarskrárinnar eftir létta andlitslyftingu og 
nafnaskiptin.

Það liggur því nokkuð ljóst fyrir að leið nýja sáttmálans til 
samþykktar verður greið í langflestum ríkjum Evrópusam-
bandsins. Stóra spurningin, og sú sem skiptir öllu máli, er hver 
örlög hans verða í þeim löndum þar sem mótstaðan var mest við 
stjórnarskrána.

Reiknað er með að flest aðildarríkin velji að leita aðeins eftir 
samþykki þjóðþinga sinna í stað þess að leggja sáttmálann í dóm 
kjósenda. Þó verður örugglega efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu á 
Írlandi. Ekki er ólíklegt að sama gildi um Danmörku og Holland 
en meiri óvissa ríkir um hvernig verður staðið að málum í Bret-
landi, þar sem sögulega hefur verið hvað mest andstaða við nán-
ari samruna innan Evrópusambandsins. 

Þótt við Íslendingar séum ekki aðilar að Evrópusambandinu 
verður fróðlegt fyrir okkur að fylgjast með málefnabaráttunni 
sem er framundan í þeim löndum sem efna til þjóðaratkvæða-
greiðslu um sáttmálann. Sjálf framtíð Evrópusambandsins mun 
kristallast í þeim átökum. 

Stuðningsmenn nánari samvinnu hafa bent á að á tímum 
sívaxandi alþjóðavæðingar minnki vægi þjóðlanda hratt. Í grein 
sem skoski sagnfræðingurinn og Harvard-prófessorinn Niall 
Ferguson skrifaði í The Sunday Telegraph um helgina, orðaði 
hann þetta á þá leið að „valið sé ekki lengur á milli utanríkis-
stefnu þjóða og utanríkisstefnu Evrópu, heldur milli áhrifaleys-
is þjóðar og áhrifamáttar samstöðunnar“.

Í hnotskurn má segja að afdrif hins nýja stjórnskipunarsátt-
mála Evrópu velti á hvort það sé rétt mat að áhrifatími einstakra 
ríkja innan álfunnar sé að baki og að Evrópuríki þurfi að standa 
saman til að ná máli í samfélagi þjóðanna. Ekki er nokkur vafi 
að í þeim efnum eru menn ekki síst með hugann við Kína og Ind-
land sem glittir í við sjóndeildarhringinn á leið sinni til sívax-
andi áhrifa á heimsvísu.

Það hlýtur að vera nokkuð umhugsunarefni fyrir okkur 
Íslendinga að milljónaþjóðir Evrópu telji ástæðu til að þjappa 
sér þéttar saman á sama tíma og við kjósum að vera utangarðs. 

Um þessar mundir njótum við velvildar sameinaðrar Evrópu. 
Með tíð og tíma getur sú staða hæglega breyst.

Ný Evrópa 
án okkar



Erla Salómonsdóttir skellti sér í gönguferð til 
Króatíu á dögunum.

„Þetta gekk nú allt út á að svitna og ég er ekki frá því 
að mannskapurinn hafi misst nokkur kíló í leiðinni,“ 
segir Erla Salómonsdóttir og hlær, en hún skellti sér 
í vikulangt frí til Króatíu á vegum ÍT ferða. Ef frí 
skyldi kalla, þar sem Erla og félagar gerðu lítið annað 
en að ganga á fjöll á meðan á dvölinni stóð.

„Við vorum allan tímann í fjallgarði suður í Króatíu, 
sem kallast Velebit og er í um 1.600 m hæð,“ heldur 
Erla áfram og bætir við að hún hafi fyrst þurft að 
fljúga til Trieste á Ítalíu og tekið rútu þaðan til Króa-
tíu í gegnum Slóveníu. Þegar á leiðarenda var komið 
tók gangan við.

„Við gengum alla daga og vörðum tímanum í að 
skoða fjöllin og náttúruna,“ segir Erla. „Fjöllin eru 
náttúrulega mjög falleg, þar sem þau eru gerð úr 
kalsíumkarbonati, og vatnið grefur sérkennilegar 

rennur í þau í vorleysingunum. Sums staðar minntu 
þau á sundurskorna skriðjökla.“

Á nokkrum stöðum reyndi heldur betur á úthald 
Erlu og ferðafélaganna, sem hefðu komist skammt 
hefði stígsins Prenoceva Stasa, sem var lagður á 
árunum 1930-33, ekki notið við. Erla segir stíginn, 
sem er 50 kílómetra langur, merkilegan fyrir margar 
sakir, meðal annars fyrir að hafa verið lagður af föng-
um frá einni af eyjunum úti í Adríahafinu. 

Hópurinn tók sér þó reglulega hvíld og hafði nátt-
stað í skálum víðs vegar á leiðinni. „Þetta var ekki 
eintómt púl eins og í bænum Starigrad Paklenica, þar 
sem hópurinn fékk tveggja manna herbergi í þrjár 
nætur. Það var líka gott að fá að fara í sturtu eftir 
fimm daga.“

Erla var á heildina litið ánægð með ferðina og hvet-
ur sem flesta til að kynna sér Króatíu. Hægt er að 
lesa nánar um ferð Erlu á næstu opnu, þar sem birt er 
brot úr dagbók hennar. 

Fallegt í fjöllunum
Útsalan er hafi n
30 - 70%

afsláttur

Laugavegi 53 • s. 552 3737
Opið í dag 10-19



Orkusetur iðnaðaráðuneytisins 
hefur sett á netið einkunnakerfi 
sem sýnir eyðslu- og útblásturs-
einkunn bifreiðategunda.

Orkusetur iðnaðaráðuneytisins 
hefur sett upp einkunnakerfi á 
heimasíðu sinni, sem ætti að 
hjálpa neytendum við að finna 
sparneytnar og umhverfisvænar 
bifreiðar. 

Slegið er inn heiti framleiðanda, 
bíltegund og undirtegund í þar til 
gerða leitarglugga á vefsíðunni og 
þá fæst uppgefin einkunn, sem mið-
ast við eyðslutölur og útblásturs-
gildi. Viðmiðunartalan byggist á 
þeirri vegalengd sem bifreiðin 
kemst á einum eldneytislítra, miðað 
við blandaðan akstur. 

Einkunnir eru gefnar á bilinu A 
til G, þar sem A er besta einkunn-
in með litla eldsneytisnotkun en G 
er versti flokkurinn þar sem 
nýtnin er léleg.

Hverri einkunn fylgir sérstakur 
litur að auki og eru umhverfisvænni 
bílar með grænan lit, en umhverfis-
sóðarnir með rauðan lit. Vilji maður 
umhverfisvænan bíl, með því að 
draga úr eyðslu og útblæstri, er því 
best að verða sér úti um bifreið sem 
fær á bilinu A til C í einkunn, sam-
kvæmt kerfinu.

Slái maður til dæmis inn Peug-

eot í liðinn framleiðandi, 307 í teg-
und og station dísel 4 beinskiptur 
1560 cm3 í undirtegund, fæst ein-
kunnin B og grænn litur. Sem 
merkir að viðkomandi bifreið eigi 
að vera góður kostur frá umhverf-
isivænu sjónarhorni.

Þess má geta að einkunnakerfið 
byggir á forsendum frá Umferða-
stofnun Danmerkur og eru meiri 
kröfur gerðar til dísel- en bensín-
bifreiða.

Sjá undir liðnum „eyðslueinkunn 
bifreiða“ á www.orkusetur.is 

Grænar einkunnir

iðnaðarráðuneytisins

De Marchi hefur smíðað eftir-
líkingar af bílum í raunstærð. 
Nú hefur hann sjósett nýjasta 
meistaraverkið, Ferrari F40.

Ítalski handverks- og listamaður-
inn Livio De Marchi er snillingur í 
trésmíði og hefur hann um árin 
smíðað eftirlíkingar af ýmsum 
bílum í raunstærð.
Það sem meira er þá eru margir 
þessara bíla einnig bátar knúnir 
litlum mótorum. Meðal bíla sem 
De Marchi hefur smíðað eftir-
myndir af eru 300SL Gullwing, 
Volkswagen bjalla, Fiat Topolino, 
og Jaguar árgerð 1937. Nýjasta 
meistarasmíðin er Ferrari F40 
sem De Marchi siglir nú á um sýki 
Feneyja, sjálfum sér og áhorfend-
um til mikillar gleði.

Myndskeið af jómfrúrferðinni 
má sjá á ww.youtube.com. 

