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 Í bígerð er að stofna fjár-
festingarfélag sem nýta mun sér 
þekkingu kvenna og fjármuni í 
viðskiptalífinu.

Halla Tómasdóttir, fram-
kvæmdastjóri Viðskiptaráðs, mun 
láta af því starfi í haust og hefja 
störf í nýju félagi sem hún ætlar 
að koma á fót. Halla staðfesti við 
Fréttablaðið að hún, ásamt Krist-
ínu Pétursdóttur, fyrrverandi 

framkvæmdastjóra hjá Kaup-
þingi, hygði á stofnun slíks fjár-
festingarfélags. Hún vildi að öðru 
leyti ekki tjá sig um stærð, stefnu 
eða frekari skilgreiningu á starf-
semi félagsins. „Við munum 
örugglega nýta okkur það mikla 
afl sem býr í konum í viðskiptalíf-
inu,“ sagði Halla.

Á undanförnum árum hefur 
orðið til hópur kvenna sem hafa 

auðgast verulega í uppgangi við-
skiptalífsins. Talið er að þær stöll-
ur muni róa á þau mið, auk þess að 
kalla til kraftmiklar konur úr 
atvinnulífinu til þátttöku í nýjum 
verkefnum.

Við starfi Höllu hjá Viðskipta-
ráði tekur Finnur Oddsson sem 
stýrt hefur MBA-námi Háskólans 
í Reykjavík.

Ætla að virkja kraft kvenna

 Fimm stór amfetamín-
smyglmál sem komið hafa upp hér 
á landi á undanförnum árum má 
rekja til stórfelldrar fíkniefna-
framleiðslu í borginni Kaunas í 
Litháen og nágrennis hennar. Í 
þeim voru gerðar tilraunir til þess 
að smygla til landsins tugum kílóa 
af sterku amfetamíni. „Alltaf 
þegar við skrifum um fíkniefna-
framleiðslu mafíunnar í Kaunas 
og nágrannabæjum eru næstum 
öll blöðin tekin úr hillum sölustað-
anna sama dag og blaðið kemur út. 
Við fáum ýmis svör þegar við 
spyrjum hvers vegna blöðin 
hverfa úr hillunum en við vitum 
að hótanir í garð kaupmanna ráða 
mestu,“ segir Giedré Goriené, rit-
stjóri litháíska vikuritsins Karstas 
Komentaras.

Greinar blaðsins um fíkniefna-
framleiðslu í fjölbýlishúsi í Dom-
eikava, nágrannabæ Kaunas, hafa 
vakið mikla athygli en þær birtust 
í síðustu viku. Í þeim er rakin saga 
fyrrverandi lögreglukonu sem 
reynt hefur í þrjú ár að fá lögreglu 
til þess að stöðva fíkniefnafram-

leiðslu í íbúð í húsinu. „Það eina 
sem við getum haft að leiðarljósi 
er að halda áfram að greina frá því 
sem er að gerast. Það er ekki bara 
óeðlilegt að fíkniefnaframleiðslan 
haldi áfram í skjóli spilltrar lög-
reglu, heldur líka hættulegt fyrir 
alþjóðasamfélagið þar sem mafían 
selur fíkniefnin út um víða veröld 
og beitir hörku til þess að ná fót-
festu,“ segir Goriené.

Brynjar Níelsson hæstaréttar-
lögmaður segir glæpi á Íslandi 
breytast ört og nauðsynlegt sé að 
skoða gaumgæfilega vísbendingar 
um að alþjóðleg glæpastarfsemi sé 
að festa hér rætur. „Við sem höfum 
innsýn inn í þennan heim í gegnum 
störf okkar sjáum öll einkenni þess 
að hér sé að festast í sessi hefðbund-
in útlend glæpavinnubrögð. Ein-
hverra hluta vegna hefur verið um 
viðkvæmt mál að ræða þar sem 
útlendingar eiga í hlut. Þá er betra 
að halda sig við þær staðreyndir 
sem blasa við; hér á landi er alþjóð-
leg glæpastarfsemi að festa rætur 
og það á ekki að vera feimnismál að 
ræða um það.“

Tugir kílóa 
amfetamíns 
frá Kaunas
Fimm fíkniefnamál sem komist hefur upp um á 
undanförnum árum eru rakin til stórfelldrar amfet-
amínframleiðslu í borginni Kaunas í Litháen.   

Karlmenn dreymir 
um pallíettur

Ævintýrahald 
undir Jökli

Pallíettukjóll passar ekki í prentve ken fyrir ö
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 Höfundur bókanna 
um Einar Áskel, Gunilla 
Bergström, hefur lýst 
áhuga á að fá brúðu-
meistarann Bernd 
Ogrodnik úr Svarfaðar-
dal til að gera brúður 
eftir bókunum. 
Bernd hefur heillað 
Íslendinga með brúðum sínum síð-

ustu ár og var nú síðast 
tilnefndur til Grímunnar 
fyrir sýninguna Pétur og 
úlfinn.

Einar Áskell er ein ást-
sælasta sagnapersóna 
unga fólksins og hafa 
bækurnar um hann verið 
prentaðar í yfir 90.000 

eintökum hér á landi.

Vill brúðusmið frá Íslandi



 Tæplega fertugur karl-
maður hefur verið dæmdur í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í 60 daga 
skilorðsbundið fangelsi fyrir 
þrjár líkamsárásir á þáverandi 
sambýliskonu. Honum var gert að 
greiða henni 530 þúsund í miska-
bætur. Í fjórða líkamsárásarmál-
inu, þar sem maðurinn var einnig 
ákærður fyrir að hafa veist að 
konunni, var sök fyrnd. Maðurinn 
starfaði sem lögfræðingur hjá 
ríkislögreglustjóra þegar brotin 
áttu sér stað. 

Tvær líkamsárásanna, sem 
maðurinn var dæmdur fyrir, áttu 
sér stað á heimili fólksins en hin 
þriðja á skemmtistað. Konan sem 

maðurinn réðst á hlaut allnokkra 
áverka í öll skiptin, en þó mesta 
þegar maðurinn veittist að henni 

á baðherbergi á heimili þeirra, 
ýtti henni ofan í baðkar, sprautaði 
yfir hana þvottalegi og reyndi 
loks að sprauta yfir hana sjóðandi 
heitu vatni með sturtubarka. 
Þakkaði konan það líkamsburðum 
sínum að sér hefði tekist að koma 
í veg fyrir að verr færi.

Maðurinn neitaði sök í öllum 
tilvikum.  

Fyrir dómi sagði konan meðal 
annars að tilkynningu hennar til 
lögreglu vegna einnar árásarinn-
ar væri hvergi að finna í kæru-
skrá lögreglunnar. Hefði maður-
inn sagt við sig að starfs síns 
vegna ætti hann auðvelt með að 
láta málið hverfa.

Þrjár árásir á sambýliskonu

Jón Elías, var sjómennskan 
ekki þinn tebolli?

 „Það er hreinlega verið að ganga frá 
manni þarna andlega,“ segir Ragnheiður Jónsdóttir, 
lögfræðingur á Húsavík. Hún hefur ákveðið, eftir 
rúmlega tíu mánaða langt kæru- og samningaferli, að 
lögsækja sýslumanninn á Húsavík fyrir að brjóta 
jafnréttislög. Ragnheiður starfar á skrifstofu sýslu-
manns.

„Þetta hefur verið gífurlega erfitt og ekki bara út 
af honum heldur er hann yfirmaður okkar og fólk fer 
oft á sveif með þeim sem stjórnar. Ég er aðkomukona 
og fólk reiknar með því að ég hljóti að gefast upp á 
þessum aðstæðum og fara,“ segir hún. 

Kærunefnd jafnréttismála komst að því í apríl-
mánuði að Halldór Kristinsson sýslumaður hefði 
brotið gegn ákvæðum jafnréttislaga þegar hann 
setti nýráðinn karlkyns lögfræðing í mun hærri 
launaflokk en Ragnheiði og munaði fjórðungi launa. 
Ragnheiður hafði þá starfað hjá embættinu í tvö 
ár.

Ragnheiður segir að svo virðist sem verið sé að 
refsa henni fyrir að leita réttar síns.

„Það er varla hægt að tala um samskipti okkar í 
milli lengur. Maður finnur fyrir því á hverjum degi 
hversu lítils virði maður er. Ég hugsa að einn liðurinn 
í dómkröfunni verði einelti.“ Ragnheiður nefnir sem 
dæmi um þetta að í fjórgang hafi gleymst að greiða 
henni laun vegna yfirvinnu hennar. 

„Það er ekki spurning að það var viljandi. Skrýtið 
að þeir haldi að þeir komist upp með þetta. Það er 
ekki hægt að sanna óhlutbundin fyrirbæri eins og 
viðmót en launagreiðslur eru allar skráðar.“

Verst af öllu, segir Ragnheiður, er hin langa bið 
eftir úrlausn mála. „Þú ert alltaf í einhverju limbói 
og það er engin lausn. Maður veit ekkert hvað verður. 
Enn hafa engir samningar tekist eftir þreifingar í á 
fjórða mánuð. Fulltrúar mínir lögðu fram ákveðið 
sáttatilboð en það kom ekkert gagntilboð á móti allan 
þennan tíma. Það er hreinlega eins og enginn vilji 
hafi verið til að semja,“ segir hún. Ragnheiður telur 
að það sé brot í sjálfu sér að tefja málið svo mjög.

„Hann sagðist ætla að skilja við málið í sátt, þannig 
að ég yrði sátt, en hann segir eitt og gerir annað.“ 

Þvert á móti hafi sýslumaður hafist handa við að 
réttlæta launamuninn með því að taka verkefni af 
Ragnheiði og setja yfir á aðra fulltrúa. „Ég var með 
öll lögreglumálin, en núna fæ ég ekki eitt einasta lög-
reglumál.“

Halldór Kristinsson sýslumaður vildi ekki tjá sig 
um málið þegar hann var inntur eftir viðbrögðum. 

Það er reiknað með 
því að ég gefist upp
Kærunefnd jafnréttismála kvað sýslumann sekan um að brjóta jafnréttislög á 
Ragnheiði Jónsdóttur í maí. Síðan hefur hún krafist bóta. Hún segist hafa orðið 
fyrir einelti á vinnustaðnum. Ragnheiður hefur ákveðið að kæra sýslumann.

Veðrið hefur verið gott að 
undanförnu, sérstaklega á sunn-
anverðu landinu. 

Sigrún Karlsdóttir hjá Veður-
stofu Íslands segir veðrið í júní 
hafa verið gott en þó ekki óvana-
lega gott. Hiti verði líklega yfir 
meðallagi en það komi þó betur í 
ljós upp úr mánaðamótum þegar 
litið verður á mánuðinn í heild. 
Veðrið í júní hefur þó verið mun 
betra en það var í fyrra en þá var 
þungbúið í júnímánuði og mikil 
væta.

Spáð er bjartviðri suðvestan-
lands og góðviðri nánast um allt 
land um helgina. 

Áframhaldandi 
bjartviðri spáð 

 Maður á þrítugsaldri 
hefur verið ákærður fyrir 
Héraðsdómi Austurlands fyrir að 
hóta lögreglumanni og lögreglu-
varðstjóra lífláti með orðunum 
„þetta er þitt síðasta verk“.

Maðurinn er jafnframt 
ákærður fyrir að hafa í sama 
skipti eyðilagt dýnu og loftljós í 
fangageymslu fangelsisins í 
Neskaupstað. Loks er hann 
ákærður fyrir að hafa í sama 
skipti slegið lögreglumann fast 
högg með flötum lófa á gagnaug-
að.

Öll þessi atvik áttu sér stað 
aðfaranótt sunnudagsins 7. 
janúar.

Hótaði lífláti, 
skemmdi og sló

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu góm-
aði smásala í fíkniefnaheiminum síðdegis í fyrra-
dag. Þeir reyndust hafa umtalsvert magn af fíkni-
efnum í fórum sínum, auk þess sem nokkur hundruð 
þúsund í reiðufé fundust heima hjá einum mann-
anna.

Lögreglan gerði húsleit í vesturborginni í fyrradag 
á grundvelli úrskurðar þar um. Þar fundust um 100 
grömm af hassi og um 50 grömm af maríjúana. Efn-
unum hafði verið skipt í svokallaða neysluskammta 
og voru þau tilbúin til dreifingar. Tveir karlmenn um 
tvítugt voru yfirheyrðir vegna málsins. Þeim var 
sleppt að loknum yfirheyrslum og telst málið vera 
upplýst.

Í fyrrakvöld hafði lögregla svo afskipti af karl-
manni á sextugsaldri sem hafði í fórum sínum fíkni-
efni. Um var að ræða amfetamín, hass, maríjúana og 
stera. Efnin voru meira eða minna í neysluskömmt-
um. Við rannsókn á heimili mannsins fundust til við-
bótar einhver hundruð þúsund í reiðufé sem grunur 
leikur á að séu ágóði af fíkniefnasölu. 

Maðurinn var yfirheyrður, en honum síðan sleppt 
að loknum yfirheyrslum.

Tóku fíkniefni og seðlabúnt

Lendingar ákveð-
inna flugvéla á Keflavíkurflug-
velli og Reykjavíkurflugvelli 

verða teknar til 
nánari skoðunar 
samkvæmt
ákvörðun
Ingibjargar
Sólrúnar
Gísladóttur
utanríkisráð-
herra í kjölfar 
þess að þing 
Evrópuráðsins
fjallaði um 

skýrslu um fangaflug bandarísku 
leyniþjónustunnar CIA.

Í tilkynningu frá utanríkisráðu-
neytinu er ítrekað að íslensk 
stjórnvöld hafi veitt upplýsingar 
samkvæmt beiðnum Evrópuráðs-
ins vegna málsins. Ráðuneytinu 
sé ekki kunnugt um flug á vegum 
CIA með fanga eða meinta 
hryðjuverkamenn um íslenska 
lofthelgi eða Keflavíkurflugvöll. 
Bandarísk stjórnvöld hafi ekki 
sótt um leyfi fyrir slíku.

Lendingar hér-
lendis skoðaðar

 Bóndi á Suðurlandi 
hefur verið dæmdur í Héraðs-
dómi Reykjavíkur til að greiða 
stúlku tæpar tvær milljónir króna 
í miskabætur eftir að nýborin kýr 
réðst á hana.

Stúlkan var að aðstoða bóndann 
við að reka kúna heim, þegar 
kýrin réðist skyndilega á hana, 
felldi hana og traðkaði á höfði 
hennar. Varanleg örorka stúlk-
unnar var metin 5 prósent eftir 
slysið.

Dómurinn áleit að saknæmt 
gáleysi af hálfu bóndans, sem 
hafði ráðið stúlkuna til starfa, 
hafi verið sá mannlegi þáttur sem 
olli slysinu.

Kýr traðkaði á 
höfði stúlku

 Fólk, sem áður hafði 
fengið úthlutað lóðum í nýju 
hverfi Reykjavíkur, Úlfarsárdal, 
mætti á skrifstofur borgarinnar í 
gær og valdi sér lóð.

Dregið var um í hvaða röð fólkið 
fékk að velja lóðir en 73 einbýlis-
húsalóðir stóðu til boða. 