Ferrari úr tré

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

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

OPIÐ BÍLDSHÖFÐA

Ti
lb

o
ð

ið
 g

ild
ir

 ti
l 1

. j
úl

í e
ð

a 
á 

m
eð

an
 b

irg
ð

ir
 e

nd
as

t.

20% AFSLÁTTUR
AF FERÐABOXUM

22.300,-
TILBOÐ
R BX, 310 lítrar
820 691231

27.900,-

39.900,-
TILBOÐ
Triton, 380 lítrar
820 731816

49.900,-

43.100,-
TILBOÐ
Triton, 430 lítrar
820 731846

53.900,-

... og allur ferðabúnaður kemst á toppinnÓL - BÍLAVERKSTÆÐI
Bremsuviðgerðir

Almennar viðgerðir
Smurþjónusta

Fljót og góð þjónusta
Skemmuvegur 22 - 200 Kópavogur

S. 555 3755 - 869 2259 - b.ol@internet.is

Japan/U.S.A.

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR

11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Ég ætla ekkert að hætta að vinna 

þótt hann sé á leiðinni.



Erla Salómonsdóttir hélt 
dagbók á meðan á ferðinni í 
Króatíu stóð. Brot úr henni má 
sjá hér að neðan. 

„Fimmti júní. Annar göngudagur, 
tíu klukkustundir, tólf gráður. 
Mikill vindur. Fyrripartinn í dag 
gengum við í austanverðum fjall-
garðinum og þar fengum við að 
finna fyrir „Bura“, austan- eða 
norðaustanvindi sem oft ræður 
ríkjum þarna og er þess valdandi 
að miklu minni gróður er í austur-
hlíðunum. [...]
Sjöundi júní. Fjórði göngudagur. 
Sex klst. Mjög gott gönguveður. 
Löbbuðum talsvert í dag eftir 
stígnum góða og svo var farið á 
fallegan tind, Kiza Kuk, rúml. tólf 
hundruð metrar, og var það ansi 
mikið klifur og klungur og margir 
stoltir yfir að sigrast á lofthræðslu 
og reyna við eitthvað nýtt.

Að göngu lokinni tók við tveggja 
og hálfrar klukkustundar löng 
rútuferð niður að strönd við Adría-
hafið í lítinn bæ, sem heitir Stari-
grad Paklenica, þar sem hópurinn 
fékk tveggja manna herbergi 

næstu þrjár nætur, hvílíkur lúxus. 
Það var líka kærkomið að fá að 
fara í sturtu eftir fimm daga púl 
með miklum svita og tilheyrandi. 
[...]
Níundi júní. Sjötti göngudagur, 
níu klukkustundir, 25 gráður og 
sól. Ég kenndi mér meins í hné í 
gær og ákvað því að fara ekki 
þennan langa túr í dag, en í þess 
stað fórum við Hjördís [Hilmars-
dóttir fararstjóri] inn í þjóðgarð-
inn Mala Paklenica og löbbuðum 
þar inn ákaflega fallegt, djúpt gil, 
þar sem fjöldi manna var við 
klettaklifur (enda laugardagur) 
með öllum útbúnaði. [...]
Mjög góð ferð að baki. Það voru 
margir svitadroparnir, sem 
hrundu af hópnum og vafalaust þó 
nokkur kíló líka. Maturinn var 
ekki upp á marga fiska, en maður 
fór ekki svangur í ferðir eða að 
sofa og þá er allt í lagi. Mér fannst 
mjög fallegt þarna í fjöllunum og 
að horfa þaðan yfir fjöldann allan 
af eyjum á Adríahafinu var mjög 
tilkomumikið.

Erla Salómónsdóttir, Króatía 
þriðja til tíunda júní 2007.“

Sjá Allt forsíða.

Gott að komast í 
sturtu eftir 5 daga 

Amman og börnin að leik 
í bænum nefnist dagskrá 
sem stendur frá 14 til 16 á 
laugardaginn 30. júní að 
Burstafelli í Vopnafirði. 
Ágústa Þorkelsdóttir er 
amman.

„Ég er þarna með fjóra til 
fimm krakka og þau fara í 
alls konar leiki,“ segir Ágústa 
þegar hún er spurð út í dag-
skrána á laugardag og telur 
upp leiki eins og hanaslag og 
hlaupið í skarðið. „Þau fara í 
útreiðartúra á gömlum leggj-
um og búleik eins og gert var 
áður fyrr og við förum með 
gátur og kveðumst á. Svo 
spyrjum við gestina jafnvel 
um gátur og kannski verða 
krakkarnir eitthvað að vinna 
líka.
Við þykjumst vera fólk fyrir 
hundrað árum. Amman er 
hryggarstykkið, hún leið-
beinir börnunum bæði við 
leik og störf og segir þeim 
kannski sögur í vinnulaun,“ 
lýsir Ágústa. Hún segir dag-
skrána verða í fyrsta skipti 
núna á laugardaginn og svo 
fleiri laugardaga í sumar. 
„Tilgangurinn er að gera 
safnið lifandi,“ segir hún og 
bætir við. „Það er enginn sér-
stakur aðgangseyrir inn á 
þetta og öllum er velkomið 
að fylgjast með og taka þátt.“

Vika á Florida
kr. - ótakmarkaður akstur, allar tryggingar, 
þjófavörn, flugvallargjald, einn tankur
af bensíni, einn auka bílstjóri og skattar.

Huyndai Accent eða sambærilegur

522 44 00 • www.hertz.is
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Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta

// Málaskólar - Tungumálanám fyrir alla
Enska, spænska, franska, ítalska, þýska, arabíska,
rússneska, kínverska og japanska.
Til að ná góðum tökum á tungumáli þarf að dveljast
í því landi, þar sem tungumálið er talað.

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

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

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

Höfum til sölu
KOMATSU WB97-S5

Frábært verð!



ÞJÓNUSTA

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR



HÚSNÆÐI

ATVINNA

Óskum eftir að kaupa 
fasteignafélög eða eignasöfn. 

Vi ð samband í s. 897 4693
eða á arni@icemail.is

Nesbyggð

Heildsala – Smásala
Til sölu með eigin innflutning og góða álagn-
ingu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip

framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt: 
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.



FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

LAUGALAUGAVEGUR 86-94 – GLÆSILEG NÝBYGGINGVEGUR 86-94 – GLÆSILEG NÝBYGGING
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17-18OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17-18

ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17-18
SÖLUMENN VERÐA Á STAÐNUM. - VERIÐ VELKOMIN!

2. HÆÐ

Íbúðirnar eru 

frá 70,4 fm 

upp í 94,5 fm.

Verð er frá 

26.308.000 kr. 

3. HÆÐ

Íbúðirnar eru 

frá 70,4 fm 

upp í 124,6 fm

Verð er frá 

28.420.000 kr. 

4. HÆÐ

ÖLL SELD

Mjög vandaðar, 2ja og 3ja herbergja íbúðir
á 2. og 3. hæð í glæsilegu lyftuhúsi í hjarta miðborgarinnar. 

Íbúðirnar eru fullbúnar, með vönduðum eikarinnréttingum og fataskápum. Eikarparket á gólfum. Bað-
herbergisgólf og veggir eru lögð marmarasteini og með vönduðum tækjum frá Phillipe Starck og Dura-
vit. Innfelldir speglaskápar eru í baðherbergjum. Í eldhúsum íbúðanna eru gæða tæki frá AEG úr burst-
uðu stáli, þ.e. ísskápur með frysti, uppþvottavél og bökunarofn með keramikhelluborði. Hiti er í gólfum
og gólfsíðir gluggar eru í stofum. Svalir eru á öllum íbúðum og möguleiki að kaupa sérbílastæði með
hverri íbúð. Aukin hljóðeinangrun er í gólfum og veggjum. Dyrasími með myndavélakerfi í hverri íbúð.
Sameign hússins er afar glæsileg, lögð svörtu graníti. 

ÍBÚÐIRNAR AFHENDAST VIÐ KAUPSAMNING – BILASTÆÐI KR. 1.500.000

Fr
u

m

OPERATORA KOP rma
Klæðning ehf.

Wysoka pensja, pelne wyzywienie, 
dobre warunki pracy.

Informacja w jezyku polskim 6647038, 
dariusz@klaedning.is

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

Vandað 240 fm parhús, tvær hæðir og kjallari auk 25 fm
sérstæðs bílskúrs á þessum eftirsótta stað. 2ja herb.
aukaíbúð með sérinngangi er í kjallara.  Eignin skiptist m.a.
í þrjár stórar samliggjandi stofur með útgangi á suðursvalir,
rúmgott eldhús með góðri borðaðstöðu, fjögur rúmgóð
herbergi auk fataherbergis. Í kjallara eru auk sér  íbúðar
þvottaherbergi og tvær geymslur. Aukin lofthæð er á
aðalhæð hússins. Útgangur á suðursvalir úr stofu og til
vesturs út af einu herbergi á efri hæð. Verð 64,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, miðvikudag, frá kl. 17-18
Verið velkomin.

Fr
u

m

Vatnsholt 2
Parhús með 2ja herb. aukaíbúð

Opið hús í dag frá kl. 17-18

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG KL.17.00 – 18.00
17. JÚNÍ TORG Nr. 3 / SJÁLANDI

Garðabær – Sjáland 
50 ára og eldri 
Opið hús í dag 
17. júní torg nr. 3 
Glæsileg sýningaríbúð á 4. hæð.

Þórarinn, sími 849 1798 
og Ásdís, sími 898 3474

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

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

Auglýsing um nýtt 
deiliskipulag og breytingar 
á deiliskipulagsáætlunum 

í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með 
auglýstar tillögur að nýju og breyttu deiliskipulagi 
í Reykjavík. 

Hólmsheiði, jarðvegsfylling
Tillaga að deiliskipulagi á hluta af  Hólmsheiði 
vegna stækkunar á losunarsvæði og framlengingu 
á Reynisvatnsvegi.
Tillagan felur í sér stækkun á jarðvegstipp við 
hitaveitutanka á Hólmsheiði til suðurs úr einni og 
hálfri milljón m3 á tuttugu ha.af landi í fjórar milljón 
m3 á þrjátíu og tveimur ha. af landi. Aðkoma er 
um  tengibraut frá Reynisvatnsvegi að Langavatni 
og bráðabirgðavegi frá Langavatni að jarðvegstipp. 
Núverandi aðkoma frá Hafravatnsvegi er óbreytt. 
Gert er ráð fyrir að reiðstígur í vegstæði bráða-
birgða vegar verði færður um einn komma tvo, (1.2) 
km til vesturs.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Holtavegur
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Laugardal 
austur vegna nýrrar lóðar við Holtaveg á svæði 
sem afmarkast af Holtavegi, skólagörðum og 
göngustíg og húsum við Álfheima.
Tillagan gerir ráð fyrir að á lóð númer 29b við 
Holtaveg verði byggt hús (sambýli) á tveimur 
hæðum með sex einstaklingsíbúðum. Hús skal að 
öllu leyti vera innan byggingareits og bílastæði á 
lóð verða fjögur.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Sóltún 2-4
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Ármannsreit 
við Sóltún vegna húsanna á lóðum við Sóltún 2 - 4.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að á  lóðinni að Sóltúni 
4 megi byggja sex hæða hús, í stað fjögurra 
hæða, fyrir hjúkrunartengda þjónustu auk einnar 
hæðar tengibyggingar við núverandi hjúkrunar-
heimili. Lóðirnar Sóltún 4 og Sóltún 6 verða ein 
lóð og verður sameiginleg bílastæðaþörf alls 174 
bílastæði. Gert verður ráð fyrir bílakjallara undir 
núverandi stæðum við Sóltún 2 sem myndi rúma 
78 stæði. Sameiginleg lóð stækkar um 310 m² 
vegna stækkunar byggingareits
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags- 
og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 27. júní 
2007 til og með 8. ágúst 2007. Einnig má sjá tillög-
urnar á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru 
þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til 
að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athuga-
semdum við tillögurnar skal skila skriflega eða 
á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags- og 
byggingarsviðs eigi síðar en 8. ágúst 2007.  
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir inn-
sendar athugasemdir með tölvupósti.

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

Reykjavík, 27. júní 2007 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið



„Mistök stoppa þig sjaldan. 
Það sem stoppar þig er ótt-

inn við að gera mistök.“

AFMÆLI

Ali hættir í hnefaleikum

Fyrirtækið Ísplöntur í Ölvisholti í Flóa-
hreppi framleiðir tevörur og fæðu-
bótarefni úr íslenskum lækningajurt-
um. Jón Elías Gunnlaugsson, stofnandi 
og eigandi fyrirtækisins, segir notkun 
jurtanna byggja á aldagömlum hefð-
um enda séu þær grunnurinn að nú-
tíma lyflækningum.

Ísplöntur fagna tíu ára afmæli í 
þessum mánuði en fyrirtækið var upp-
haflega hugsað sem tilraun árið 1997. 
„Við byrjuðum á að safna og selja 
rúmlega þrjátíu tegundir af íslensk-
um lækningajurtum,“ segir Jón sem 
er menntaður skipstjórnarmaður og 
gaf upp stýrimannsferilinn fyrir jurt-
irnar. Hann segist í raun hafa byrj-
að á öfugum enda í sölunni á jurtun-
um. „Við byrjuðum á að flytja jurtirn-
ar út í gegnum vefsíðu á netinu, sem 
var að komast á laggirnar á þessum 
tíma. Þannig gekk það í eitt ár þang-
að til ég áttaði mig á því að ég gæti 
aldrei annað þessari gríðarlegu eftir-
spurn. Það var því eiginlega sjálfhætt 
í útflutningi því ég gat aldrei skaffað 
nægilega mikið hráefni.“

Jón segir næsta verkefni því hafa 
verið að þróa ræktun jurtanna á akri. 
„Grundvöllur þess að ná einhverjum 
árangri í greininni er náttúrulega að 
hafa nægjanlegt hráefni og að þurfa 
sem minnst að hafa fyrir því að ná í 
það,“ segir Jón sem selur í dag tuttugu 
vörutegundir. „Við erum með tólf teg-
undir af jurtatei og átta af hylkjum, 
sem kallast fæðubótarefni í dag. Þetta 
markaðssetjum við og seljum hér inn-
anlands í heilsuverslanir og stórmark-
aði.“

Þrátt fyrir að reksturinn gangi ágæt-
lega segist Jón finna fyrir gífurlegri 
samkeppni frá innflutningsaðilum sem 
jafnvel séu ríkisstyrktir. „Útlendingar 

eru jafnan mjög spenntir fyrir okkar 
vörum en að sama skapi eru íslensk-
ir neytendur gífurlega áhugasamir um 
innfluttar vörur.“

Spurður um verkun tesins og 
hylkjanna nefnir Jón sem dæmi að 
mjaðjurtin sé jafnan kölluð magnýl 
magans því hún slái á alla vanlíðan í 

maga eins og of háar magasýrur eða 
önnur óþægindi. „Eins er maríustakk-
urinn sérlega góður til að slá á tíða-
verki kvenna,“ segir Jón og bætir því 
við að framtíðarmarkmið Ísplantna sé 
að þróa ræktunina enn frekar til að 
eiga nóg af hráefni til útflutnings á 
fullunninni vöru.

FÆDDUST ÞENNAN DAG

Elsku pabbi minn og bróðir okkar

Þorkell Þ. Snædal
frá Skjöldólfsstöðum

er látinn. Jarðsett verður í kyrrþey.

Elín Þóra Þ. Snædal og systkini Þorkels.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Hólmfríður Indriðadóttir
frá Skjaldfönn,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir, laugardaginn 23. júní.
Hún verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju
fimmtudaginn 28. júní kl. 13.00. Jarðsett verður í
Ísafjarðarkirkjugarði föstudaginn 29. júní kl. 17.00.

Indriði Aðalsteinsson Kristbjörg Lóa Árnadóttir
Kristín Aðalsteinsdóttir Ólafur M. Håkansson
Jóhann Aðalsteinsson    Helga Þorvaldsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Faðir okkar,

Freysteinn Jónsson
Vagnbrekku, Mývatnssveit,

lést á hjúkrunarheimilinu Seli á Akureyri sunnudaginn
24. júní.

Áslaug Freysteinsdóttir
Hjálmar Freysteinsson
Guðrún Freysteinsdóttir
Egill Freysteinsson

Hjartkær bróðir okkar, mágur og frændi,

Sveinn Ágúst Haraldsson
Álfholtsvegi 121, Kópavogi,

lést fimmtudaginn 21. júní sl. Jarðarförin auglýst síðar.