Að sögn Kristjáns Helgasonar 
hjá framkvæmdasviði borgarinn-
ar gekk úthlutunin hratt fyrir sig 
og þurfti fólk ekki langan umhugs-
unartíma.

Þetta var síðasti af þremur val-
fundum vegna Úlfarsárdals en 
áður hafði lóðum undir fjölbýli 
verið úthlutað. 

Umsækjendur 
völdu sér lóð
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Mán. til mið.
10.00–18.30

Fimmtudagur
10.00–21.00

Föstudagur
10.00–19.00

Laugardagur
10.00–18.00

Sunnudagur
13.00–17.00

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

Nú eru verslanir Kringlunnar fullar af 
spennandi útsöluvörum. Komdu og gerðu 
frábær kaup á stærstu og fjölbreyttustu
útsölu landsins. 

Opið til 21 í kvöld

er hafin í 115 verslunum



 Verulegur sam-
dráttur í þorskveiðum á næsta 
fiskveiðiári hefur ekki einungis 
mikil áhrif á einstakar byggðir á 
landinu heldur einnig svæðisbund-
in áhrif háð því hvernig vinnu-
markaðurinn er byggður upp. 
Minnst verða áhrifin þar sem 
atvinnulífið er fjölbreytt en mest 

þar sem lengst er að sækja önnur 
atvinnutækifæri. Þetta er meðal 
niðurstaðna Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands í úttekt sinni á 
þjóðhagslegum áhrifum afla-
reglu.

Gunnar Haraldsson, forstjóri 
Hagfræðistofnunar, segir að stofn-
unin hafi mestar áhyggjur af þeim 

byggðum þar sem þorskveiði og 
vinnsla er stór hluti af atvinnulíf-
inu og vinnumarkaðurinn er ein-
faldur. „Vandinn gæti orðið mest-
ur þar sem fá störf eru á lausu 
fyrir utan sjávarútveg. Það er 
ekki mikill vandi fyrir fólk í sjáv-
arútvegi á höfuðborgarsvæðinu 
að fá aðra vinnu en öðru gegnir til 
dæmis á Vestfjörðum.“

Lengi hefur verið rætt um vanda 
Vestfjarða en skýrsluhöfundar til-
taka einnig norðurhluta Snæfells-
ness, þar sem áhrifin frá höfuð-
borgarsvæðinu byrja að fjara út. 
Ekki er búist við miklum áhrifum 
til lengri tíma á Suðurnesjum en 
Vestmannaeyjar og Höfn í Horna-
firði eru nefnd á nafn sem svæði 
sem gætu lent vanda sökum þess 
hversu atvinnulífið er einsleitt og 
langt að sækja vinnu annað.

Hjalti Þór Vignisson, bæjar-
stjóri á Höfn, segir að umræðan 
um niðurskurð í þorski brenni 
mjög á fólki. „Sjávarútvegurinn 

er hryggjarstykkið í atvinnulífinu 
hjá okkur. Það er rétt að við sækj-
um ekki vinnu annað. Næstu stóru 
byggðakjarnarnir eru Árborg í 
400 kílómetra fjarlægð og Egil-
staðir í 250 kílómetra fjarlægð. 
Auðvitað þarf því eitthvað að 
koma til mótvægis hér ef til mik-
illar skerðingar kemur.“ 

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í 
Vestmannaeyjum, segir fáar 
byggðir landsins háðari sjávarút-
vegi en Vestmannaeyjar. „Hér 
sækjum við ekki atvinnu til 
nágrannabyggða. Það tekur íbúa 
hér að lágmarki þrjá tíma að ferð-
ast til Suðurlands.“ Elliði telur að 
áhrif niðurskurðar þar sem fólk á 
þess ekki kost að sækja atvinnu til 
nágrannabyggða þurfi að skoða 
sérstaklega. „Það þarf síðan að 
ráðast að rót vandans sem er ein-
hæft atvinnulíf og gefa þessum 
byggðum tækifæri til að laga sig 
að breyttum tíðaranda.

„Veiðistopp er 
áhugaverð hugmynd en þeir 
sleppa afar mikilvægum þætti 
sem eru markaðsmálin,“ segir 
Björgólfur Jóhannsson, formað-
ur Landssambands íslenskra 
útvegsmanna (LÍÚ), um hug-
myndir Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands um að takmarka 
aflaheimildir í þorski verulega á 
næsta fiskveiðiári. „Ég trúi því 
ekki að þeir telji skynsamlegt að 
sleppa þorskveiðum í tvö ár og 
ætla sér síðan inn á markaði 
aftur eins og ekkert hafi í skor-
ist.“ 

Björgólfur segir að stóra málið 
í sínum huga sé að fundin verði 

skynsamleg millileið þegar 
ákvörðun verður tekin um þorsk-
veiði næsta fiskveiðiárs. „Við 
höfum sagt að aflaregla er í gildi 
sem gefi 178 þúsund tonna þorsk-
kvóta eins og hún var reiknuð á 
síðasta ári. Það gera allir sér 
grein fyrir því að það verður ekki 
niðurstaðan. Við höfum jafnframt 
talið það með öllu óraunhæft að 
130 þúsund tonn sé algild tala. 
Það er einhver skynsamleg leið 
þarna á milli sem ég tel að verði 
niðurstaðan.“

Björgólfur segir að á heildina 
litið sé ekkert nýtt í skýrslu 
Hagfræðistofnunar. „Við verð-
um að finna hagkvæmustu leið-

ina í því hvað stofninn verður 
byggður hratt upp. Stóra málið 
hjá okkur er að það verði til 
staðar útgerðir, sjómenn og 
starfsfólk í landi til að vinna við 
sjávarútveg til framtíðar.“

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

 Héraðsdómur 
Reykjavíkur mun fella dóm í 
hluta Baugsmálsins í dag 
klukkan 15. Um er að ræða 
ákæruliði sem Hæstiréttur 
sendi aftur til héraðsdóms í 
kjölfar frávísunar.

Í þeim ákæruliðum sem í 
verður dæmt í dag er Jón 
Ásgeir Jóhannesson, stjórnar-
formaður Baugs Group, sakaður 
um brot gegn hlutafélagalögum 
með því að hafa látið veita 
ólögmæt lán. Einnig er Tryggvi 
Jónsson sakaður um fjárdrátt, 
og Jón Gerald Sullenberger 
ákærður fyrir að útbúa tilhæfu-
lausan kreditreikning. 

Dómur fellur í 
Baugsmáli í dag

 Krossavíkurfjöll á 
Vopnafirði voru snævi þakin 
þegar íbúar vöknuðu í gærmorg-
un. Hafði snjóað niður í miðjar 
fjallshlíðar aðfaranótt miðviku-
dags.

Að sögn Theodórs Hervarsson-
ar veðurfræðings er það ekkert 
einsdæmi að snjór falli á þessum 
stað í júní. Hann segir veður á 
svæðinu hafa verið fremur 
hryssingslegt. Samkvæmt spám 
frá Veðurstofu á þó að hlýna í 
veðri á næstu dögum. 

Flughált var á Hellisheiði 
eystri í gær og fólksbílum á 
sumardekkjum var ráðlagt að 
fara ekki á heiðina. 

Vetrarlegt á 
Vopnafirði

Finnum skynsamlega millileið

Svæðisbundin áhrif mikil 
Niðurskurður aflaheimilda hefur neikvæðust áhrif þar sem atvinnulífið byggist á sjávarútvegi og langt 
er að sækja vinnu annað. Bæjarstjórar Vestmannaeyja og Hafnar í Hornafirði segja þörf á að taka tillit til 
sérstöðu einstakra byggða. Einhæft atvinnulíf þarf að uppræta og gefa byggðum tækifæri til aðlögunar.

Mistök urðu við vinnslu fréttar 
um laun íslenskra tónlistarmanna 
fyrir söng í brúðkaupum í blaðinu 
í gær. Hér með leiðréttist að 
fyrirsögn fréttarinnar var ekki í 
samræmi við meginmál hennar 
og gaf tilefni til misskilnings. 
Beðist er velvirðingar á þessu.





 „Við höfum ákveðið að 
beita forgangi og leggja meiri 
áherslu á að halda úti svæðisút-
sendingum sem eru fjærst höfuð-
borgarsvæðinu eins og á Egils-
stöðum, Akureyri og Ísafirði,“ 
segir Óðinn Jónsson, fréttastjóri 
Útvarpsins.

Ákveðið hefur verið að leggja 
niður útsendingar svæðisdeildar 
Ríkisútvarpsins á Selfossi. Útsend-
ingar hafa verið alla virka daga, 
utan mánudaga, frá klukkan 17.26 
til klukkan 18.00.

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjar-
stjóri í Hveragerði segir ákvörð-
unina mjög bagalega ef þetta verð-

ur til þess að skerða þjónustu við 
íbúa á svæðinu. „Þau sem hafa 
verið með svæðisútvarpið hafa 
staðið sig gríðarlega vel. Ef þau ná 
að halda jafn góðum fréttaflutn-
ingi af svæðinu, þó að fyrirkomu-
lagið breytist, þá er það annað 
mál,“ segir Aldís. 

 Óðinn segir að Útvarpið verði 
áfram með aðstöðu á Selfossi og 
hún verði efld annars staðar í 
fjórðungnum en hálftíma útsend-
ingarnar verði lagðar niður. „Um 
leið ætlum við að breyta frétta-
öfluninni á þeim svæðum sem 
liggja nær höfuborgarsvæðinu og 
auðveldara er við að eiga. Það 

stendur því ekki til að sinna fjórð-
ungnum ver heldur þvert á móti 
og við verðum áfram með frétta-
ritara á Suðurlandi,“ segir Óðinn. 

Lórítín®
– Kröftugt ofnæmislyf
Notkun:

Skömmtun:

Frábendingar: Varúðarreglur:

Aukaverkanir:
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 „Þetta er ekkert 
einsdæmi en sem betur fer kemur 
það ekki oft fyrir að við þurfum að 
yfirbuga ungmenni í heimahús-
um,“ segir Geir Jón Þórisson, yfir-
lögregluþjónn lögreglunnar á höf-
uðborgarsvæðinu.
Sextán ára piltur var handtekinn á 
heimili sínu í Breiðholti aðfara-
nótt þriðjudags þar sem hann gekk 
berserksgang og ógnaði foreldr-
um sínum með eldhúshnífi. 

Foreldrarnir kölluðu eftir aðstoð 
laust fyrir miðnætti og voru lög-
reglumenn frá stoðdeild ríkislög-
reglustjóra sendir á vettvang. Þeir 
þurftu að beita varnarúða til að 
yfirbuga piltinn sem var undir 

áhrifum fíkniefna. Hann hefur 
áður komið við sögu lögreglu. Að 
sögn Geirs Jóns er ekki ólíklegt að 
pilturinn verði ákærður. „Þetta er 
mjög alvarlegt mál enda hefðu 
menn verið í mikilli hættu hefði 

pilturinn beitt hnífnum,“ segir 
Geir Jón. 

Málið heyrir undir barnavernd-
aryfirvöld vegna ungs aldurs 
piltsins. Bragi Guðbrandsson, for-
stjóri Barnaverndarstofu, segir 
ekki óalgengt að til átaka komi 
milli unglinga og foreldra. Hins 
vegar sé afar sjaldgæft að gripið 
sé til vopna. „Við heyrum af svona 
málum af og til en ekki nema 
svona einu sinni á ári. Þetta eru 
alvarlegir atburðir sem benda til 
þess að eitthvað sé að og kalla á 
ákveðin viðbrögð frá barnavernd-
aryfirvöldum,“ segir Bragi.

Oftast koma vímuefni við sögu í 
málum sem þessu. 

 Nýr forsætisráðherra 
Bretlands, Gordon Brown, lofaði 
breytingum og nýrri forgangsröð-
un þegar hann tók við embætti í 
gær úr hendi Tonys Blair, sem 
hefur verið forsætisráðherra und-
anfarinn áratug meðan Brown 
hefur setið í fjármálaráðuneytinu.

Síðar um daginn barst tilkynn-
ing frá Kvartettinum svokallaða, 
sem Sameinuðu þjóðirnar, Evr-
ópusambandið, Bandaríkin og 
Rússland mynda, um að Blair 
hefði verið skipaður formlegur 
erindreki Kvartettsins í friðarum-
leitunum á milli Ísraels- og Palest-
ínumanna.

Blair var augljóslega hrærður 
þegar hann stóð í síðasta sinn fyrir 
svörum í fyrirspurnatíma forsæt-
isráðherra í breska þinginu í gær-
morgun. Í fyrirspurnatímanum 
sagðist Blair harma að breskir 
hermenn stæðu andspænis háska í 
Írak og Afganistan en baðst ekki 
afsökunar á ákvörðun sinni um að 
styðja hernaðaraðgerðir Banda-
ríkjanna.

Lokaorð Blair voru: „Ég óska 
öllum, vinum sem andstæðingum, 
hins besta. Og þannig er það. 
Endir.“ Þingheimur klappaði ákaft 
fyrir Blair og sumir felldu tár 
þegar hann yfirgaf þingsalinn til 
að halda til fundar við Elísabetu II 
Bretadrottningu sem hann afhenti 
afsagnarbréf sitt.

Forseti Bandaríkjanna, George 
W. Bush, sagði Blair hafa átt far-
sælan feril og að sagan myndi 
dæma hann mildilega. Í ummæl-
um sem breska götublaðið The 
Sun birti í gær sagði Bush: „Ég hef 
heyrt að hann sé kallaður kjöltu-
rakki Bush. Hann er stærri en 
það.“

Talið er að Bush hafi átt veiga-
mikinn þátt í að tryggja Blair stöð-
una hjá Kvartettinum.

Afsögn Blairs bindur enda á 
samstarf sem spannar tæplega 

aldarfjórðung og hófst þegar hann 
og Brown voru kjörnir á þing árið 
1983. Hinir ungu þingmenn deildu 
bæði skrifstofu og hugsjón um að 
hafa áhrif á örlög flokks síns.

Það hefur verið umtalað, en 
aldrei sannað, að félagarnir tveir 
hafi gert með sér samkomulag 
yfir kvöldverði árið 1994 þar sem 

Brown hét að bjóða sig ekki fram 
gegn Blair í leiðtogahlutverk 
Verkamannaflokksins eftir að 
þáverandi leiðtogi, John Smith, 
lést. Á móti á Blair að hafa heitið 
því að veita Brown víðtæk völd 
sem fjármálaráðherra og að víkja 
sem leiðtogi fyrir Brown eftir til-
tekinn tíma. 

Blair kvaddur með 
lófataki og tárum
Gordon Brown, fyrrverandi fjármálaráðherra, tók í gær við sem forsætisráðherra 
Bretlands af Tony Blair sem víkur eftir tíu ára valdatíð. Blair hefur verið skipaður 
formlegur erindreki Kvartettsins við friðarumleitanir á Mið-Austurlöndum.

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

Er raunhæft að tala um þorsk-
veiðistopp í tvö ár?