Ingibjörg Haraldsdóttir
Hulda Haraldsdóttir Þorgeir Ólafsson
Hrönn Haraldsdóttir   Trausti L. Jónsson
systrabörn og fjölskyldur.

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Þorgils Georgsson
Klébergi 12, Þorlákshöfn,

andaðist sunnudaginn 24. júní á Kumbaravogi.
Útför hans verður gerð frá Þorlákskirkju í Þorlákshöfn
föstudaginn 29. júní kl. 10.30.

Sigurveig Sigþórsdóttir
Dóra Þorgilsdóttir
Gunnar Þorgilsson Magnea Guðfinnsdóttir
Sigrún Guðfinna Þorgilsdóttir Hallgrímur Erlendsson
Hafdís Þorgilsdóttir Kári Hafsteinsson
Elsa Þorgilsdóttir Sturla Geir Pálsson
barnabörn og barnabarnabörn.





Ég botna ekk-
ert í þessu létt-
klædda og létt-
klikkaða fólki 
hér í Reykja-

vík. Sprangandi 
um í stuttbux-
um og sandölum 
eins og við séum 
á Spáni. Horfir 

svo forviða á mig þar sem 
ég kem töltandi í kápu og með 
trefil. Ég get lítið gert að því en 
ég er kuldaskræfa af guðs náð. 
Ég get varla farið í sund því ég 
er svo hrædd við köldu laugina. 
Hugsa með hryllingi til skóla-
sundsins í æsku þegar mjónan 
ég hristist og skalf með fjólu-
bláar varir á meðan ég beið 

eftir að röðin kæmi að mér að fá 
að synda smá hlýju í kroppinn. 
Ég held að það sé kalt í helvíti. 

Annars er íslenska sumarið 
að mínu mati svikulasta sumar 
í heimi. Alltaf að djóka í manni. 
„Jæja nú er heitt, farðu út,“ 
segir það manni með birtu og 
grænum gróðri. Svo þegar út 
er komið kemur kaldi íslenski 
vindurinn og blæs gæsahúð á 
beru leggina. Þó svo að maður 
geti með herkjum fundið hlýju 
með því að sitja í algjöru skjóli 
þá skal vindurinn alltaf vera 
kaldur. Eða að minnsta kosti 
kaldur á minn mælikvarða. 

Ég fylgist með fólki fækka 
fötum eins og mestu stripp-
arar, bara af því að svokallað-

ir „sumar“-mánuðir hafa litið 
dagsins ljós. Á meðan læt ég 
mér kannski nægja að sleppa 
gammósíunum. Það er rosalegt 
skref hjá mér. Engar gammó! 
Þá er sko komið sumar! Ég þyk-
ist svo vera eins lítið klædd og 
hinir heitfengu með því að fara 
í létta kápu og opna skó. En í 
rauninni er ég í fullt af peys-
um undir kápunni og alveg 
bókað með trebba í töskunni. Og 
með heitt te í kók-pappaglasinu 
mínu. Og í ullarbol undir strand-
kjólnum. 

Og með flísteppi á sólbekkn-
um mínum. Og með hitapoka 
í nærbuxunum. Og svo á ég 
líka rafmagnshitaðan sundbol. 
Alveg satt. 

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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„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

smáralind
www.coast-stores.com

afsláttur50-70%



Hópur þrettán myndlistarmanna 
og hönnuða sem hafa vinnustofur 
sínar á Korpúlfsstöðum opna gátt-
ir sínar þessa vikuna og bjóða list-
unnendum og öðrum forvitnum 
gestum að kíkja á verk sín. Hópur-
inn kennir sig við „KorpArt“.

Málarinn Erlingur Valgarðsson 
útskýrir að viðbrögð gesta á opnum 
degi hússins hinn 1. maí hafi verið 
afbragðsgóð og fullt út úr dyrum. 
Sjálfur hefur hann starfað á Korp-
úlfsstöðum síðan í september en 
flestir hinna þátttakendanna fluttu 
vinnustofur sínar þangað fyrir um 
þremur mánuðum eða um svip-
að leyti og Sjónlistamiðstöð var 
komið á laggirnar í þessu fyrrver-
andi stórbýli höfuðborgarinnar. Á 
opnum dögum sem þessum skap-
ast iðulega líflegar umræður milli 

leik- og listamanna og einnig er 
hægt að gera góð kaup þegar versl-
að er beint við listafólkið. Erlingur 
segir margt að sjá á Korpúlfsstöð-
um. „Við notum einnig ganga húss-
ins en þar er fólk byrjað að hengja 
upp; við nýtum húsið eins og kost-
ur er.“ Hópurinn stefnir að því að 
hafa opinn dag á Korpúlfsstöðum 
fyrsta laugardag hvers mánaðar í 
framtíðinni.

Auk Erlings eru eftirtaldir lista-
menn í hópnum: Olga Dagmar, 
Hekla, Margrét Zophoniusardótt-
ir, Edda Þórey, Jónína Margrét, 
Ninný, Æja, Örn Smári, Ólöf, Sól-
veig Dagmar, Laufey og Dura/xir-
ena.

Vinnustofurnar verða opnar 
milli 12 og 16 til og með 29. júní.

Kynjamyndir á Korpúlfsstöðum

Víetnamski tónlistarmaðurinn 
Ngo Hong Quang kynnir hlustend-
um nýjan hljóðheim á tónleikum 
í Iðnó í kvöld. Quang útskrifaðist 
frá Tónlistarháskólanum í Hanoi 
vorið 2006 eftir tólf ára nám á 
hefðbundin víetnömsk hljóðfæri. 

Aðalhljóðfæri hans er tveggja 
strengja fiðla, nhi, en auk þess 
spilar hann á eins strengs hljóð-
færi, bau, og trommur. Í raun 
getur hann spilað á hvaða hefð-
bundið víetnamskt hljóðfæri sem 
er auk þess sem hann syngur vel. 
Meðan Quang stundaði nám við 
Tónlistarháskólann í Hanoi hlaut 
hann árlega viðurkenningu sem 
besti nemandinn á hefðbundin 
hljóðfæri og þegar hann útskrif-
aðist í fyrravor fékk hann viður-
kenningu sem besti nemandi skól-
ans. Quang starfar nú sem kennari 
við Tónlistarháskólann í Hanoi.

Quang hefur komið fram við 
fjölmörg tækifæri í Víetnam auk 
þess sem hann hefur haldið tón-
leika í Suður-Kóreu og Taílandi. 
Á ferð sinni til Evrópu nú í sumar 
mun hann halda nokkra tónleika í 
Hollandi.

Á tónleikunum í Iðnó mun 
Quang flytja tónlist fyrir hefð-
bundin víetnömsk hljóðfæri og 
einnig kynna hljóðfæri sín fyrir 
áheyrendum.

Tónleikarnir hefjast kl. 20.30 en 
húsið opnar hálftíma fyrr. 

Nhi og bau

24 25 26 27 28 29  30



Þýsk yfirvöld hafa meinað 
Tom Cruise að taka upp 
senur í nýjustu kvikmynd 
hans á grundvelli trúar-
skoðana Cruise. Samstarfs-
kona Cruise segir trúar-
brögð leikarans ekkert hafa 
með myndina að gera.

Þýski varnarmálaráðherrann til-
kynnti þetta nýverið og sagði að 
bannið væri eingöngu komið til 
vegna þess að Tom Cruise væri 
meðlimur í Vísindakirkjunni. Trú-
arbrögðin eru ekki viðurkennd í 
Þýskalandi og eru álitin óprúttið 
gróðafyrirtæki. Paula Wagner, 
nánasta samstarfskona Cruise, 
sagði að þetta væri algjört rugl 
hjá þýskum yfirvöldum enda 
myndu trúarviðhorf Cruise ekki 
endurspeglast á neinn hátt í mynd-
inni. Málið er hins vegar nokkuð 
flókið þar sem efni kvikmyndar-
innar er nokkuð eldfimt; Cruise 
leikur hershöfðingjann Claus von 
Stauffenberg en hann var einn 

þeirra sem skipulögðu tilræðið við 
Adolf Hitler árið 1944.

Þýska varnarmálaráðuneytið 
sendi frá sér yfirlýsingu nýverið 
þar sem fram kom að vissulega 
hefði herinn áhuga á sögulegum 
og sönnum sögum úr seinna stríði, 
bannið á Cruise væri alls ekki 
komið til vegna þessa. „Við telj-
um að þessi mynd fari langt með 
að minna umheiminn á að jafn-
vel meðal nasista ríkti uppreisn-
arandi gegn ráðandi öflum,“ sagði 
Wagner og bætti því að mynd-
in yrði hálfgerður hetjuóður til 
þeirra sem reyndu að ráða Hitler 
af dögum. Vísindakirkjan hefur 
verið úthrópuð í Þýskalandi og eru 
kenningar hennar sagðar ógna lýð-
ræðislegu frelsi. Forsvarsmenn 
Vísindakirkjunnar hafa mótmælt 
þeirri afstöðu þýskra stjórnvalda 
að kirkjan sé fjárplógsfyrirtæki 
eingöngu. Fjölskylda hershöfð-
ingjans sagði í samtali við þýska 
fjölmiðla að hún vonaðist til að 
Cruise léti Claus von Stauffen-
berg í friði og tilgreindi þar Vís-
indakirkjuna sem ástæðuna.

Þrír eftirlifandi meðlimir hinnar 
goðsagnakenndu hljómsveitar Led 
Zeppelin eru sagðir íhuga að koma 
saman á ný. Hugmyndin er að koma 

fram saman á einum tónleikum 
síðar í sumar. Tónleikarnir verða 
haldnir til heiðurs Ahmet Ert-
gun, stofnanda Atlantic Records, 
en hann lést á síðasta ári. Ertgun 
þessi vann mikið með Zeppelin á 
sínum tíma og vilja hljómsveitar-
meðlimirnir votta honum virðingu 
sína með því að stíga aftur á svið í 
þetta eina skipti. 

Söngvarinn Robert Plant, gítar-
leikarinn Jimmy Page og bassa-
leikarinn John Paul Jones hafa 
allir tekið vel í hugmyndina, að 
sögn heimildarmanna breskra 
fjölmiðla, en með þeim í sveitinni 
yrði trommuleikarinn Jason Bon-
ham, sonur upprunalegs trommu-
leikara Zeppelin, Johns Bonham. 

Ef af endurkomunni verður mun 

þetta verða í fyrsta sinn í meira 
en tuttugu ár sem allir eftirlifandi
meðlimir sveitarinnar spila saman 
undir nafni Led Zeppelin, en síð-
ustu opinberu tónleikar sveitar-
innar voru á Live Aid-tónleikun-
um árið 1985. Síðan þá hafa Page 
og Plant unnið að ýmsum verkefn-
um saman, auk þess sem sá síð-
arnefndi hefur komið fram undir 
eigin nafni og spilað lög Led Zepp-
elin.

Ef minningartónleikar Ertgun 
ganga vel er ekki útilokað að 
hljómsveitin fari í tónleikaferða-
lag um heiminn. „Ef þeim verður 
vel tekið er nánast öruggt að farið 
verður í tónleikaferðalag,“ sagði 
einn heimildarmanna. 

Led Zeppelin íhugar endurkomu

Kringlunni Sími 517 3890 www.allsaints.co.uk

AFSLÁTTUR
30- 70%

ÚTSALAN      
ER HAFIN



Hótelerfinginn Paris Hilton brosti 
sínu blíðasta er hún yfirgaf fang-
elsið sem hún hafði mátt dúsa í frá 
því í upphafi mánaðarins þar til 
henni var sleppt úr haldi rétt fyrir 
miðnætti í fyrradag. Hilton hafði 
þá afplánað 23 daga af 45 daga 
dómi en vegna góðrar hegðunar 
og plássleysis í fangelsinu var hún 
látin laus fyrr en áætlað var. 

Sannkallað fjölmiðlafár ríkti 
fyrir utan fangelsið í þann mund 
sem Paris gekk út og kepptust 
hundruð óðra fréttamanna við að 
ná tali af stúlkunni. Hún lét þó 
ekki hafa neitt eftir sér og mun 
ekki gera fyrr en hún mætir í við-
talsþátt Larrys King á CNN í dag. 
Paris gekk rakleiðis í átt að for-
eldrum sínum, Rick og Kathy, og 
faðmaði þau innilega áður en þau 
óku á brott í svörtum jeppa. 

„Hún hefur greitt skuld sína 
til samfélagsins og málinu er nú 
lokið af okkar hálfu,“ sagði tals-
maður fógetaembættisins í LA 
þegar Paris var sleppt úr haldi. 

Paris brosir breitt

| Kringlunni, Smáralind og Debenhams | www.Warehouse.co.uk

ÚTSALAN ER HAFIN
30-70% afsláttur

+ Nánari upplýsingar og bókaðu á www.icelandair.is

Sölutímabil Special Offer tilboða: 22. júní–13. júlí.
Ferðatímabil: 17. júlí–10. desember.

Takmarkað sætaframboð.

ÍS
L

E
N

S
K

A
S

IA
.I

S
 I

C
E

 3
66

61
 0

6
/0

7

Frá 9.900 kr. aðra leiðina



DIE HARD 4.0 kl. 4.30, 7.30 og 10-POWER 14
SHREK 3 enskt tal kl. 4, 6, 8 og 10 L
SHREK 3 íslenskt tal kl. 3.50, 5.40 og 8 L
FANTASTIC FOUR 2 kl. 10 L

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
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 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

OCEAN´S 13 kl. 8 7

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

DIE HARD 4 kl. 8 - 10:30 L

HOSTEL 2 kl. 10 16

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

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45
DIE HARD 4.0 LÚXUS kl. 5 - 8 - 10.45
SHREK THE THIRD kl. 3 - 5 - 7 - 9.10 - 11.10
SHREK HINN ÞRIÐJI (ÍSL TAL) kl. 3 - 5 - 7
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
HOSTEL 2   kl. 9
THE LAST MIMZY kl. 3

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

DIE HARD 4.0 kl. 5.40 - 8.20 - 11
PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8.20 -10.30
THE HOAX  kl. 5.30 - 8
28 WEEKS LATER kl. 10.30

14

18

14
12

12
16

14
12

18
14

DIE HARD 4.0 kl. 5.40 - 8 - 10.20
PREMONITION kl. 8 - 10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6

14
12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45
PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8 - 10
HOSTEL 2 kl. 8 - 10
THE LIVES OF OTHERS kl. 5.30

Martröð eða 
raunveruleiki?

JOHN MCCLANE ER 
MÆTTUR AFTUR!

ÞORIR ÞÚ AÐ 
MÆTA?

YIPPEE KI YAY

„Ég get ekkert tjáð mig um 
þetta mál,“ segir Jón Bjarni 
Guðmundsson hjá Saga 
Film. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins 
ríkir nú kapphlaup milli 
Saga Film og Pegasusar 
um tökur á nýjustu Star 
Trek-myndinni. 

DV greindi frá 
því í gær að full-
trúar frá kvik-
myndaverinu
Paramount væru 
staddir hér á landi 

til að skoða tökustaði fyrir 
myndina. Samkvæmt heim-

ildum Fréttablaðsins hafa 
bæði Saga Film og Pega-
sus sýnt þeim hentuga 
tökustaði. Hollywood-

mennirnir eru hins 
vegar mjög varir 

um sig og hafa krafist algjörr-
ar þagmælsku af hendi fulltrúa 
fyrirtækjanna og því eru ferð-
irnar algjört hernaðarleyndar-
mál. Snorri Þórisson, eigandi 
Pegasusar, vildi ekkert tjá sig 
um málið þegar Fréttablaðið leit-
aði eftir viðbrögðum, hann sagð-
ist hvorki geta sagt af eða á.

Ef af verður er hins vegar ljóst 
að verkefnið verður ógnarstórt, 
jafnvel stærra en Flags of our 
Fathers sem skilaði ófáum millj-
ónum í kassann hjá True North-
framleiðslufyrirtækinu.

Tvö fyrirtæki slást um Star Trek

Nýtt verk Damons 
Albarn verður frumsýnt 
í Manchester á morgun. 
Verkið er sungið á mandar-
ín-tungu og spilað er undir 
á glerharmonikku.

Ópera eftir popparann Damon Al-
barn verður frumsýnd í Manchest-
er á Englandi á morgun. Verkið 
ber heitið „Monkey: Journey to the 
West“ en í viðtali við dagblaðið The 
Telegraph heldur tónskáldið því 
fram fullum fetum að þar sé ópera 
á ferð. Verkið er sungið, reyndar á 
mandarín-tungu, en greinarhöfund-
urinn getur þess að betra væri að 
líta á verkið sem kínverskan „bylt-
ingar-ballett“ með rúmlega þrjátíu 
fimleikamönnum og dönsurum auk 
myndskreytinga Jamies Hewlett 
sem skrýtt hefur margmiðluð verk-
efni hljómsveitarinnar Gorillaz.