Öryggismiðstöðin hefur 
tekið við eftirliti vegna samfélags-
þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. 
Öryggisverðir munu heimsækja 
vinnustaði þar sem fólk innir af 
hendi samfélagsþjónustu. Verðirn-
ir staðfesta að viðkomandi sé á 
staðnum og að allt sé í lagi.

Margrét Sæmundsdóttir, 
verkefnisstjóri hjá Fangelsis-
málastofnun, segir umsóknum um 
samfélagsþjónustu hafa fjölgað 
mikið. Til að auka hagræðingu 
hafi verið ákveðið að semja við 
einkafyrirtæki.

Formlegt útboð fór ekki fram, 
en rætt var bæði við Öryggismið-
stöðina og Securitas.

Lítur eftir sam-
félagsþjónum
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Hvað afplánaði Paris Hilton 
marga daga af 45 daga fangels-
isdómi sínum?

Hvað leggur Hafrannsókna-
stofnun til að verði veitt mikið 
af þorski á næsta fiskveiðiári? 

Hvaða frægi tónlistarmað-
ur hrækti á aðdáendur sína í 
Svíþjóð á dögunum?

 Kynferðisbrotadeild lög-
reglunnar hefur komist að því að 
japanski tölvuleikurinn RapeLay 
flokkist undir klámefni og sé því 
ólöglegur.

Í leiknum er farið um tölvu-
heima og konum nauðgað. Hann 
var fjarlægður af vefsvæði tor-
rent.is í lok síðasta mánaðar, 
meðan lögreglan lagði mat á lög-
mæti hans.

Niðurstaðan er byggð á skil-
greiningu dómsmálaráðuneytis og 
orðabókar á klámi. Munar mestu 
um að hann er ekki talinn hafa 
„listfræðilegan tilgang“. Sam-
kvæmt hegningarlögum er óleyfi-
legt að dreifa slíku efni og er refs-

ingin allt að sex mánaða 
fangelsisvist.

Aðstandendur vefsvæðisins eru 
hins vegar ekki taldir hafa brotið 
lög. Einnig telur lögregla að erfitt 
sé að láta þá svara til saka sem 
dreifðu leiknum á svæðinu, því 
þeir séu margir hverjir utan lög-
sögu Íslands. 

„Við hættum rannsókn vegna 
þess hvernig vefsvæði torrent.is 
er uppsett. Við teljum okkur ekki 
fært að sýna fram á hver sé að 
dreifa leiknum. Það er enginn einn 
sem dreifir, heldur þarf að púsla 
þessu saman úr skjölum margra 
notenda. Hins vegar mæltumst 
við til þess að hann yrði bannaður 

á vefsvæðinu,“ segir Alda Hrönn 
Jóhannsdóttir, lögfræðingur kyn-
ferðisbrotadeildar.

Alda telur öðru máli gegna ef 
leiknum yrði dreift á vefsvæði 
einstaklinga. Þeir gætu þurft að 
sæta ábyrgð. 

Aðstandendur torrent.is ætla að 
fara að tilmælum lögreglu.

 Hærri sektir við 
hraðakstri er fagnaðarefni að mati 
Guðbrands Sigurðssonar, aðal-
varðstjóra umferðardeildar lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu. 

„Við erum búnir að kæra mun 
fleiri í ár fyrir hraðakstur en á 
sama tíma í fyrra,“ segir Guð-
brandur. 

„Eftirlit lögreglu snýst auðvitað 
um að fækka umferðarslysum og 
það gerum við með því að draga úr 
hraða, minna á bílbeltin og margt 
fleira.“

Sektir við hraðakstri voru hækk-
aðar frá 27. apríl í vor. Hámarks-
sekt er nú 180.000 krónur og er 
hraðaksturinn þar að auki kærður 
ef ekið er á meira en hundrað kíló-
metra hraða á klukkustund þar 
sem hámarkshraðinn eru 50 kíló-
metrar á klukkustund. Þegar öku-
menn eru gripnir við slíkan ofsa-
akstur eru ekki boðnar sættir.

Auk hærri sekta fá ökumenn nú 
fleiri punkta nú en áður fyrir of 
hraðan akstur. 

Guðbrandur segir mikilvægt að 
hækka refsiheimildina vegna 
hraðaksturs, sérstaklega fyrir 
vítaverðan akstur eða ofsaakstur 
þar sem harður brotavilji liggur 
að baki. 

„Við teljum að hærri sektir geri 
það að verkum að fólk hugsar sig 
tvisvar um áður en það brýtur 
umferðarlögin.“

Fleiri kærðir þrátt fyrir hækkun
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 Kona sem slasaðist 
alvarlega í slysi árið 2005 og er 
bundin hjólastól kemst ekki út af 
heimili sínu á Siglufirði án aðstoð-
ar þar sem göngustígur sem ligg-
ur að húsinu er ekki fær hjólastól. 
Deilt er um hvort göngustígurinn 
tilheyri lóðinni eða hvort bærinn 
beri ábyrgð honum. 

Sveinn Filippusson, eiginmaður 
Steinunnar Erlu Marinósdóttur, 
segir að það þurfi tvo til að koma 
hjólastól Steinunnar eftir stígnum 
yfir sumartímann, en á veturna 
þurfi að bera Steinunni eftir stígn-
um. Þannig sé hún lögð í lífshættu 
í hverri ferð, enda stígurinn tor-
fær og tæplega þriggja metra fall 
niður stórgrýtta og bratta brekku 
við stíginn. Ekkert megi út af bera 
þegar snjór og hálka er.

Steinunn slasaðist alvarlega 
árið 2005 þegar hún féll af göngu-
stígnum niður þessa sömu stór-
grýttu brekku. Henni var haldið 
meðvitundarlausri í öndunarvél í 
fjórar vikur og var vart hugað líf. 
Steinunn var rúmlega hálft ár á 
sjúkrahúsi og í endurhæfingu 
áður en hún kom aftur til Siglu-
fjarðar í desember 2005. Hún þarf 
nú að fara mánaðarlega til Reykja-
víkur til lyfjagjafar.

Sveinn og Steinunn hafa frá því 
þau fluttu inn árið 1977 beðið bæj-
arfélagið um lagfæringu á stígn-
um. Árið 1997 var Lindargatan 
malbikuð og gatnagerðargjöld 
innheimt. Sveinn segir að þá hafi 
verið samið um að gjöldin yrðu 
greidd eftir að stígurinn yrði lag-
aður, en af því hafi aldrei orðið. 
Aftur hafi verið óskað eftir endur-
bótum eftir slysið 2005, en ekkert 
hafi gerst enn. 

Síðast fundaði Sveinn með bæj-
aryfirvöldum snemma í maí. Eftir 
þann fund segist hann hafa verið 
bjartsýnn á að málið væri að leys-
ast, en svo hafi ekkert gerst, eins 
og svo oft áður.

Deilt er um hvort stígurinn til-
heyri lóðinni eða hvort bærinn 
beri ábyrgð á honum. Sveinn  
segist hafa undir höndum bréf 
frá bænum frá 1997 og 2005 þar 
sem viðurkennt sé að bærinn 
beri ábyrgð á ástandi stígsins. 
Þrátt fyrir það hafnaði Vátrygg-
ingafélag Íslands, tryggingarfé-
lag bæjarins, bótakröfum vegna 
slyss Steinunnar á þeirri for-
sendu að stígurinn tilheyrði ekki 
bænum.

Sigurður Hlöðversson, bæjar-
tæknifræðingur og byggingafull-
trúi hjá Fjallabyggð, segir að stíg-
urinn sé hluti af lóðinni við 
Lindargötu, og því ekki á ábyrgð 
bæjarins. Engu að síður sé vilji til 
að leysa málið, og það verði gert á 
næstunni í góðri samvinnu við 
íbúana. Í þessu tilviki eins og 
ýmsum öðrum megi þó segja að 
góðir hlutir gerist hægt.

Lögð í lífshættu á ferð-
um að og frá heimili
Kona sem bundin er hjólastól kemst ekki út af heimili sínu á Siglufirði þar sem 
stígur að húsi hennar er ófær hjólastólum. Deilt er um hverjum stígurinn til-
heyrir. Bærinn segir vilja til að leysa málið og það verði gert á næstunni.
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hefst í dag
kl. 11:00

Komdu og gerðu góð kaup!

30til70%
afsláttur af völdum vörum



TAKTU OKKUR 
MEÐ Í FRÍIÐ!
Þegar þú kaupir gjaldeyri fyrir meira en 20 þúsund 
krónur eða færð þér MasterCard kreditkort færðu 
stórt og fallegt Latabæjarhandklæði í kaupbæti. Þú 
getur líka valið að fá þægilegt kælibox til að hafa með 
á ströndina.

Farðu í fríið með fjármálin á þurru:

KREDITKORT
- þægilegasti og öruggasti greiðslumátinn í útlöndum

NETBANKINN
- yfirsýn og helstu bankaaðgerðir hvar sem er í heiminum

REGLULEGUR SPARNAÐUR
- leggðu drög að næsta fríi

GREIÐSLUÞJÓNUSTA
- láttu okkur um að borga reikningana
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erðir hvar sem er í heim- yfirsýn og helstu bankaaðge

ÐURREGLULEGUR SPARNAÐ
- leggðu drög að næsta fríi

GREIÐSLUÞJÓNUSTA
eikningana- láttu okkur um að borga re

TAKTU OKKUR 
MEÐ Í FRÍIÐ!
Þegar þú kaupir gjaldeyri fyrir meira en 20 þúsund 
krónur eða færð þér MasterCard kreditkort færðu 
stórt og fallegt Latabæjarhandklæði í kaupbæti. Þú 
getur líka valið að fá þægilegt kælibox til að hafa með 
á ströndina.

Farðu í fríið með fjármálin á þurru:

KREDITKORT
- þægilegasti og öruggasti greiðslumátinn í útlöndum

NETBANKINN
- yfirsýn og helstu bankaaðgerðir hvar sem er í heiminum

REGLULEGUR SPARNAÐUR
- leggðu drög að næsta fríi

GREIÐSLUÞJÓNUSTA
- láttu okkur um að borga reikningana

 Búist er við fjölmenni á bæj-
arhátíðirnar Bíldudals-grænar og 
Humarhátíð á Hornafirði nú um 
helgina. Að sögn Helga Hjálmtýs-
sonar, verkefnisstjóra Bíldudals-
grænna, er gert ráð fyrir að allt að 
því 1.500 gestir verði í bænum um 
helgina. Íbúar Bíldudals eru innan 
við 200, sem þýðir að fjöldi íbúa 
þar gæti allt að því sjöfaldast 
meðan á hátíðinni stendur. „Þetta 
veltur mikið á veðrinu,“ segir 
Helgi. „Ef það leikur við okkur er 
ekki óraunhæft að áætla að gestir 
verði þetta margir, bæði frá 
nágrannabæjum og víðar að.“ 

Bíldudals-grænar hátíðin er 
haldin á tveggja ára fresti. Allir 

skemmtikraftar sem koma fram 
eru heimamenn eða brottfluttir 
Arnfirðingar og er ókeypis inn á 
flesta viðburði.

Valdemar Einarsson, forsvars-
maður Humarhátíðar, segir erfitt 
að meta hversu margir séu vænt-
anlegir til Hornafjarðar á hátíð-
ina. Gestir hafi hingað til verið á 
bilinu fjögur til sex þúsund, sem 
þýðir að fjöldi íbúa muni líklega 
tvö- til þrefaldast yfir helgina. 
Löggæsla er hert á meðan hátíð-
inni stendur. „Það verður að gera 
þegar svo margir koma saman. En 
þetta er fjölskylduhátíð sem hefur 
hingað til farið vel fram og gengið 
áfallalaust fyrir sig.“

Íbúafjöldi gæti sjöfaldast 
„Hátt í 900 keppendur og 

þjálfarar eru skráðir til leiks. Það 
liggur við að það komi foreldri 
með hverjum dreng, ef ekki báðir 
foreldrarnir, þannig að allt 
gistirými í eyjunni er orðið fullt,“ 
sagði Einar Friðþjófsson, 
framkvæmdastjóri mótsins, í gær 
þegar Fréttablaðið hafði samband 
við hann.

Shellmót ÍBV, sem hét áður 
Tommamótið, hefst í Vestmanna-
eyjum í dag. Mótið hefur verið 
haldið árlega síðan 1984. 

„Mótið stendur fram á sunnu-
dag en þá fara fram úrslitaleikir 
og lokahóf,“ sagði Einar.

Hátt í 900 
drengir til Eyja

Hrannar Björn 
Arnarsson hefur 
verið ráðinn 
aðstoðarmaður 
Jóhönnu Sigurð-
ardóttur félags-
málaráðherra. 
Hrannar Björn 
var borgarfull-
trúi Reykjavíkur-
listans og hefur unnið hjá Eddu og 
365. Hrannar er með diplóma í 
rekstrar- og viðskiptafræði frá 
Endurmenntunarstofnun Háskóla 
Íslands og stundar nú MBA-nám 
við Háskóla Íslands.  

Hrannar hægri 
hönd Jóhönnu

 Útsendingar Sýnar 2, 
nýrrar sjónvarpsstöðvar sem 
sinnir eingöngu enska boltanum, 
hefjast 4. ágúst.  Fyrsta umferð 
úrvalsdeildarinnar verður viku 
síðar. 

Hátt í 380 úrvalsdeildarleikir 
verða sýndir beint og einnig verða 
sýndir leikir frá næstefstu deild. 
Fjölmargir erlendir fótboltaþætt-
ir verða á dagskrá og 4 4 2 með 
Guðna Bergs verður á laugardags-
kvöldum.

Sparkskýrandinn skoski, Andy 

Gray, sem lék um árabil í ensku 
deildinni var heiðursgestur þegar 
Sýn 2 var kynnt í gær. 

„Fólk getur deilt um hvort þetta 
sé besta deildin en allir eru sam-
mála um að þetta sé vinsælasta 
deildin,“ sagði Gray í gær. 

Hann telur of snemmt að spá 
fyrir um sigurvegara, mikið eigi 
eftir að gerast í leikmannakaup-
um á næstu fjórum vikum. „En ef 
ég þyrfti að veðja á eitthvert lið í 
dag þá væri það Manchester Unit-
ed.“

 Galdralæknir í þorpi í 
Malasíu var handtekinn á 
sunnudag þegar grunur lék á að 
geimverur hefðu verið grafnar í 
grafreit þorpsins að hans 
fyrirskipan.

Honum var sleppt eftir 
yfirheyrslur, enda leiddu þær í 
ljós að bananatré en ekki 
geimverur höfðu verið grafin að 
fornum helgisið. 

Hjátrú er rík í afskekktum 
byggðum Malasíu og starfsemi 
galdralækna blómleg. 

Jarðsettar geim-
verur ollu ótta



...í sumar !

Ferskur kjúklingur350kr.
kg

50%
afsláttur

ÞÍN LÁGVÖRUVERÐSVERSLUN!

6 3fyr
ir

Happy day 
safi 33 cl

898kr.
kg

Grísakótelettur 10 stk.

36%
afsláttur

Búrfells grillborgarar
4 stk.

399kr.
pk.

Ekta
grillborgarar!3 í pakka!