Hljóðfæraskipan er einnig held-
ur óvenjuleg en þar er leikið á gler-
harmonikku, kínverskar lútur og 
flautur auk hins tignarlega spils 
ondes Martenot sem tónskáldið 
franska Olivier Messiaen hampaði 
mjög og Albarn getur að hann sé 
nokkuð heillaður af. 

Hljóðfæraleikarnir grípa einnig í 
túbur og fiðlur en eini þátttakand-
inn í flutningnum sem er algjörlega 
af „klassíska skólanum“ er stjórn-
andi ævintýrisins, André de Ridder, 
en hann stýrði nýlega tónleikaupp-
færslu á óperu Hafliða Hallgríms-
sonar, Viröld fláa, sem sýnd var hér 

á vordögum í tilefni af Listahátíð.
Sjálfur segist Albarn aðeins hafa 

séð eina óperu, Orfeus eftir Monte-
verdi sem leikstjórinn Shi-Zheng 
setti upp en sá leikstýrir einn-
ig þessu nýjasta útspili Albarns. 
Sagan sjálf er einnig komin frá 
Zheng en hún byggir á fornri kín-

verskri goðsögu.
Albarn er sagður lítt gefinn fyrir 

að endurtaka sig svo forvitnir les-
endur gætu þurft að hafa hraðann 
á ætli þeir ekki að missa af þess-
um viðburði en sýningum á verk-
inu lýkur 15. júlí. 



Þingeyska gleðisveitin Ljótu 
hálfvitarnir, sem nýlega gaf út 
sína fyrstu plötu, heldur tvenna 
útgáfutónleika á næstunni. Fyrri 
tónleikarnir verða í Borgarleik-
húsinu á laugardag en hinir síð-
ari í Ýdölum í Aðaldal viku síðar.

Ljótu hálfvitarnir hafa vakið 
athygli fyrir grípandi lagasmíðar, 
hnyttna texta og afar líflega 
framkomu á tónleikum. Hefur 
lagið Sonur hafsins hljómað tals-
vert í útvarpinu að undanförnu. 
Alls eru þrettán lög á plötunni 
og sömdu meðlimir sveitarinnar 
þau í sameiningu. Um upptökur 
sáu þeir Guðmundur Kristinn 
Jónsson og Sigurður Guðmunds-
son, oft kenndir við Baggalút og 
Hjálma.

Miðaverð á tónleikana í Borgar-
leikhúsinu er 1.800 krónur en 
1.500 á tónleikana í Ýdölum.

Tvennir tónleikar

Thomas Haden Church er í við-
ræðum um að leika á móti Söndru
Bullock í rómantísku gamanmynd-

inni All About Steve. 
Bullock leikur kross-
gátufræðing sem verð-
ur yfir sig ástfanginn 
af myndatökumanni 

sjónvarpsstöðvar-
innar CNN eftir 
aðeins eitt stefnu-
mót. Eltir hún 
manninn út um 
allar trissur til að 
sannfæra hann
um ást sína. 

Grillveislur
Steikarhlaðborð

Aðeins það besta

Gildir fyrir einn á myndina
meðan hún er í sýningu.

Afhendist í miðasölu.

Gildir fyrir einn á myndina
meðan hún er í sýningu.

Afhendist í miðasölu.
Sýnd í kvikmyndahúsum um land allt.

BOÐSMIÐI

4.999

*ATH:  Meðan birgðir endast

Glæsileg
6 diska
útgáfa!

+ Nánari upplýsingar og bókaðu á www.icelandair.is

Sölutímabil Special Offer tilboða: 22. júní–13. júlí.
Ferðatímabil: 17. júlí–10. desember.

Takmarkað sætaframboð.
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Ferenc Buday, hinn ung-
verski þjálfari Fram, hefur hafið til-
tekt í Safamýrinni og hefur hann 
ákveðið að hafa Sergey Serenko ekki 
áfram í herbúðum liðsins. Úkraínu-
maðurinn var leystur undan samn-
ingi en hann stóð ekki undir vænt-
ingum á síðasta tímabili. Tímabilið 
þar áður spilaði hann aftur á móti 
mjög vel.

Guðmundur Guðmundsson, sem 
hætti hjá Fram eftir síðasta tíma-
bil, hefur verið að aðstoða Buday 
í leikmannamálum. Fram hefur 
þegar misst fyrirliðann Þorra 
Björn Gunnarsson til Danmerkur.

Á heimasíðu félagsins er haft 
eftir formanni handknattleiks-
deildarinnar, Jóni Eggerti Halls-
syni, að stefnan sé að bæta einum 

sterkum leikmanni í hóp Fram 
fyrir næsta tímabil. 

„Það gæti farið svo að við tökum 
2-3 erlenda leikmenn til reynslu 
á næstunni. Málin munu skýr-
ast frekar næstu daga en eitt er 
þó ljóst í dag, við ætlum okkur 
Íslandsmeistaratitilinn á komandi 
leiktíð,“ sagði Jón Eggert.

Sergey Serenko sendur til síns heima

Matthías ætlar að skora gegn gamla félaginu

 ÍA vann góðan sigur á 
Víkingum í blíðskaparveðri í Foss-
voginum í gær. Þeir skoruðu þrjú 
mörk gegn engu marki heima-
manna sem voru þó markvissari 
í aðgerðum sínum í upphafi og 
björguðu Skagamenn meðal ann-
ars á línu. Þeir urðu síðan fyrir 
áfalli þegar Bjarni Þórður lenti í 
samstuði við einn leikmann ÍA og 
fékk slæman skurð á gagnaug-
að. Líklegt þótti að slagæð hefði 
farið í sundur og fór Bjarni upp á 
sjúkrahús til skoðunar.

Í hans stað kom hinn lítt reyndi 
Magnús Þór Magnússon sem gat 
lítið sem ekkert gert þegar Vjeko-
slav Svadumovic skoraði af stuttu 
færi eftir aukaspyrnu. Bæði lið 
áttu svo ágæt færi, Víkingar skutu 
meðal annars í stöngina, áður en 
Svadumovic skoraði annað mark 

sitt og ÍA í uppbótartíma fyrri 
hálfleiks af miklu harðfylgi.

Víkingar gerðu hvað þeir gátu til 
að minnka muninn í síðari hálfleik 
en þétt vörn ÍA lét engan bilbug 
á sér finna. Víkingum gekk erf-
iðlega að skapa sér færi á meðan 
gestirnir beittu skæðum skyndi-
sóknum. Úr einni slíkri skoraði 
Jón Vilhelm fallegt skallamark og 
gerði þar með út um leikinn.

Víkingar hefðu hæglega getað 
skorað í leiknum en þegar öllu er 
á botninn hvolft voru það Skaga-
menn sem skoruðu mörkin og fóru 
verðskuldað með þrjú stig í far-
teskinu. Víkingar spiluðu ekki illa 
en mörkin telja og því fóru Skaga-
menn glaðbeittir með stigin þrjú í 
gegnum göngin heim á leið.

„Það er auðvelt að segja að 
þetta hafi ekki dottið með okkur 

í dag en það afsakar ekkert tapið. 
Þeir voru ekkert endilega betri en 

þeir nýttu færin og þar lá mun-
urinn. Við fengum fullt af færum 
sem við áttum að nýta, tvö skot í 
stöngina, þeir björguðu á línu og 
fleira. Þetta má ekki fara í neinar 
afsakanir, við vorum einfaldlega 
ekki nógu góðir þegar á heildina 
er litið. Þetta er voðalega svekkj-
andi,“ sagði Grétar Sigfinnur, fyr-
irliði Víkinga í leikslok.

Guðjón Þórðarson, þjálfari ÍA, 
var ekki jafn ánægður og ætla 
mátti eftir þrjú góð stig á erfiðum 
útivelli. „Við vissum að þetta yrði 
erfiður leikur og við erum vissu-
lega ánægðir með að fá öll stigin,“ 
sagði Guðjón áður en hann hreytti 
fúkyrðum í blaðamann með ein-
skærum dónaskap. Orðin sem 
Guðjón lét falla eru hvorki honum 
né ÍA sæmandi.

Skagamenn nýttu færin og hirtu öll stigin

  HK hefur lengi kall-
að sig stórveldið í Kópavogi en 
Breiðablik sýndi svo ekki verð-
ur um villst að þeir eru stórveld-
ið í Kópavogi í knattspyrnuheim-
inum. Blikar yfirspiluðu granna 
sína lengstum og unnu svo sannar-
lega verðskuldaðan sigur.