Freschetta Napoli

3 pizzur í pakkanum
559kr.

pk.

89kr.
2 l

Sprite / Sprite Zero

2 ltr.

99kr.
stk.

Krónubrauð 1/1

Leynist ferða-

vinningur í pakkanum 

þínum?

BKI kaffi classic
500 g

288kr.
pk.

Eðalsalöt – skinku-,

rækju- og túnfisksalat
169kr.

pk.

200 g

kjúklinga læri/leggir

í rauðvínslegið
393kr.

kg

30%
afsláttur

Kjúklingalæri
Sole Mio

788kr.
kg

30%
afsláttur



kr.
stk.498

LAMBAINNRALÆRI SPJÓT
TOSCANA

kr.
stk.398

KEILUSPJÓT MEÐ 
SÍTRÓNUPIPARMARINERINGU

kr.
kg2.398

LAMBA RIB EYE
VILLIKRYDDAÐ

kr.
kg1.936

SS KONÍAKSLEGNAR
GRÍSALUNDIR Nóatún

mælir
með! kr.

kg583
SS SOÐIN LIFRARPYLSA

70
kr. stk.

Þú sparar

25%
afsláttur

150
kr. stk.

Þú sparar

EGILS KRISTALL
6x0,5 L Í PAKKA

499 kr.
pk.

kr.
kg1.598

SS NAUTAKÓTELETTUR
ARGENTÍNSKAR

400
kr. kg

Þú sparar

25%
afsláttur

Með Knorr er auðvelt 

að búa til ljúffenga og 

holla salatdressingu!

30%
afsláttur

Vestfirskur harðfiskur
- ómissandi í 
bakpokann!

Opið 9-21

Goða lamba-
sviðasulta!

25%
afsláttur



Tilboð
á hamborgurum!

kr.
kg2.559

MATFUGL KJÚKLINGASPJÓT
3 TEGUNDIR

kr.
kg388

MÓA KJÚKLINGAR
APPELSÍNUMARINERING LÆRI/LEGGIR

NÓATÚNS UNGNAUTA-
HAMBORGARAR 4X90 GRÖMM

298 kr.
pk.

47%
afsláttur

20%
afsláttur

Gott á grillið - 
Fylltar grillkartöflur og 

maískólfar!

HUNT’S BBQ
SÓSUR

169 kr.
stk.

PEPSI OG
PEPSI LIGHT 2 L

99 kr.
2l

MEISTARA
RÚLLUTERTA BRÚN

399 kr.
stk.

DORITOS
SNAKK 200 G

149 kr.
pk.

30%
afsláttur

Grillaður
kjúklingur
699kr.

stk.

Frábært
verð!

Allt í ferðalagið!



„Fíkniefnamál eru meira og minna 
hætt að vera tilviljanakennd, eins 
og þau voru hér áður fyrr. Harkið 
er horfið og alþjóðlegt yfirbragð 
glæpastarfseminnar er tekið við,“ 
segir Brynjar Níelsson hæstarétt-
arlögmaður sem komið hefur að 
stórum fíkniefnamálum Litháa sem 
verjandi.

Frá borginni Kaunas í Litháen 
flæðir amfetamín yfir Evrópu. Inn-
flutningur litháískra glæpamanna á 
tugum kílóa af sterku amfetamíni 
hingað til lands, á um tveggja ára 
tímabili, má með einum eða öðrum 
hætti rekja til fíkniefnaframleiðslu 
í Kaunas og nágrannabæjum borg-
arinnar. Þar hefur haldist sérþekk-
ing á efnaframleiðslu sem á árum 
áður var nýtt til framleiðslu lög-
legra efna en er nú fundið hlutverk 
við framleiðslu ólöglegra efna, 
einkum amfetamíns. Það er ódýrt í 
framleiðslu en selst á mörkuðum 
um alla Evrópu með margföldum 
hagnaði. 

Mafían í Litháen hefur ekki 
aðeins ítök á Íslandi heldur starfar í 
raun hér á landi líkt og í löndum 
víðs vegar um Evrópu. Ísland er 
einn hlekkur í keðjunni. Höfuðpaur-
arnir búa þannig um hnútana að 
ómögulegt er að rekja málin til 
þeirra. Þeir gera út glæpamenn 
sem hafa flutt hingað til lands efni 
sem búa má til úr um 70 kíló af sölu-
vænlegu amfetamíndufti, sé ein-
ungis horft til þess magns sem toll-
verðir hafa náð. 

Lögreglan hefur staðfest við 
Fréttablaðið að einn mannanna sem 
hlotið hefur fangelsisdóm fyrir inn-
flutning á sterku amfetamíni hafi 
komið hingað til lands með 
„skammta af efnum“ áður en hann 
var stöðvaður af tollvörðum. Þau 
efni komust inn á markað og í 
almenna sölu og var að líkindum 
um mikið magn efna að ræða, miðað 
við sambærileg smyglmál. 

Fíkniefnin eru ekki eina tekjulind-
in. Svartur markaður með tóbak og 
vín hefur stækkað hratt frá því 
landið var opnað fyrir fólki frá 
nýjum ríkjum Evrópusambandsins 
hinn 1. maí í fyrra. Eftir þessu taka 
starfsmenn tollsins sem hafa komið 
upp um smygl á þúsundum kartona 
af sígarettum á tiltölulega skömm-
um tíma. 

Við rannsókn á stórfelldu smygl-
máli á Raufarhöfn, sem komst upp 
um 24. október í fyrra, komu fram 
vísbendingar um að skipverjar á 
rússneska togaranum Altair hefðu 
meirihluta tekna sinna af því að 
selja tóbak og vín sem fara ætti „inn 
á svartan markað“ eins og heimild-
armaður Fréttablaðsins innan lög-
reglunnar komst að orði. Í því tilviki 
fengu skipverjar ellefu þúsund 
Bandaríkjadali í sinn hlut, tæplega 
700 þúsund krónur, en verðmætið 
miðað við markaðsverð á sígarett-

Harkið horfið og skipulagið tekið við

um hér á landi nam nokkrum millj-
ónum króna. Sama var upp á ten-
ingnum er tollgæslan gerði um 700 
karton af sígarettum upptæk í rúss-
neska skipinu Ozernitsa í Hafna-
fjarðarhöfn í byrjun apríl á þessu 
ári; þau voru ætluð á svartan mark-
að til sölu. „Það er kannski léttvæg-
ara að selja fólki sígarettur heldur 
en fíkniefni. En í þúsundavís, á 
markaði sem hefur stækkað gríðar-
lega hratt, þá er mikið upp úr þessu 
að hafa. Þess vegna eru skipverjarn-
ir settir í þá stöðu að selja þetta fyrir 
einhvern þriðja aðila sem stendur 

oftar en ekki á bak við smyglið,“ 
segir Ásgeir Karlsson, stjórnandi 
greiningardeildar ríkislögreglu-
stjóra. Einkum og sér í lagi hefur 
borið á smygli á LOM-sígarettum, 
sem framleiddar eru í Rússlandi og 
á fleiri stöðum í Austur-Evrópu, og 
fölsuðum Winston-sígarettupökk-
um.

Sölunni á tóbakinu og fíkniefnun-
um er stýrt af hörku. „Siðferðis-
stuðull margra þessara glæpa-
manna er lægri heldur en við 
[Íslendingar] þekkjum. Það er ekk-
ert tiltökumál fyrir þá að beita 

hörðu ofbeldi,“ segir Brynjar Níels-
son hæstaréttarlögmaður sem 
starfað hefur fyrir nokkra erlenda 
menn sem komist hafa í kast við 
lögin. Hann segir þá flesta hafa 
svipaða sögu að segja. Erfiðleikar 
heima fyrir hafa rekið þá til þess að 
gerast burðardýr fyrir þriðja mann, 
sem ekki er hægt að rekja málið til. 
„Flest málin sem komið hafa upp 
hér að undanförnu hafa öll einkenni 
þaulskipulagðrar glæpastarfsemi,“ 
segir Brynjar og vill að umræða um 
þessi mál verði tekin  upp úr skot-
gröfunum. „Við sem höfum innsýn 

inn í þennan heim í gegnum störf 
okkar sjáum öll einkenni þess að 
hér séu að festast í sessi hefðbund-
in útlend glæpavinnubrögð. Ein-
hverra hluta vegna hefur verið um 
viðkvæmt mál að ræða þar sem 
útlendingar eiga í hlut. Þá er betra 
að halda sig við þær staðreyndir 
sem blasa við; hér á landi er alþjóð-
leg glæpastarfsemi að festa rætur 
og það á ekki að vera neitt feimnis-



SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580 
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Heil eilífð Allt stíflað 

Samið var um stofnun rann-
sóknastofu í fjölmenningar-
fræðum við Kennaraháskóla 
Íslands í gær. Rannsóknastof-
an mun byggja á störfum 
rannsóknahóps sem starfrækt-
ur hefur verið við KHÍ síðan 
2004. Tvö verkefni eru nú 
þegar á borði rannsóknastof-
unnar, annars vegar rannsókn 
á skólaþróun og hins vegar 
útgáfa handbókar um fjöl-
menningarfræði.

Rannsaka fjöl-
menninguna

Á leið í tveggja vikna frí til Spánar

Aron Pálmi Ágústsson kem-
ur heim í lok ágúst. Hann 
segist ætla að endurgjalda 
íslensku þjóðinni þann hlý-
hug sem hún sýndi honum 
með því að leggja eitthvað 
til samfélagsins. Hann seg-
ist líta á alla þjóðina sem 
fjölskyldu sína.

„Það hefur verði draumur minn 
síðastliðin tíu ár að snúa aftur 
heim til Íslands. Ég get ekki 
beðið,“ segir Aron Pálmi Ágústs-
son.

Aron Pálmi hlaut tíu ára refsi-
dóm þegar hann var þrettán ára 
gamall fyrir brot sem hann framdi 
þegar hann var sjálfur ellefu ára 
gamall. Beiðni hans um að afplána 
dóm sinn á Íslandi hefur ítrekað 
verið hafnað síðustu ár. Aron 

Pálmi dvaldi í sjö ár í Giddings-
barnafangelsinu í Texas og hefur 
verið á reynslulausn með tak-
markað ferðafrelsi og gps-stað-
setningartæki um ökklann síðan 
hann losnaði úr fangelsinu.  „Ég 
hef þraukað í öll þessi ár vegna 
styrksins sem ég hef fundið að 
heiman. Ég vonast til að geta end-
urgoldið þjóðinni greiðann með 
því að leggja mitt af mörkum til 
samfélagsins,“ segir Aron Pálmi. 

Hann ætlar að nýta hvern ein-
asta dag það sem eftir er ævinnar. 
„Eftir að hafa verið sviptur frels-
inu í allan þennan tíma lærir maður 
betur að meta hvern dag. Í sam-
vinnu við íslensk stjórnvöld langar 
mig að vekja athygli á meðferð á 
ungum afbrotamönnum og held að 
íslensk stjórnvöld gætu haft for-
ystu þar. Mig langar til að aðstoða 
þá sem þurfa daglega að þola það 
sem ég mátti þola í fangelsinu.“

Aron Pálmi stefnir á að klára BA-ritgerð sína í hegðunarsálfræði 
þar sem hann leggur áherslu á ungt 
fólk sem er í áhættuhópi fyrir 
glæpum. „Ég ætla að sækja um 
styrk hjá íslenskum stjórnvöldum 
fyrir verkefni sem snýst um að 
ferðast á milli unglingafangelsa 
um allan heim og vekja athygli á 
aðstæðum þeirra sem þar dvelja. 
Ég myndi líka vilja koma fram 
fyrir Mannréttindanefnd Samein-
uðu þjóðanna og greina frá því 
hvað á sér stað í barna- og ungl-
ingafangelsum í Texas og hverjar 
afleiðingarnar eru af slíkri vist.“

Aron Pálmi og Jón Trausti 
Reynisson, ritstjóri Ísafoldar, eru 
að skrifa sögu Arons Pálma. „Það 
er mín trú að umheimurinn verði 
að fá að vita hvað er að eiga sér 
stað í þessum fangelsum og bókin 
varpar ljósi á það. Ég segi frá 
hlutum sem hentu mig sem ég hét 
að segja aldrei frá. Ég trúi því 
hins vegar í dag að vilji maður ná 
bata er nauðsynlegt að tala um 
reynslu sína,“ segir Aron Pálmi 
sem vonast til að bókin komi út 
fyrir næstu jól. 

Íslenska þjóðin er fjölskyldan mín

„Ef Íslendingar notuðu rusladall-
ana fyrir matarleifarnar og slepptu 
því að henda þeim á götuna þá væri 
þetta ekki svona,“ segir Ómar Dab-
ney, meindýraeyðir hjá Reykjavík-
urborg, spurður um máva í mið-
borginni sem hafa verið áberandi í 
sumar. 

Ómar segir að mávunum hafi 
ekki fjölgað í borginni í vor. Mein-
dýraeyðarnir séu búnir að drepa 
hundruð fugla og varpið sé ekki 
byrjað að skila ungum. Eins sé fugl-
inn að verpa færri eggjum en fyrir 
nokkrum árum. „Áður var það und-
antekning ef það voru ekki þrjú egg 

í hreiðri. Nú erum við að sjá eitt til 
þrjú egg í hreiðri,“ segir Ómar.

Hann tekur undir það að fuglarn-
ir geti verið ágengir. „Þeir ætluðu 
nú að koma á grillið hjá mér uppi í 
Breiðholti. Þeir vissu greinilega 
ekki hver það var sem stóð við 
grillið. Ég var kominn á fremsta 
hlunn með að sækja byssuna en ég 
lét það eiga sig.“

Ómar telur að það eigi sinn þátt 
í þessu að allt skólp fari nú í gegn-
um hreinsistöðvar og síðan langt 
út á haf. Það hafi minnkað ætis-
framboð fuglsins sem leitar því 
annað eftir æti.

KS verktakar hf hafa yfir 20 ára reynslu í 
byggingariðnaði og með tímanum skapað sér 

sess sem traustur og áreiðanlegur verktaki.



Boðið verður upp á nám á 
háskólastigi í umhverfisfræðum 
á Sólheimum í Grímsnesi í haust. 
Þrettán bandarískir nemendur á 
vegum samtakanna CELL – Cent-
er for Ecological Learning and 
Living – koma til með að dvelja á 
Sólheimum í tólf vikur. Námið 
greiða þeir sjálfir og er það 
metið til eininga í bandarískum 
háskólum. 

Sólheimar eru hluti af alþjóð-
legum umhverfissamtökum.  
Bergþóra Hlíðkvist Skúladóttir, 
forstöðumaður Sesseljuhúss,  
umhverfisseturs á Sólheimum, 
segir CELL mögulega hafa kom-
ist á snoðir um staðinn í gegnum 
þau en hróður staðarins hefur 

borist víða. „Það kom mér á 
óvart þegar ég byrjaði hér fyrir 
ári hversu margir erlendis 
þekktu til Sólheima og starfsins 
hérna,“ segir Bergþóra. 

Námið byggist á akademísk-
um kúrsum, vettvangsferðum 
um landið og umhverfisverkefn-
um á Sólheimum, sem Bergþóra 
segir að gagnist staðnum sér-
staklega vel. „Það er frábært að 
fá hingað mannskap til að hrinda 
í framkvæmd  verkefnum sem 
hafa verið á dagskrá en ekki gef-
ist tími fyrir hingað til.“ 

Sesselja Sigmundsdóttir, 
stofnandi Sólheima, hóf lífræna 
ræktun á fjórða áratug síðustu 
aldar, fyrst allra á Norðurlönd-

um. Umhverfismál hafa ávallt 
verið rauður þráður í starfi Sól-
heima og vonar Bergþóra að 
nám af þessu tagi verði að föst-
um lið á Sólheimum. 

Háskólanám á Sólheimum

MITSUBISHI L-200
ÓTRÚLEGA FJÖLHÆFUR JEPPI
Á FRÁBÆRU VERÐI

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

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

Komdu og reynsluaktu

2.990.000 kr. 
Veglegur aukahlutapakki innifalinn:
Álfelgur • 32" dekk • Klæðning í palli • Dráttarbeisli
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www.byko.is
verslaðu á netinu

Vnr. 88015986

Ferðastóll
Ferðastóll.

590kr.

*Gildir ekki með öðrum tilboðum

afsláttur

1.990
Verð frá

Vnr. 88015950

Tjald
2ja manna tjald.

Vnr. 88015984

Útileguljós
Útileguljós.

1.290kr.



GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

2.990
Vnr. 88015996

Útigrill
Kolagrill, flott í ferðalagið.

Vnr. 88012312

Barnaleiktjald
Barnaleiktjald, gult, 102x78x109 cm.

990
1.290

Vnr.88098157/8

Útilegustóll
Útilegustóll, grænn eða blár.

890
Vnr. 88015972/4

Svefnpoki
Svefnpoki -5°, grár eða dökkblár.
Stærð 200x80 cm.

Vnr. 87992010

Prímus
Prímus.

1.490

Vnr. 50652233

Ferðagrill
STERLING PORTA CHEF 
ferðagasgrill með efri grind.
Grillflötur 32x48 cm.

Vnr. 50657482

Taska
Burðartaska fyrir STERLING 
PORTA CHEF ferðagargrill.

2.990 kr.

2.490
Vnr. 88015964/6

Tjalddýna
Tjalddýna, svört
eða ljósblá.690

Vnr. 88015968

Teppi
Flísteppi.

990

15.900

Vnr. 88016002

Einnotagrill
Einnotagrill.

299kr.

Allt klárt
fyrir útileguna!

5.990
Vnr. 87977141

Kælibox
Kælibox með rafmagni, 12V, 25 ltr.



Angela Merkel Þýzka-
landskanzlari og starfandi 
formaður leiðtogaráðs 
Evrópusambandsins hleypti 
mönnum ekki frá samninga-
borðinu fyrr en málamiðlun 
var náð um nýja uppfærslu 
á stofnsáttmála sambands-
ins. Nýi sáttmálinn, sem 
á að taka gildi árið 2009, 
kemur í stað hins strandaða 
stjórnarskrársáttmála og 
inniheldur nokkur helztu 
atriðin úr honum. 

„Það verður að endurskoða vinnu-
aðferðir okkar. Það er ekki hægt að 
una því að við séum að til klukkan 
fimm að morgni. Það er fáránlegt.“ 

Svo vill til að það var ekki 
Angela Merkel, Tony Blair eða 
annar úr hópi ESB-ríkisstjórna-
leiðtoganna 27 sem lét þessi orð 
falla er staðið var upp frá samn-
ingaborðinu í Brussel að morgni 
laugardagsins síðasta, eftir yfir 30 
tíma maraþonsamningalotu. Það 
var Jacques Chirac, þáverandi 
Frakklandsforseti, sem mælti 
þessi orð fyrir nærri því sjö árum, 
þegar leiðtogafundinum í Nice 
lauk í desember 2000. 

Á báðum fundum toguðust leið-
togarnir á um uppfærslu á stofn-
sáttmála ESB og hættu ekki fyrr 
en málamiðlun var í höfn. 

Stjórnmálaskýrendur telja það 
ekki sízt að þakka þrjózku og 
ákveðni Angelu Merkel, kanzlara 
Þýzkalands sem gegnir for-
mennskunni í ESB fyrri helming 
ársins og stýrði því fundinum, að 
samkomulag náðist. 

Erfiðust við að eiga var krafa 
Pólverja um að þeir héldu sama 
atkvæðavægi við ákvarðanatöku í 
sambandinu og samið var um í 
Nice-sáttmálanum, en samkvæmt 
því hafði Pólland nærri því jafn-
mikið atkvæðavægi og Þýzkaland, 
þótt Pólland hefði meira en tvöfalt 
færri íbúa. 

Samkvæmt drögunum að nýja 
sáttmálanum, sem byggja á því 
fyrirkomulagi sem samið hafði 
verið um í stjórnarskrársáttmál-
anum, á í stað Nice-kerfisins að 
koma kerfi sem kennt er við tvö-
faldan meirihluta. Öll aðildarríkin 
nema Pólland samþykktu þetta 
nýja kerfi, en höfuðkosturinn við 
það er að það getur staðið óbreytt 
þótt aðildarríkjum sambandsins 
fjölgi, jafnframt því að vera ein-
falt. Samkvæmt því þurfa 65 pró-
sent aðildarríkja, sem hafa minnst 
55 prósent íbúa sambandsins að 
baki sér, að samþykkja til að 
ákvörðun nái fram að ganga. 

En það er líka önnur ástæða til að 
staldra við orð Chiracs frá Nice-
fundinum. Því að óánægjan með 
hvernig mál gengu fyrir sig þar 
leiddi til þess að þegar næst var 
ráðizt í endurskoðun stofnsáttmál-
ans – sem nauðsynlegt var vegna 
hinnar fyrirhuguðu stórfjölgunar 
aðildarríkja – var brugðið út frá 
þeirri hefð að halda einungis svo-
nefnda ríkjaráðstefnu til að 
ákveða breytingarnar. Í stað þess 
að ríkisstjórnir aðildarríkjanna 
ákveddu sín í milli hvernig nýja 
sáttmálauppfærslan skyldi líta út 
var bryddað upp á þeirri nýjung 
að kalla saman eins konar stjórn-
lagaþing, sem átti að færa ferlið 
nær borgurunum og gera ákvarð-
anatökuna lýðræðislegri. 

Kaldhæðni örlaganna er að 
stjórnarskrársáttmálinn er sú 
sáttmálauppfærsla í sögu Evrópu-
sambandsins, sem ákveðin var 
með allra lýðræðislegustum hætti. 
Fullgilding hennar strandaði síðan 
á lýðræðinu – þegar kjósendur í 
Frakklandi og Hollandi höfnuðu 
henni í þjóðaratkvæðagreiðslum 
fyrir tveimur árum. 

Þessi reynsla gerði að verkum, 
að eitt meginmarkmið leiðtoganna 

þegar þeir komu saman nú var að 
búa þannig um hnúta að hægt væri 
að fullgilda nýja sáttmálann í sem 
flestum aðildarríkjum án þjóðar-
atkvæðagreiðslu.

„Þetta er ekki til merkis um 
neinn illan hug leiðtoganna,“ segir 
Evrópufréttaritari danska blaðs-
ins Politiken, og heldur áfram: „En 
ályktunin er óhjákvæmileg: Já, 
leiðtogunum tókst að koma sér 
saman um nýjan sáttmála. Nei, 
það tókst ekki að færa Evrópu-
sambandið nær borgurunum.“

Merkel sagði í gær, er hún gerði 
upp ESB-formennskutíð Þjóðverja 
á fundi í Evrópuþinginu, að sam-
komulagið um nýja sáttmálann 
hefði forðað sambandinu frá því 
að skiptast upp í „tveggja-hraða-
Evrópu“, þar sem sum aðildarrík-
in tækju sig saman um að ganga 
lengra í samrunaátt en önnur. 

Tony Blair, sem sat sinn síðasta 
ESB-fund sem forsætisráðherra 
Bretlands, lét svo ummælt eftir 
fundinn að karpið, sem að vísu 
leiddi loks til niðurstöðu, sýndi 
hvers vegna þörf væri á nýjum 
sáttmála; gera yrði ákvarðanatöku 
og stofnanakerfi ESB skilvirkari, 
en hvort tveggja hefði ekki verið 
hannað fyrir núverandi fjölda 
aðildarríkja.

Nýja samkomulagið þýðir einn-
ig að hættan hefur minnkað til 
muna á að miklar seinkanir verði 
á því að umsóknarríki fái inn-
göngu í sambandið. Prófraun á 
það mun verða Króatía, sem stefn-
ir á að fá aðild árið 2009. 

Næsta skref er að kalla saman 
ríkjaráðstefnu, sem vonast er til 
að leggi blessun sína yfir sátt-
máladrögin fyrir lok þessa árs, 
svo að fullgildingarferlið geti 
farið í gang strax á næsta ári. 
Portúgalar stýra ríkjaráðstefn-
unni þar sem þeir gegna ESB-for-
mennskunni síðari helming árs-
ins.

Stærsti óvissuþátturinn í fram-
haldinu er hvar nýi sáttmálinn 
verður borinn undir þjóðarat-
kvæði, því hann getur ekki tekið 
gildi fyrr en öll aðildarríkin 27 
hafa fullgilt hann. 

Bókað er að þjóðaratkvæða-
greiðsla fer fram á Írlandi. Það 
mun hugsanlega einnig verða gert 
í Danmörku, jafnvel Hollandi. Í 
öllum hinum aðildarríkjunum 24 
er líklegast að fullgilding í þjóð-
þingunum verði látin nægja. 

Þetta endurspeglar enn og aftur 
hve miklum vandkvæðum það er 
bundið að færa Evrópusambandið 
nær borgurunum, að fá þá til að 
taka virkari þátt í mótun sam-
bandsins og stefnumörkun. „Stóra 
áskorunin er hvernig hægt er að 
virkja almenning til þátttöku í 
umræðu um Evrópu til að honum 
finnist á sig hlustað. Evrópa [les: 
Evrópusamruninn] getur ekki 
haldið áfram sem „elítu-drifið“ 
verkefni,“ hefur fréttavefur BBC 
eftir Jacki Davis við rannsókna- 
og ráðgjafarstofnunina European 
Policy Centre í Lundúnum.

fréttir og fróðleikur

Stjórnarskrárkreppa ESB að baki

Tímamótaembætti í stjórnmálasögunni

Hefur mikla 
þýðingu



„Það borgar sig að finna 
næstu Olís-stöð!“

Þeir sem versla hjá Olís dagana 28. júní til 2. júlí
fá hvorki meira né minna en fjórfalda Vildarpunkta
í kaupbæti.

Fellihýsi
1.vinningur!

Fleetwood-fellihýsi
að verðmæti

1.595.000 kr.

Risagasgrill
2.vinningur!

Permasteel-gasgrill
að verðmæti
228.000 kr.

2 x stimpilkort:
Nokia 2310
5.900 kr.

3 x stimpilkort:
Nokia 6080
9.900 kr.

Fjórfaldir Vildarpunktar
í farteskið!

Taktu þátt í Ævintýraeyjuleiknum og safnaðu stimplum hjá Olís. Glæsilegir vinningar í boði.

Lúxusgisting
3.vinningur!

fyrir tvo á Hótel Búðum
með kvöldverði og

morgunmat.

Farsímatilboð
fyrir stimpilkort!

Ævintýrakortin eru líka
lykill að frábærum
farsímatilboðum.

OLÍS – við höldum með þér!Vildarpunktar



hagur heimilanna

Ný reglugerð hefur verið sett sem 
takmarkar innihald svokallaðra 
þalata í leikföngum og hlutum fyrir 
börn. Þalöt eru efnasambönd sem 
geta verið hættuleg heilsu manna.  

Með reglugerðinni eru sett tak-
mörk á innihald þalata í vörum á 
borð við naghringi, túttur, smekki 
og mataráhöld. Þrjár tegundir þal-
ata verða með öllu bannaðar og 
strangari takmarkanir settar um 
notkun þriggja annara í vörum sem 
börn geta stungið upp í sig. 

Hávar Sigurjónsson, upplýsinga-
fulltrúi Umhverfisstofnunar, segir 
að um sé að ræða samræmdrar evr-
ópskar reglugerðir. „Þessar reglur 
hafa verið við lýði í Evrópu um 
nokkurt skeið og meginþorri þeirra 
barnavara sem fluttar eru til lands-
ins koma þaðan. Það er því ólíklegt 
að barnavörur sem fást í verslunum 
hér standist ekki reglugerðina.“

Eldri vörur sem ekki standast 
reglugerðina verða ekki afturkall-
aðar en íslenskir framleiðendur 
sem framleiða vörur af þessu tagi 
verða framvegis að hátta fram-
leiðslunni í samræmi við reglu-
gerðina.  

Leikföng ekki afturkölluð

 Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarfulltrúi í Hafnarfirði, kann ýmis 
ráð ef silfurfægilögurinn klárast.

Tryggingar greiddu með Skoda

Þjónustugjöld bankanna 
eru flókin og erfitt er fyrir 
neytendur að sjá hvaða 
bankar eru með lægstu 
gjöldin. Neytendasamtökin 
hafa lagt til að búin verði 
til samanburðarreiknivél 
svo að hægt verði að bera 
saman gjöld bankanna á 
einfaldan hátt. Samtök fjár-
málafyrirtækja taka vel í 
þessa hugmynd.

Þjónustugjöld bankanna eru flókin 
og erfitt er að bera þau saman. 
Neytendasamtökin hafa óskað eftir 
því að úr þessu verði bætt með því 
að búin verði til samanburðar-
reiknivél. „Það er erfitt að bera 
saman hluti sem eru svona flóknir 
og jafnvel samtvinnaðir,“ segir 
Þuríður Hjartardóttir, fram-
kvæmdastjóri Neytendasamtak-
anna. „Okkur finnst vanta saman-
burðarreiknivel þar sem neytandi 
getur borið saman sína þjónustu 
við aðra og séð hvað hún kostar. 
Svona reiknivélar eru til í Dan-
mörku og einnig hér á Íslandi vegna 
rafmagnssölu.“ 

Þuríði hugnast ekki að bankarn-
ir sjái um að reka þennan gagna-
grunn. „Einhver hlutlaus ætti að 
sjá um þetta. Við höfum reyndar 
boðist til að halda úti svoleiðis 
gagnagrunni. En það þyrfti að 
vera sameiginleg ákvörðun banka 
til að af þessari samanburðar-
reiknivél yrði og jafnvel að við-
skiptaráðuneytið tæki það að sér. 
Við höfum sent erindi bæði til 
banka og viðskiptaráðuneytisins 

en ég veit ekki í hvaða farvegi það 
er.“

Ólafur Páll Gunnarsson hjá Sam-
tökum fjármálafyrirtækja segir 
samtökin ekki hafa tekið formlega 
afstöðu í þessu máli. „Við fögnum 
hins vegar frumkvæði Neytenda-
samtakanna enda byggja fjármála-
fyrirtækin á viðskiptamönnum 
sínum og vilja þjóna þeim sem best, 
segir Ólafur.“ Þau hafi í júníbyrjun 
fengið frá Neytendasamtökum 
erindi með yfirlit yfir danska kerf-

ið með það fyrir augum að skoða 
það. „Danir hafa haft þetta fyrir-
komulag í átján mánuði og það 
hefur gengið vel. Við munum því 
kynna okkur þetta betur,“ segir 
Ólafur.  