Það var frábær umgjörð í kring-
um leikinn í gær, fjöldi áhorfenda 
og stórkostleg stemning í stúk-
unni þar sem stuðningssveitar lið-
anna sungust á löngu áður en leik-
ur hófst. Frábært veður skemmdu 
síðan ekki fyrir stemningunni.

Leikmenn smituðust greinilega 
af þessu magnaða andrúmslofti 
á vellinum og það var hraustlega 
tekist á strax frá upphafi. Blikar 
mættu þó betur stemmdir og þeir 
tóku leikinn í sínar hendur strax í 
upphafi og á 3. mínútu kom Kristj-
án Óli þeim yfir er hann fram-
lengdi aukaspyrnusendingu Arn-
ars Grétarssonar í netið.

HK reyndi af veikum mætti að 
koma sér inn í leikinn allan hálf-
leikinn en án árangurs þar sem 
Blikar voru mikið mun sterk-
ari alls staðar á vellinum og réðu 
lögum og lofum. Þeir sköpuðu þó 
ekki mikið og mark Kristjáns Óla 
skildi liðin að í leikhléi.

Það var allt annað að sjá til HK-
liðsins í upphafi síðari hálfleiks. 
Það var mun beittara og leikmenn 
voru grimmari framar á vellinum. 

Þórður Birgisson fékk dauðafæri 
á 54. mínútu en frábær markvörð-
ur Blika varði vel.

Aðeins sex mínútum síðar kom 
Prince Blikum í 2-0 þegar hann 
fylgdi eftir skalla sem hafði hafn-
að í stönginni. Nokkuð kjaftshögg 
fyrir HK sem var að vaxa veru-
lega ásmegin á þessum tíma.

HK gafst þó ekki upp og 17 mín-
útum fyrir leikslok nældi Jaeg-
er í víti. Jacobsen gerði sér aftur 
á móti lítið fyrir og varði spyrnu 

Finngoa Llorens glæsilega. Kór-
ónaði þar með stórkostlegan leik.

Fátt markvert gerðist eftir vítið 
þar til Olgeir gerði út um leikinn 
með glæsiskoti utan teigs sem 
hafnaði í bláhorninu. Glæsilegt 
mark.

Blikar halda áfram að klifra töfl-
una og spila þess utan vel í nánast 
hverjum einasta leik þar sem bolt-
anum er spilað með jörðinni. Allt-
af gaman að horfa á liðið spila. 
Blikar eru eitt best spilandi liðið 

í deildinni og staða þeirra í deild-
inni er fyllilega verðskulduð.

Það vantaði ansi mikið upp á hjá 
HK í þessum leik en þeir voru allt-
af að elta granna sína og komust 
lítt áleiðis. Miðjan var í molum og 
ekki bætir úr skák að liðið virð-
ist ekki eiga góðan framherja sem 
hægt er að stóla á en ítrekaðar 
framherjaskiptingar skila engu. 
Jaeger er þó kannski ljósið í myr-
krinu en hann átti fína innkomu í 
gær.

„Við vörðumst vel og nýttum 
færi okkar mun skynsamlegra 
en við gerðum í síðasta leik, sem 
betur fer,“ sagði Ólafur Kristjáns-
son, þjálfari Breiðabliks, í viðtali 
við Arnar Björnsson á Sýn eftir 
leik. „Baráttuandinn er búinn að 
vera mjög góður í liðinu allt mótið 
og strákarnir eru að uppskera það 
núna. Við höfum oft átt meira skil-
ið í leikjum okkar í sumar.“

Gunnar Guðmundsson, þjálf-
ari HK, var vitanlega ekki eins 
ánægður með úrslit leiksins. 

„Við ætluðum að gera mun betur 
en þetta og er ég alls ekki sáttur 
við leikinn. Okkur gekk mjög illa 
að halda boltanum í fyrri hálfleik 
en vorum grimmari í þeim síðari. 
Það vantaði herslumuninn að kom-
ast aftur inn í leikinn en við fáum 
aftur mark á okkur. Þá var þetta 
orðið mjög erfitt.“

Breiðablik vann öruggan og sannfærandi 3-0 sigur grönnum sínum í HK í fyrsta leik liðanna í efstu deild. 
Blikar voru miklum mun betra liðið á vellinum nær allan leikinn og vann verðskuldað.



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

„Ég heiti Sigríður Dögg Auðunsdóttir.

Mér finnst skipta máli að vinna á fjölmiðli sem 
þorir að sigla á móti straumnum og taka á mál- 
efnum sem samfélaginu er nauðsynlegt að fjallað 
sé um. DV er fjölmiðill sem veitir nauðsynlegt
aðhald. Ég tala þínu máli.“

Talar þínu máli
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Lokað í dag. Útsalan hefst á morgun.
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„Þarna vorum við Edda Björg-
vinsdóttir með þættina Á tali. 
Seinna stal Hemmi Gunn nafn-
inu okkar. Ég er viss um að þetta 
dress er ennþá til, og ég er viss 
um að ég passa ennþá í það!“

Breska götublaðið Daily Star birti í gær frétt 
sem fór eins og eldur í sinu um netið en þar 
var íslenska söngkonan Björk Guðmundsdótt-
ir sögð hafa boðið poppstjörn-
unni Britney Spears að 
hafa afnot af heimili sínu 
í Reykjavík. Þar að auki 
var greint frá því að Björk 
hefði sent henni dagbókar-
brot frá þeim tíma sem hún 
bjó í Lonon og átti í 
svipuðum vandamál-
um og Britney hefur 
glímt við auk bréfs 
þar sem íslenska 

stórstjarnan gefur henni góð ráð. Einar Örn 
Benediktsson, nánasti samstarfsmaður Bjarkar, 
sagði þessa frétt vera uppspuna frá rótum og í 
raun algjört bull. „The Daily Star hefur hingað 

til ekki talist áreiðanlegur miðill og blað-
ið hefur nú bara kokkað þetta upp,“ 
segir Einar Örn og var hlátur í huga. 
„Þarna er verið að blanda saman 
tveimur eða fleirum í eina frétt og 
þetta heldur bara engu vatni.“ 

Einar segist vissulega kann-
ast við að Björk hafi rætt málefni 
Britneyjar en ekki á þessum nótum. 
„Þetta er byggt á viðtali sem birt-
ist í Times en þar sagðist Björk að 

hún skildi vel hegðun Britneyjar í ljósi þessa gíf-
urlega áreitis sem hún byggi við,“ segir Einar 
og bætir því við að þarna hafi Björk
verið að svara spurningu 
blaðamanns um af hverju 
hún byggi ekki lengur í 
Bretlandi. „Þar eru náttúru-
lega fjölmiðlar ofan í hvers 
manns koppi,“ segir Einar.

Þetta er ekki í fyrsta 
skipti sem leiðir Britneyj-
ar og Bjarkar liggja saman 
því fyrir síðustu sólóskífu 
Spears lýsti hún því yfir að 
hún væri undir áhrifum tón-
listarmanna á borð við Björk.

Heimboð Bjarkar einber uppspuni

„Ég hef samið mynda-
sögur frá því ég var 
sex ára,“ segir Hugi 
Garðarsson mynda-
söguhöfundur sem 
mætti á Fréttablað-
ið til að kynna mynda-
sögubók sína, Jóa gul-
rót og brækur réttlæt-
isins. „Ég hef samið 
sögur um alls konar 
Jóa. Þeir eru allir eitt-
hvað sem er hægt að 
borða.“

Í sögunni segir frá 
Jóa gulrót sem berst 
við gríðarstórt vélmenni 
sem brjálaður vísindamaður með 
minnimáttarkennd hefur búið til. 

Vélmennið er óvart 
stillt á vonsku en Jóa 
gulrót tekst að laga 
mistökin og gera það 
gott. Vélmennið er í 
nærbuxum og vitnar 
undirtitill sögunnar, 
brækur réttlætisins, 
til þeirra.

Hugi er sniðugur 
níu ára strákur í Há-
teigsskóla sem hefur 
samið heilmarg-
ar myndasögur síð-

ustu þrjú ár. Hann stefnir á að 
vera áfram myndasöguhöfund-
ur þegar hann er orðinn stærri. 
Hugi les mikið af myndasögum 
en það er engin sérstök í uppá-
haldi. Hann er ekki byrjaður að 
selja sögur sínar en þó er aldrei 
að vita nema fólk rekist á hann 
á röltinu einhvers staðar í sumar 
með bækur sínar til sölu. 