Kristján Skarphéðinsson, ráðu-
neytisstjóri hjá viðskiptaráðuneyt-
inu, segir að búið sé að gera þjón-
ustusamning við Neytendasamtökin 
fyrir þetta ár. Málið sé því í bið-
stöðu í viðskiptaráðuneytinu. 

Þjónustugjöld bankanna 
verði gerð gegnsærri 



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

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

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

  *Tilboðið gildir innan kerfis Símans. Nánari upplýsingar um tilboð og skilmála er að finna á siminn.is/frelsi
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SONY ERICSSON Z310i

Léttkaupsútborgun
900 kr.

1.000 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Verð aðeins 12.900 kr.

Sumartilb
oð



taekni@frettabladid.is

ur á sinni framhaldsskólagöngu. 
Hvað hafa krakkarnir að gera við 
þessi dýru tæki?

„Í byrjun voru menn óvissir um 
þessa nýju tækni og hvernig hún 
myndi nýtast nemendum. Foreldr-
ar hringdu kvartandi og kölluðu 
þetta dýra glósubók,“ segir Mar-
grét. „Síðan þá hafa mínir kennar-
ar farið langt í að nýta alla hugsan-
lega möguleika sem svona rafræn 
kennsla býður upp á, og ég hef 
ekki fengið eina einustu kvörtun í 
tvö eða þrjú ár.“

Sem dæmi um þá möguleika 
sem fartölvuvæðing býður upp á 
nefnir Margrét fyrirlestra sem 
eru hljóðritaðir og settir á netið, 
vefleiðangra og verkefnamiðaðar 
kennslustundir. „Það hefur dregið 

gríðarlega úr þessari svokölluðu 
töflukennslu hjá okkur, þar sem 
kennarinn stendur uppi við töfl-
una og þylur upp námsefni.“

Margrét segir nemendurna ekki 
geta fengið fartölvu á kaupleigu-
samning, eins og var í boði fyrstu 
árin hjá MK. Ekki eru heldur nein-
ir samningar til staðar við tölvu-
verslanir um sérstök skólatilboð.
Foreldrarnir, eða unglingarnir 
sjálfir, þurfa því að kaupa fartölv-
urnar á sama verði og allir aðrir.

„Við vorum með kaupleigusamn-
inga og tilboð til að byrja með en 
áhuginn fór dvínandi með árun-
um. Þegar við hættum með það 
var nánast engin eftirspurn. Far-
tölvutilboðin eru líka orðin svo góð 
í dag.“

Fartölvur eru að verða 
jafn algengar og reiknivél-
ar og pennaveski í sumum 
framhaldsskólum landsins. 
Menntaskólinn í Kópavogi 
gerir ráð fyrir að allir nem-
endur séu með fartölvu við 
námið og margir aðrir skól-
ar mæla með fartölvueign 
nemenda. Eru fartölvur 
mikilvægt hjálpartæki fyrir 
nemendur eða bara rándýr 
stílabók?

Fartölvuvæðing framhaldsskóla 
er engin nýjung, en undirbúning-
ur hennar hófst árið 1999. Ári 
síðar riðu þrír framhaldsskólar á 
vaðið um þróun upplýsingatækni í 
skólastarfi, Fjölbrautaskólinn við 
Ármúla, Fjölbrautaskóli Suður-
lands og Menntaskólinn á Akur-
eyri. Stuttu eftir það hóf Mennta-
skólinn í Kópavogi að gera ráð 
fyrir fartölvueign nemenda sinna, 
og gerir það enn.

„Kennslan hjá okkur er far-
tölvumiðuð í öllum áföngum og ef 
nemendur ætla að nýta sér það þá 
er nánast nauðsynlegt að vera með 
vél,“ segir Margrét Friðriksdóttir, 
skólameistari MK. „Kannanir 
okkar sýna að nemendur eru 
almennt ánægðir og telja upplýs-
ingatækni gera námið skemmti-
legra. Hins vegar hefur ekki verið 
gerð úttekt á því hvort þetta hækki 
einkunnir eitthvað.“

Mörgum foreldrum finnst skrýt-
ið að þurfa að kaupa eitt til tvö 
hundruð þúsund króna fartölvu 
handa börnum sínum þegar þeim 
nægði sjálfum stílabók og blýant-

Dýrasta stílabók í heimi?

Köngulær sem halda skrá yfir netið

Bjóðum nú síðustu sætin til Mallorca í 
júlí á frábæru tilboði. Bjóðum einstök 
kjör á gistingu á Club Cala D´or Park
íbúðahótelinu á Cala D´or, 6., 13., 20 
og 27. júlí. Fjölskylduvænt íbúðahótel 

sem býður upp á góða staðsetningu og 
notalega stemmningu. Njóttu lífsins á 

þessum vinsæla áfangastað.
Verð kr. 49.990
Netverð á mann , m.v. 2 fullorðna saman 
í íbúð m/1 svefnherbergi í viku. Aukavika
kr. 14.000.

Aðeins örfáar íbúðir!

Verð kr. 39.990
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 
börn saman í íbúð m/1 svefnherbergi í 
viku. Aukavika kr. 14.000.
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KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is
KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.

KIA CARENS 
Nýi fjölnotabíllinn frá Kia er kominn og sameinar glæsilegt útlit, 
sveigjanlegt rými og frábæra aksturseiginleika. Kia Carens 
rúmar allt að sjö manns, en gefur líka endalausa notkunar-
möguleika. Að sjálfsögðu er verðið eftir sem áður í anda Kia.

Ríkulegur staðalbúnaður:

•  ABS og EBD hemlakerfi
•  ESP stöðugleikastýring
•  Álfelgur
•  Bakkskynjari
•  Loftkæling

•  3ja punkta öryggisbelti fyrir sjö farþega
•  Hraðastillir
•  Aksturstölva
•  Ræsitengd þjófavörn
... og margt fleira

DVD bílabíó og dráttarbeisli innifalið í verði 

FRÁBÆR KAUP!
Sjö manna Kia Carens CRDI dísil, sjálfskiptur, 2,0 l., 140 hö.



Greiningardeildir bankanna 
reikna með litlum breytingum á 
vísitölu neysluverðs (VNV) milli 
júní og júlí. Sérfræðingar Kaup-
þings spá 0,1 prósents hækk-
un verðlags í júlí en hins vegar 
reikna kollegar þeirra hjá Lands-
bankanum með 0,1 prósents lækk-
un og Glitnismenn spá 0,2 pró-
senta lækkun.

 Samkvæmt spám greiningar-
deildanna fer tólf mánaða verð-
bólga undir fjögur prósent og 
verður á bilinu 3,4-3,6 prósent. 
Verðbólgan hefur farið lækkandi 
á árinu en í upphafi árs var hún 
6,9 prósent.

Útsölur koma til með að draga 
úr hækkunum verðlags en aftur á 

móti vinnur hækkandi fasteigna-
verð á móti útsöluáhrifum.

Þrátt fyrir lækkandi verðbólgu 
er mat sérfræðinga að undirliggj-
andi verðbólga sé enn talsverð í 
hagkerfinu.

Hagstofan birtir næstu mæl-
ingu hinn 11. júlí. 

Bandaríska fjárfestingafé-
lagið Blackstone Group hef-
ur átt verra gengi að fagna 
í bandarísku kauphöllinni 
vestanhafs en vonir stóðu 
til. Gengið hefur hríðfallið í 
vikunni og er nú komið und-
ir útboðsgengi.

Fjárfestingafélagið Blackstone 
Group var skráð í Kauphöllina 
í New York í Bandaríkjunum á 
föstudag í síðustu viku að undan-
gengnu velheppnuðu hlutafjárút-
boði með rúman 12 prósenta hlut 
í félaginu. 

Talsverðrar eftirvæntingar 
gætti fyrir útboðið og var mikil 
umframeftirspurn eftir bréfum 
í þessu einu af stærstu fjárfest-
ingafélögum heims. Þegar útboð-

inu lauk á fimmtudag höfðu 153,3 
milljónir bréfa selst í félaginu 
fyrir jafnvirði 258 milljarða króna 
á genginu 31 dalur á hlut, sem var 
í efri mörkum væntinga.

Að útboðinu loknu sagði frétta-
veitan Bloomberg Blackstone 
einn af stórlöxunum í bandarísku 
kauphöllinni með markaðsvirði 
upp á 33,5 milljarða dala, jafnvirði 
2.100 milljarða íslenskra króna. 
Bloomberg varaði hins vegar við 
því í gær að ekki megi búast við 
jafn miklum vexti fjárfestinga-
félaga og undanfarin misseri þar 
sem lántökur væru orðnar kostn-
aðarsamar og yfirtökur því erfið-
ari.

Rúmur helmingur af nýju hluta-

fé Blackstone rann í vasa Step-
hens Schwarzman og Peters G. 
Peterson en þeir stofnuðu félagið 
árið 1985 með 400 þúsund dali upp 
á vasann. 

Upphafsgengi bréfa Blackstone 
var 36,45 dalir á hlut á föstudag og 
hækkaði talsvert í fyrstu viðskipt-
um, fór hæst upp um 45 prósent. 
Dagshækkun var engu að síður 
ágæt, um 20 prósent. 

Gengi bréfanna hefur fall-
ið hratt í þessari viku, þar af um 
5,2 prósent á þriðjudag og endaði 
undir útboðsgengi við lokun við-
skipta. Lækkanaferlið hélt áfram 
í gær og stóð gengið í kringum 30 
dali á hlut um miðjan dag. 

[Hlutabréf]

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

Peningaskápurinn...

Spá litlum verð-
lagsbreytingum
Tólf mánaða verðbólga fer niður fyrir fjögur prósent.

Baugur Group hyggst gera yf-
irtökutilboð í fasteignafélagið 
Immo-Croissance. Félagið er skráð 
í kauphöllina í Lúxemborg og Eur-
onext-kauphöllina í Brussel. 

Samþykki allir hluthafar í 
Immo-Crossance tilboðið er virði 
kaupanna 145 milljónir evra. Það 
nemur rúmum tólf milljörðum 
króna. Búist er við að formlegt 
tilboð verði lagt fram á milli loka 
júlímánaðar til loka ágústmánað-
ar. 

Í tilkynningu sem birtist á 
heimasíðu Baugs segir að eigna-

safn Immo-Croissance sé gott og 
félagið búi yfir miklum vaxtar-
möguleikum. Baugur hafi trú á 
stjórnendum félagsins og muni 
vinna áfram með þeim að frekari 
vexti þess. 

Kaupin á Immo-Croissance eru 
liður í þeirri stefnu Baugs Group 
að fikra sig frekar inn á evrópsk-
an fasteignamarkað. Meðal fast-
eignafélaga í eigu Baugs eru Stoð-
ir og Þyrping hér á landi og Keops 
og Nordicom í Danmörku. 

Kauþing í Lúxemborg er ráð-
gjafi Baugs við yfirtökuna. 

Sækir á evrópskan
fasteignamarkað



Pallíettukjóll passar ekki í prentverksmiðju, 
en fyrir söngkonu á sviði er tilvalið að klæðast 
slíkri flík.

Vigdís Ásgeirsdóttir er, eins og svo margir Íslending-
ar, kona sem gegnir fleiri en einu hlutverki í lífinu. 
Hún er nemi hjá FÍH, starfar hjá Prentmeti og syng-
ur með rokkhljómsveit eins og stendur, en stefnir þó 
á að búa fljótlega til jassband þar sem hún er útlærð-
ur jasssöngvari. Pallíettukjólinn sinn fékk hún hjá 

Karen Millen fyrir um hálfu ári og segir hún þessa 
fögru flík henta fyrir ýmis tilefni en þó ekki í vinn-
una hjá Prentmeti. 
„Hún er frekar óhrein þessi vinna og kjóllinn myndi 
skemmast fljótt, en þar sem ég er líka söngkona gæti 
kjóllinn komið sér mjög vel í þeirri vinnu. Svo má 
líka nota hann til að fá stráka til að taka eftir manni, 
það er engin spurning. Enda held ég að það sé lang-
þráður draumur flestra karla að fá að ganga í pallí-
ettum,“ segir Vigdís og skellir upp úr.

Pallíettudraumur

Age Defying                         Deep Cleansing                    Gentle Exfoliating                    Herbal Cleansing

ANDLITSKLÚTAR

Andlitshreinsiklútar sem innihalda
blöndu af lækningajurtum og vítamínum

til þess að hreinsa, fjarlægja farða
og vernda húðina.

B5 próvítamín verndar og gefur húðinni
raka, kamillukjarni róar hana. Húðin verður
fersk og heilbrigð útlits. Ofnæmisprófaðir.

Andlitshreinsiklútar sem innihalda sérstaka
blöndu af andoxunarefnum til þess að hægja á 
öldrun húðarinnar:Coensím Q10, beta glucan,

vínberjakjarnaolía, kjarni úr grænu te og E vítamín.
Sæt möndluolía og B5 próvítamín gefa húðinni

raka og vernda hana. Klútarnir eru mildir en áhrifaríkir 
og henta sérstaklega til hreinsunar á augnfarða.

Mildir en áhrifaríkir andlitsdjúphreinsiklútar sem 
fjarlægja andlitsfarða og eru góðir fyrir húðina.
Náttúrulegir ávaxtakjarnar (AHA) djúphreinsa

húðina, B5 próvítamín vernda
hana og næra og Kamillukjarni róar húðina.

Klútarnir innihalda enga olíu og stífla
þar af leiðandi ekki svitaholurnar. Ofnæmisprófaðir.

Frískandi skrúbbandlitshreinsiklútar.
Klútarnir fjarlægja dauðar húðfrumur og hreinsa

húðina án þess að þurrka hana. Kjarni úr greipávöxtum
frískar upp á húðina og kjarni úr sítrónugrasi tónar og

örvar húðina. Klútarnir innihalda einnig B5 próvítamín
og kamillukjarna sem gefa húðinni raka og róa hana.

Húðsjúkdómafræðilega prófaðar.

Age Defying



Steinunn Reynisdóttir gefur 
ráð í umhirðu grasflata.

„Aðalatriðið er að slá grasflötina 
einu sinni í viku,“ segir Steinunn 
Reynisdóttir, garðyrkjufræðing-
ur hjá Garðheimum. „Þá minnka 
líkur á að hirða þurfi grasið, af 
því þá verður það ekki mikið, 
heldur leyfa því að liggja þar sem 
næring fæst úr því.“

Að sögn Steinunnar er í góðu 
lagi að slá flötina vikulega allt 
sumarið ef svo ber við. Geri 
maður það ekki verður að raka 
eða nota safnarann á sláttuvél-
inni, til að safna grasinu saman. 
Síðan sé gott að hafa þá þumal-
puttareglu í huga að litlar sláttu-
vélar henta vel á litlar flatir, en 
stórar vélar á stærri flatir.