Níu ára strákur kynnir myndasögubók

„Ég gef allt mitt upp til skatts. 
Hvað ég tek svo fyrir þetta er 
síðan bara samkomulag og snýr 
að umfangi og öðrum þáttum,“ 
segir Bjarni Arason, söngvar-
inn góðkunni. Eins og kom fram í 
Fréttablaðinu í gær eru þó nokkr-
ir íslenskir söngvarar margbókað-
ir í brúðkaup þann 07.07.07 en þá 
verður væntanlega slegið nýtt met 
í því að gefa fólk saman frammi 
fyrir guði og mönnum. Söngvarar 
á borð við Diddú og Bjarna voru 
til að mynda fjórbókaðir þennan 
dag en sá sem reyndist vera kóng-
urinn í þessum fræðum var Páll 
Óskar Hjálmtýsson; hann var bók-
aður í sjö brúðkaup.

Þegar Fréttablaðið kynnti sér 
þetta mál kom í ljós að fáir söngv-
arar vildu gefa upp hversu mikið 
þeir fengju greitt fyrir að syngja 
í brúðkaupum. Greiðslurnar virð-
ast enda oftast ekki gefnar upp til 
skatts. Samkvæmt skattalögum 
ber þó tónlistarfólki að gefa upp 
þessar tekjur sínar. „Þetta eru 

tekjur og eru því tekjuskattskyld-
ar. Starfsemi tónlistarmanna sem 
og annarra listamanna er hins 
vegar undanþegin virðisauka-
skatti,“ sagði Ragnar Guðmunds-
son hjá Ríkisskattstjóra. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins má hafa nokkuð gott upp 
úr því að syngja fyrir hin nýgiftu 
en upphæðirnar eru misjafn-
ar eftir því hver á í hlut. Þannig 
heyrðust tölur frá fjörutíu og 
fimm þúsund krónum og upp í 270 
þúsund krónur fyrir eina athöfn 
en síðastnefnda upphæðin þykir 
einstök enda umræddur tónlist-
armaður síður en svo þekktur 
fyrir að syngja í brúðkaupum. 
Eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst er þetta sjálfur Bubbi Mort-
hens en ekki náðist í hann til að fá 
þessa tölu staðfesta. Garðar Thor 
Cortes söng á upphafsárum sínum 
í ófáum brúðkaupum en það hefur 
heldur betur breyst eftir að hann 
tók Bretland með trompi. Einar 
Bárðarson sagði í samtali við 

Fréttablaðið að fáir hefðu efni á 
því að láta stórtenórinn syngja í 
hjónavígslunni hjá sér en viður-
kenndi þó að Garðar myndi syngja 
í örfáum þetta sumarið. „Menn af 
hans gæðaflokki eiga hins vegar 
ekki að þurfa að syngja í svona 
sér til framfæris.“

Algengast er að vinsælir popp-
tónlistarmenn taki í kringum 70-
75 þúsund krónur en oftast syngja 
þeir þá þrjú lög við athöfnina. 
Hins vegar vakti athygli að þeir 
sem jafnan eru taldir vera bestir 
í sínu fagi virðast taka mun lægri 
upphæð og þar fara þau Bergþór 
Pálsson, Diddú, Egill Ólafsson og 
Páll Óskar Hjálmtýsson fremst 
í flokki. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins kostar það á bilinu 
35 til 45 þúsund krónur að fá eitt-
hvert þeirra til að syngja. Hljóð-
færaleikarar taka hins vegar 
mun lægri upphæðir fyrir spila-
mennsku sína og kosta ekki nema 
25 þúsund krónur.
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geislaplötur í næstu verslun

Svarfdælskir bændur
Upp í sveit
Kisuklessa
Ástarleikir
Ég er komin í fílinginn
Halli Skúla
Ofnæmi
Álfur út úr hól
Elddrottningin
Frostaveturinn mikli
James Bartley
Klerkurinn
Nína og Geiri 28 árum síðar
10 litlir negrastrákar
María
Maístjarnan
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Útgáfutónleikar

Ljótu hálfvitanna
í Borgarleikhúsinu 30. júní kl. 21.00 

og að Ýdölum 7. júlí kl 21:00. Miðasala fyrir 

tónleikana í Borgarleikhúsinu á midi.is



Hið gamla spakmæli „allt er 
best í hófi“ kemur upp í hug-

ann þegar maður fer í sumarleyfi 
og finnur hvílík hvíld er fólgin í 
því að losna úr heljargreipum þess 
lífsmynsturs sem maður er fastur 
í dagsdaglega. Maður hringir bara 
nauðsynleg símtöl til að tilkynna 
aðstandendum að maður hafi náð 
að komast á réttan áfangastað og 
sé ekki kafnaður úr hita. Maður 
fær bara nauðsynlegar fréttir af 
því að ekki hafi gleymst að vökva 
blómin og skipta um sand í katta-
kassanum.

 frá fjölmiðlum gerir það 
að verkum að maður fullnægir 
fréttaþörfinni með fréttum úr 
garði þeirra sem maður hittir á 
markaðstorgi mannlífsins. Maður 
hittir fólk á förnum vegi og skipt-
ist á lífrænt ræktuðum fréttum við 
það; fréttum sem eru mun bragð-
meiri og betri fyrir hina andlegu 
meltingu en þær fjöldaframleiddu 
og erfðabættu McFréttir sem gera 
hugann feitan og slappan. 

 fyrir frétta-
mola um loftslag og veðurfar á Ís-
landi fékk ég merkilegar fréttir 
um dreifbýlisvandann í Tyrk-
landi hjá ungum Kúrda sem er 
verslunarstjóri í stórri búð hérna 
í Marmaris. Sem hver annar túr-
isti var ég teymdur inn í búðina 
til hans og þar sem okkur fannst 
svo skemmtilegt að prútta hvor 
við annan bauð hann mér og Öss-
uri frænda mínum í kvöldmat til 
að halda áfram að spjalla. 

 sem var veitull og 
rausnarlegur gestgjafi sagðist 
vera kominn úr þorpi nálægt landa-
mærum Tyrklands og Írans. Þar 
er lítið um vinnu fyrir ungt fólk 
svo að mörg ungmenni yfirgefa 
átthagana til að freista gæfunn-
ar annars staðar. Hin hefðbundna 
atvinna karlmanna í heimabyggð-
inni er smygl. Allir þurfa að lifa 
á einhverju og stjórnvöld setja 
kíkinn fyrir blinda augað þegar 
kemur að því að ræða atvinnumál 
í afskekktum fjallabyggðum. 

 er bensín. Einn 
hestburður af bensíni eru tvær 75 
lítra tunnur sem eru bundnar upp 
á hest og 100 hestar í lest koma 
því með 15 þúsund lítra af ódýru 
bensíni frá Íran til Tyrklands. Þeir 
sem lifa á þessu eru smyglararnir 
sjálfir, heildsalar sem kaupa af 
þeim bensínið, dreifingaraðilar 
heildsalanna og svo allir smásal-
arnir. Meðaltekjur þeirra sem eru 
ofarlega í þessari lífkeðju eru um 
5.000 íslenskar krónur á dag. 

smyglararnir
bera meira úr býtum sagði gest-
gjafinn. Fyrir utan leirkofana 
þeirra standa gljábónaðir BMW-
ar. Verður maður svona efnaður á 
því að binda bensíntunnur upp á 
hross? spurðum við. Tja, okkar á 
milli sagt, sagði gestgjafinn, hefur 
það heyrst að í sumum tunnunum 
sé heróín en ekki bensín. Það gefur 
meira af sér. 
Allir þurfa jú að lifa. Einhvern veg-
inn. Og til að tunnurnar séu ekki 
tómar aðra leiðina er stundum 
stungið inn í þær nauðsynlegum 
tækjum eins og hríðskotabyssum 
eða sprengjuvörpum.

McFréttir eða 
lífrænt ræktaðar

Meiri þögn

www.toyota.is

*Corolla SD Terra

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Ný Corolla er hljóðlátust 
í sínum flokki

Lágmarks veghljóð og loftmótstaða

Meira öryggi

Meira rými

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Minni útblástur og eldsneytiseyðsla með MM skiptingu

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og

reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.

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

Verð frá 1.960.000* kr.

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