„Svo er tilvalið að gefa flötinni 
áburð svona tvisvar til þrisvar 
sinnum yfir sumarið,“ bendir 
Steinunn jafnframt á. „Best er að 
nota graskorn í fyrstu gjöf og blá-
korn í annarri og þriðju gjöf. 
Einnig má setja þunnt lag af nær-
ingarríkri mold á flötina. Flötin 
gæti orðið ljót við það, en það er 
bara rétt á meðan moldin gengur 
niður í jörðina. Loks má nota 
hæsnaskít eða þörungamjöl sem 
áburðargjöf.“

Þá segir Steinunn brýnt að 
vökva grasflötina einu sinni til 
tvisvar í viku, á meðan veðurfar-
ið er jafn gott og það hefur verið 
að undanförnu. Sérstaklega þar 
sem allt þornar í vindinum, sem 
hefur verið ríkjandi á kvöldin á 

höfuðborgarsvæðinu upp á síð-
kastið.

„Ég mæli einnig með að hafa 
grasflötina ekki snöggslegna í 
haust, til að sporna við mosa,“ 

segir hún ennfremur. „Gefa henni 
síðan kalk einu sinni um haustið. 
Þá ættu menn að vera í góðum 
málum.“

Reglulegur garðsláttur

DALTON
Litir: Ljós / Beige – Ólífugrænn – Malt-brúnn

3ja sæta Verð áður 109.000 kr. Nú 87.200 kr.
Svefnsófi Verð áður 159.000 kr. Nú 127.000 kr.
Stóll Verð áður 82.000 kr. Nú 65.600 kr.
Skemill Verð áður 48.000 kr. Nú 38.400 kr.



Mick Jagger og félagar voru 
meðal þeirra sem mótuðu 
tískustrauma síns tíma.

Tónlistar- og tískuheimurinn eru 
tvö nátengd fyrirbæri. Rokk-
arar og popparar sjást í 
einhverjum ákveðnum 
stíl og á örfáum 
vikum eru eftirlík-
ingar af stílnum 
komnar í versl-
anir víða um 
heim. Ef stjörn-
urnar verða 
hins vegar ofur 
stórar getur 

dæmið snúist þannig við að ímynd 
þeirra verður að tískufyrirbæri í 
sjálfu sér. Þetta á til dæmis vel við 
Rolling Stones, en merki þeirra, 
tungan góða sem hönnuð var af 
John Pasche árið 1971, hefur prýtt 

fleiri boli, bolla og hand-
klæði en nokkuð 

annað hljómsveit-
armerki og nú 

eru sjálf andlit 
rokkhund-
anna nýtt 
sem mynst-
ur á vönd-
uðum tísku-
varningi.

Rúllandi tískusteinar

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína

á 2 vikum með Flextiol

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum,
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.

Áður        Nú

Túníka 4.400 2.500
8.800 4.400
4.400 2.700
4.900 2.000
5.400 2.000
3.900 1.500
5.900 2.900
5.900 2.900

ÚTSALA

Komið og gerið frábær kaup
Allt að 60% afsláttur.

Útsala
Kjólar fyrir 
brúðkaupið

Áður 8990

Nú 5990



Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

Á dögunum voru haldnar tískuvikur í 
Rio de Janeiro og Sao Paulo í Brasilíu. 
Tískusérfræðingar hafa tekið saman það 
heitasta sem þar kom fram. Stuttir og 

hlýralausir kjólar, sterkir og skærir litir 
og kvenlegur fatnaður með karlmann-
legu ívafi var meðal þess sem var hvað 

mest áberandi. Einnig fór mikið fyrir 
mittisháum pilsum og buxum og mikið 

var af svörtum klæðnaði. 

Tískuvika 
í Brasilíu



Þegar ég var lítill í 
Vestmannaeyjum fóru 
skipstjórar og frúr til 
Spánar í frí. Þá var 
sundbolur aðeins flík 
til að nota á ströndinni 
og sundskýlur til að 
synda í. Sundfatatíska 
var frekar tengd 
íþróttamerkjum en 
tískuhönnuðum.  Nú er 
öldin önnur og allir Ís-
lendingar fara í sólina 
ef marka má blaðaaug-
lýsingar líkt og flestir 
aðrir Mið- og Norð-
ur-Evrópubúar og nú 
er sundbolur annað 
og meira en í minni 
æsku.

Sundbolir eru í 
mikilli uppsveiflu eftir tíma-
bil þegar bikiníið þótti það eina 
bjóðandi í sólina. Síðasta sumar 
mátti þegar sjá þessar auknu 
vinsældir sundbola og ákveðna 
þróun á þeim en þeir urðu meira 
eins og raunverulegar flíkur eða 
toppar, oft skreyttir með sem-
elíusteinum eða öðru skrauti. 
Nauðsynlegt fyrir þá sem eyða 
fríinu á lystisnekkjum og í sigl-
ingum. Þá er bara hægt að skella 
léttu pilsi yfir sundbolinn sem 
breytist í efripart eða þá léttri 
strandslæðu sem er sérstaklega 
til þess gerð að vefja um mittið, 
og drífa sig svo til að sötra sval-
andi hanastél eða kampavín beint 
úr ísfötu.

Þessi þróun heldur áfram í 
sumar og stíllinn er líkt og í fatn-
aði mjög „rectro“, undir áhrifum 
áranna 1960-80 þó í bland megi 
finna mismundandi stíl. Litirnir 
sömuleiðis eru sterkir, til dæmis 
kóngablátt eins og hjá Gottex 
með gylltri spennu undir brjóst-

um (179 evrur). Eða þá 
í eldrauðu með belti og 
rennilás í anda Pamelu 
Anderson eða Ursulu 
Andress sem Bond-
stúlku frá Livia (80 
evrur). Gyllt, silfur, alls 
kyns munstur, oft dálítið 
ofskynjunarlegt líkt og 
frá sýrutímanum, dopp-
ur, rendur og svo mætti 
áfram telja. Dior lætur 
kynþokkann tala á rósa-
bleikum bol með „Dior“ 
í gegnsæju (190 evrur).

Svo er auðvitað 
hægt að fá sér einn lit-
ríkan hjá H & M en í 
þetta skiptið er það 
söngkonan Kylie Min-
ogue sem er í fyrir-

sætuhluverkinu til að kynna 
sundfötin þrátt fyrir brjósta-
krabbamein fyrir ekki svo löngu. 
Líkt og undanfarin ár fer hluti af 
tekjunum til að útvega vatn fyrir 
fátæka íbúa í Afríku. Þar má til 
dæmis finna bikiní (25 evrur) í 
litum sem minna á Karabíahafið 
eða þá reimaða sundboli í silfurlit 
og kemst þá enginn hjá því að sjá 
ykkur í sólinni.

Á síðustu árum hefur fram-
boð á herraundirfötum aukist til 
muna bæði hvað varðar framboð 
og fjölda tískumerkja sem þau 
framleiða. Sundföt eru þar engin 
undantekning og bylting í ár á 
markaðnum líkt og „wonderbra“ 
á sínum tíma fyrir konur. Það 
eru nýju „push up“ undirfötin frá 
Aussibum með púðum á rasskinn-
unum fyrir þá sem ekki eru með 
nógu flottan rass, sömuleiðis er 
framhlið sundskýlunnar fóðruð 
til þess að innihaldið virki meira 
um sig og ýta því upp.

Escada sendir frá sér sumar-
ilmi fyrir bæði kynin.

Sunset Heat heitir nýi ilmurinn 
frá Escada sem kemur í takmörk-
uðu upplagi nú í sumar og fæst í 
flestum snyrtivöruverslunum 
landsins. Innihaldsefni ilmsins 
minna á sumarið enda er hann 
samsettur úr sumarblómum og 
ávöxtum.

Í kvenilminum er meðal annars 
að finna papaya, mangó, melónur, 
perur og hýbiskus en í karlmanns-
ilminum er til dæmis lavender, 
musk og sítrus. Segja má að Sun-
set Heat séu seiðandi ilmir fyrir 
unga sólarelskendur af báðum 
kynjum, en ilmurinn er hugsaður 
fyrir aldurshópinn 16-30 ára.

Hiti sólar-
lagsins

Sandalar í 
úrvali

Stærðir 28 - 35
3.995 kr.

Stærðir 41 - 48
12.950 kr.

Stærðir 37 - 42
10.640 kr.

Stærðir 36 - 47
3.995 kr.

Stærðir 22 - 35
1.995 kr.

Maternity
Fyrir verðandi og
nýbakaðar mæður.
• Neðanþvottaklútar fyrir þrútin og

viðkvæm svæði
• Olíugel, eykur teygjanleika húðarinnar 

og er tilvalið til að nudda uppúr
• Næringarkrem sem eykur teygjanleika

húðarinnar
•Fótakrem sem léttir á þrútnum fótum

Fæst aðeins í verslunum Lyf og heilsu og ÁrbæjarapótekiFæst í apótekum um land allt

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

Vantar þig tösku?

Útsalan hefst í dag.
Gríptu tækifærið!
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Humarhöfnin, nýr veitinga-
staður við höfnina á Höfn í 
Hornafirði verður opnaður 
í dag, rétt fyrir hina árlegu 
humarhátíð Hornfirðinga. 

„Við munum sérhæfa okkur í réttum 
úr svæðisbundnu hráefni og aðalá-
herslan verður á leturhumar (lang-
oustine),“ segir Anna Þorsteinsdótt-
ir þjónn og veitingamaður. Hún á 

hinn nýja veitingastað Humarhöfn-
ina ásamt eiginmanninum, Ólafi 
Vilhjálmssyni, Ara bróður sínum og 
Maríu Gísladóttur konu hans. 

Ari tekur undir orð systur sinnar 
og verður svo dálítið vísindalegur. 
„Starfsemin hjá okkur mun byggjast 
á fáum réttum þar sem vöruþróun 
skipar stóran sess. Því höfum við 
fengið hingað sérfræðing í mat-
reiðslu og þeirri list að njóta matar 
og drykkjar. Hann heitir Jacques 

Dupont og er kennari í gastrónómíu 
við háskólann í Boulogne Sur Mer.“

Réttirnir sem Jacques er að 
þróa verða kynntir fyrir gestum 
Humarhafnarinnar á humarhátíð-
inni sjálfri nú um helgina. Ari lofar 
að þar verði sitthvað spennandi 
og nefnir að Jacques aðlagi rétt-
ina að heilum og lifandi humri eftir 
íslenskum aðstæðum. 

Húsnæði Humarhafnarinnar 
var áður í eigu Kaupfélags Austur-
Skaftfellinga. Upphaflega var þar 
verslun en í seinni tíð skrifstofur og 
að sögn eigendanna er stefnt að því 
að gera sögu kaupfélagsins og að-
komu þess að humarveiðum skil á 
efri hæð hússins. „Það verður hægt 
að panta sérstök herbergi, svo sem 
stjórnarherbergið, fundastofuna 
eða kaupfélagstjóraskrifstofuna 
fyrir smærri hópa á efri hæðinni 
en salurinn á neðri hæð tekur um 
60 manns í sæti,“ segja þau og lofa 
að heimsókn í Humarhöfnina verði 
upplifun þar sem saman fari gastr-
ónómía, fræðsla og upplýsingar um 
hráefnið.

Nánari upplýsingar eru á www.
humarhofnin@hfn.is

gun@frettabladid.is

Upplifun að heimsækja 
Humarhöfnina á Höfn

Anna innan við afgreiðsluborðið í Humarhöfninni og Maríu bregður fyrir í spegli. 

Humarhöfnin er í hinu virðulega húsi sem Kaupfélag Austur-Skaftfellinga byggði á sínum tíma nærri höfninni á Höfn. Þar er hægt 
að panta smærri herbergi fyrir hópa á efri hæðinni, svo sem stjórnarherbergið, fundastofuna og jafnvel kaupfélagsstjóraskrif-
stofuna. 

 FJÖR Í FERÐALAGIÐ 
Skoppa og Skrítla á söngferða-
lagi er nýr geisladiskur sem getur 
komið sér vel á löngum ferðalög-
um. Á disknum eru lög og þulur 
sem börnin ættu að þekkja úr 
leikskólunum sínum og leiksýn-
ingu þeirra vinkvenna í Þjóðleik-
húsinu.

Börnin þurfa sitt afþrey-
ingarefni á ferðalögum. Þau 
njóta þess ekki að virða fyrir 
sér fjöll og fossa í sama mæli 
og hinir eldri. Skjaldborg hefur 
hugsað fyrir því með því að 
láta útbúa bangsa- og hvutta-
bakpoka með þremur litlum 
sögubókum hvorn. Bækurnar 
henta börnum á aldrinum eins 
til tveggja ára. Í hvuttapokanum 
fjalla bækurnar um ævintýri 
hvolpsins Bessa og í bangsapokanum eru 
bækurnar um Bjössa bangsa og vini hans. 

Bókatöskur
fyrir börn

Bæjarhátíð verður haldin á Hólmavík nú um helgina. Hún ber yf-
irskriftina Hamingjudagar og þar munu Strandamenn og gestir 
þeirra gera sér dagamun. Margt er í boði til skemmtunar fyrir 
alla aldurshópa því 
hér er um fjölskyldu-
hátíð að ræða. Leikfé-
lag Hólmavíkur sýnir 
leikritið Þið munið 
hann Jörund í leik-
stjórn Skúla Gauta-
sonar, Hljómsveitin 
Hundur í óskilum 
skemmtir og Heiða 
Ólafs mun halda uppi 
fjörinu á stórdansleik 
hátíðarinnar ásamt 
hljómsveitinni PKK. 
Hólmvískir hamingju-
tónar munu streyma frá heimamönnum sem jafnframt bjóða upp 
á risastórt tertuhlaðborð. 

Af annarri afþreyingu má nefna siglingu um Steingríms-
fjörð og sjóstangveiði, listsýningar, götuleikhús, söngvakeppni 
fyrir börnin, þjóðtrúarsmiðju, varðeld, fjöldasöng, kassabílarall, 
skátatívolí, hesta og furðuleika sauðfjársetursins á Ströndum. 

Hamingja á Hólmavík

Heiða Ólafs mun halda uppi fjöri á hamingju-
dögunum. 

Sími: 566 6303 - www.alafoss.is

Lopi Lopapeysur

Húfur Vettlingar

Sokkar Ullarnærföt

Treflar Ullarteppi

Síðan 1896

Laugavegur 1
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Snæfellsnesið er ekki langt frá 
höfuðborg landsins en þangað 
tekur um tvær klukkustundir 
að aka sé miðað við venjulega 
umferð. Nesið sjálft er um 
níutíu kílómetrar að lengd og 
eftir því miðju liggur tignarleg-
ur fjallgarður en Breiðafjarð-
armegin eru þrjú bæjarfélög; 
Stykkishólmur, Ólafsvík og 
Grundarfjörður. 

Á Snæfellsnesi er mikið úrval af 
margs konar afþreyingu og er 
náttúruskoðun ekki þar undan-
skilin, en hún er vitanlega það sem 
heillar hvað mest við nesið. Ferð 
með vélsleða upp á Snæfellsjök-
ul er til dæmis eitthvað sem allir 
ættu að reyna að minnsta kosti 
einu sinni um ævina, sú upplifun 
er nánast ólýsanlega mögnuð. Dul-
spekisinnar telja að jökullinn búi 
yfir sérstökum krafti og flestir 
eiga erfitt með að þræta fyrir það 
þegar á tindinn er komið, slíkur er 
máttur hans. 

Á Arnarstapa rekur Tryggvi 

Konráðsson ferðaþjónustuna Snjó-
fell ásamt fjölskyldu sinni, þar 
sem meðal annars er boðið upp á 
vélsleða- og snjótroðaraferðir upp 
á jökulinn. 
„Við byrjuðum á þessu 1991 og 
erum eina ferðaþjónustan sem 
fer upp á jökultoppinn. Við erum 
með um fimmtán sleða og til að 
aka sleðanum þarf ekki annað en 
bílpróf,“ segir Tryggvi sem brun-
ar upp og niður Snæfellsjökul þri-
svar sinnum á dag. 

Spurður að því hvort Íslend-
ingar séu jafn duglegir og útlend-
ingar að nýta sér þennan valkost 
segir hann svo vera. 

„Það er sama fólkið sem kemur 
aftur og aftur. Stundum fer það með 
skíði eða snjóbretti með sér upp og 
rennir sér svo niður, aðrir taka með 
sér nesti og ganga til baka. Í góðu 
veðri er útsýnið af jöklinum stór-
fenglegt, sambærilegt við að vera 
í flugvél, hægt að sjá svo langt sem 
augað eygir og því margir sem vilja 
njóta þess,“ segir Tryggvi og þeir 
sem hafa reynt þetta geta óhikað 
tekið heilshugar undir að slík upp-
lifun er engu lík.

HÉR ER EKKERT FÍNT UNDIR SAUTJÁN 
SORTUM
Annan hvorn sunnudag er boðið 
upp á kaffihlaðborð Hnallþóru á 
Arnarstapa, en þar gefst gestum 
kostur á að smakka á heimatilbún-
um kræsingum að hætti húsfreyju 
og því tilvalið fyrir umboðsmenn 
sem aðra að bruna út á Arnarstapa 
í kaffi. 

Á Grundarfirði er einnig boðið 

upp á fjölbreyttar veitingar en 
það er Finni á Krákunni sem sér til 
þess að gestir bæjarins fari sadd-
ir út. Þar er meðal annars hægt að 
fá ferskt fiskmeti, hamborgara og 
franskar eða dýrindis steikur, allt 
eftir því hvað svangan langar í. 

„Krákan opnaði árið 1992 og 
hér bryddum við upp á ýmsu. Oft 
troða hér upp alls konar músíkant-
ar og snillingar, en það er bara 
auglýst á plakötum í bænum. Við 
erum nefnilega ekki með tölvu og 
þar af leiðandi ekki vefsíðu,“ segir 
Finni sem með sanni má kalla mik-
inn höfðingja með metnað fyrir 

góðri matargerð. „Við erum ekki 
bara með hamborgara og franskar 
heldur bjóðum við upp á sitt lítið 
af hverju. Meðal annars koníaks-
marineraðar kótilettur, lambafil-
et, rauðsprettu, lúðu, steinbít 
og súpu. Það fer enginn svang-
ur héðan,“ segir hann glaðlega 
og óhætt er að taka undir það því 
Krákan er annálaður veitingastað-
ur sem fjallað hefur verið um í er-
lendum blöðum og tímaritum.

ÓTALMARGIR MÖGULEIKAR Í YNDIS
LEGRI NÁTTÚRU
Einn af helstu kostum Snæfells-

nessins sem ferðamannastaðar 
er sá að þar er mjög stutt á milli 
áhugaverðra staða og þar finna 
allir eitthvað fyrir sinn smekk. 
Hvort sem er að baða sig í ölkeldu-
vatni í sundlauginni á Lýsuhóli, 
fara í útreiðartúr, skoða hoppandi 
höfrunga og vinalega hvali, virða 
fyrir sér breiða sanda og snjó-
hvítt brim, spila golf, róa á kajak 
eða sigla yfir í Flatey og eiga þar 
góðan dag. Möguleikarnir eru 
ótalmargir og því um að gera að 
aka vestur á Snæfellsnes og eiga 
þar góðar stundir sem lifa í minn-
ingunni.

Ævintýrahald undir jökli

Hjónin Friðfinnur Friðfinnsson og Halla Elmarsdóttir sinna gestum Krákunnar á 
Grundarfirði með mikilli kostgæfni og höfðingskap.

Girnilegasta lambafilet landsins?  Finni 
á Krákunni sér um sína.

Þessi frakki, útskorni frændi bíður 
gleiðgosalegur eftir gestum Krákunnar, 
vopnaður flatböku, gammel dansk, 
góðum vindli og ... kráku.

Horft inn eftir Snæfellsnesi af tindi Snæfellsjökuls en að standa þar er upplifun engri lík. FRÉTTABLAÐIÐ/MARGRÉT HUGRÚN

Hamingjusamir ferðamenn á leið upp jökulinn. Að aka vélsleða krefst þess eins að 
ökumaðurinn hafi bílpróf og konur jafnt sem karlar njóta frelsistilfinningarinnar sem 
það hefur í för með sér að aka slíkum fararskjóta.



 kr. 14.300

Sedona M 
 kr. 34.800Herra bæjarhjól 26"

Sedona W

 kr. 34.800Dömu bæjarhjól 26" kr. 34.300Dömu bæjarhjól 28"

Cypress W

 kr. 39.900Herra bæjarhjól 28"

Expression LX  M 

 kr. 34.000Herra fjallahjól 26"

Boulder M 

 kr. 34.000Dömu fjallahjól 26"

Boulder W
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Landnámssetrið í Borgarnesi var opnað 
fyrir rúmu ári og hefur síðan þá verið 
mikil menningarmiðstöð. Sigríður 
Margrét Guðmundsdóttir og Kjartan 
Ragnarsson reka safnið.

Í Landnámssetrinu í Borgarnesi er margt 
að sjá og gera. „Við erum með tvær fastar 
sýningar, landnámssýningu og Egilssýn-
ingu, sem við köllum flaggskipin okkar, en 

auk þess erum við með leiksýningar, veit-
ingasölu, ratleiki og ferðir með leiðsögn,“ 
segir Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri setursins. 

Leiksýningarnar í Landnámssetrinu hafa 
verið mjög vinsælar og margir sem hafa 
komið á þær síðasta árið. „Við erum búin 
að vera með þrjár leiksýningar í gangi upp 
á síðkastið. Mr. Skallagrímsson var frum-
sýndur þegar við opnuðum 13. maí á síðasta 
ári, Gísli Einarsson hefur verið með Mýra-
manninn í vetur og svo hafa KK og Einar 
Kárason verið saman með sýningu. Við 
höldum væntanlega áfram með þessar sýn-
ingar í haust auk þess sem við erum búin 
að fá Brynhildi Guðjónsdóttur leikkonu og 
Charlotte Böving til að búa til leiksýningu 
sem verður sennilega frumsýnd um áramót-
in. Við vonum svo bara að við getum haldið 
svona áfram og séum komin með atvinnu-
leikhús hérna í Borgarnesi,“ segir Sigríður 
og hlær.

Ratleikur Landnámssetursins hefur líka 
alveg slegið í gegn hjá gestum þess. „Hing-
að kemur mikið af alls konar hópum, fyrir-
tækjum og fólki í hvataferðum og við vorum 
stundum spurð hvort að við værum ekki 
með eitthvað sem fólkið gæti gert sjálft til 
að hafa ofan af fyrir sér og skemmta sér. 
Við settumst því niður og bjuggum til rat-
leik sem við tengdum sögunni. Ratleikurinn 
byrjar uppi í Sandvík þar sem Skallagrímur 
var næstum því búinn að ganga frá Agli 

syni sínum þar sem hann var að tapa fyrir 
honum í knattleik og endar niðri við sund-
ið þar sem hann drap Þorgerði Brák fóstru 
Egils sem hafði skipt sér af. Í leiknum eru 
tvö lið sem fara hvort sínum megin niður 
á nesinu og leita að fjársjóðum á leiðinni 
og þurfa að leysa ákveðnar þrautir. Þetta 
er rosalega skemmtilegt og fullorðið fólk 
verður eins og börn í þessum leik,“ segir 
Sigríður.

Hópar sem vilja kynnast sögu svæðisins 
í kringum setrið geta síðan fengið leiðsögn 
um það ef þess er óskað. „Við erum með 
stuttar ferðir um Egilsslóð og erum þá með 
leiðsögumenn frá setrinu sem fara með 
fólk upp á borgina og á staðina í kring. Við 

erum búin að láta hlaða níu vörður hérna 
víðs vegar sem hægt er að skoða en allt 
þetta hérað logar af sögu, og það má segja 
að hér sé saga undir hverjum steini,“ segir 
Sigríður.

Síðan Landnámssetrið var opnað hefur 
það gengið mjög vel og Sigríður er mjög 
ánægð í Borgarnesi. „Við höfum fengið svo 
góðar viðtökur og allir verið svo góðir við 
okkur að það er bara dásamlegt að vera 
hérna. Fjöldi gesta hefur komið á safnið 
síðasta árið, níutíu prósent Íslendingar, og 
í síðustu viku töldum við saman og kom-
umst að því að hingað hafa komið meira en 
tuttugu þúsund manns frá upphafi.“

Saga undir 
hverjum steini

Fjöldi gesta hefur komið á Landnámssetrið frá opnun þess.

Búið er að hlaða vörður víðs vegar í kringum setrið.

Ný upplifun...

Íshestar, Sörlaskeiði 26, Hafnar rði  -  sími: 555 7000  -  www.ishestar.is

Snæfellsnesið heillar
Ekki missa af þessu einstæða tækifæri

Íshestar bjóða upp á 4 og 6 daga ferðir á Snæfellsnesi í allt
sumar.  Lagt er af stað frá bænum Stóra-Kálfalæk á Mýrum
og hjónin Ólöf Guðbrandsdóttir og Sigurður Jóhannesson sjá um
að ferðirnar verði öllum ógleymanlegar. Laus sæti eru til í einni
6 daga ferð; 14. júlí og í einni 4 daga ferð; 26. ágúst.

Nánari upplýsingar sem og dagleiðir ferðanna er að nna á heimasíðu Íshesta www.ishestar.is
Einnig er hægt að hafa samband í síma 555 7005.
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Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Íshestar eru 25 ára í ár og vegna mikillar aðsóknar í hinar rómuðu
hálendisferðir okkar höfum við bætt við brottförum bæði y r Kjöl
norður í Skagafjörð, á Snæfellsnesi og Mýrum, í Þingeyjarsýslum
að Mývatni og síðast en ekki síst á Fljótsdalshéraði og inn á Vestur-
Öræ . Taktu þátt í ævintýrinu um íslenska hestinn og upplifðu hið
magnaða hálendi og fjallasali í góðum félagsskap.

Upplifðu Drauminn
Nokkur sæti laus í aukaferð 8. júlí y r Kjöl
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Glös. 258 krónur stykkið. 
Europris.

Létt og þægileg búsáhöld í 
ferðalagið geta verið mjög 

smekkleg.

Þegar farið er í ferðalag með 
fjölskylduna, hvort sem það er 

með tjaldvagn eða hjólhýsi getur 
verið gott að taka nauðsynlegustu 
búsáhöld með. Þar sem gler og 
postulín henta ekki vel í langferð-
ir og flestum finnst frekar leiðin-
legt að nota pappadiska til lengdar, 
getur verið sniðugt að kaupa eigu-

leg plastbúsáhöld til að taka með. 
Mikið úrval er orðið af smekkleg-
um búsáhöldum úr plasti 
og ekkert mál að slá upp 
fyrirtaks veislu úti í guðs 
grænni náttúrunni.

Veisla undir berum himni

Glös. 199 krónur stykkið. Hagkaup.

Bolli. 299 krónur. 
Undirskál. 359 krónur. Hagkaup.

Salatsett. 899 
krónur. Hagkaup.

Þriggja hólfa bakki. 
399 krónur. Hagkaup.

Fjögurra hólfa bakki.
 399 krónur. Europris.

Hnífapör, fjögur sett. 
1.690 krónur. Europris.

Fjölskyldan á Vatnsskarðshólum 
í Mýrdal býður upp á hjólabáta-
ferðir fyrir hópa frá Dyrhólum 
sem eru tólf kílómetrum frá Vík í 
Mýrdal. Bátunum, sem eru á hjól-
um, er ekið frá Dyrhólum og út 
í sjó. „Við förum út í sjóinn rétt 
vestan við Dyrhólaey og siglum í 
gegnum gatið á eynni,“ segir Mar-
grét Guðmundsdóttir á Vatns-
skarðshólum. „Við förum með litla 

og stóra hópa eftir pöntunum en 
lágmarksfjöldi er tíu manns. Það 
er erfitt að vera með tímaáætlun 
því stundum er sjórinn ekki fær,“ 
bætir Margrét við en siglingarnar 
eru aukabúgrein hjá fjölskyldunni 
sem er einnig með búskap og veð-
urathugun.

„Fólki finnst þetta almennt mikil 
upplifun, ekki síst þegar farið er í 
gegnum gatið á Dyrhólaey. Síðan 

Siglt í gegnum Dyrh

Ferðirnar eru vinsælar og kann fólk almennt vel að meta dýralífið við Dyrhólaey.

 REYKJANESIÐ Víða er að finna 
áhugaverða staði á Reykjanesi. Þar eru mikil 
fuglabjörg og stutt er í ákjósanlega staði 
fyrir fuglaskoðun svo sem á Hafnabergi. 
Brimfjörur eru stórbrotnar, t.d. við Reykja-
nesvita. Jarðhiti er mikill á svæðinu. Þar má 
nefna hverasvæðið nálægt Reykjanesvita, 
en þekktast er þó Svartsengi þar sem Bláa 
lónið er. Árið 1878 var fyrsti viti á Íslandi 
byggður á Valahnúki skammt norðan við 
Reykjanestá. Átta sjómílur suður af Reykja-
nesi er Eldey, lítil móbergseyja og þar er 
þriðja mesta súlubyggð í heiminum. 
Af icetourist.is.
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Vínglös. 279 krónur stykkið. Hagkaup.

Marimekko kanna. 
2.499 krónur. Hagkaup.

hólaey

Hjólabátunum er ekið út í sjó og þaðan 
siglt í gengum gatið á Dyrhólaey og í 
kringum drangana við eyjuna.

SNÆFELLSJÖKULL

DRANGAJÖKULL

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Njóttu dagsins
- taktu flugið

Aðeins nokkur skref á Netinu og þú ferð á loft

Það getur ekki verið auðveldara.
Þú bókar flugið á flugfelag.is þar sem 
þú finnur ódýrustu fargjöldin og að 
auki frábær tilboð.

Njóttu dagins, taktu flugið 

og smelltu þér á flugfelag.is

flugfelag.is
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Útivist stendur fyrir göngu á Heklu næstkomandi sunnudag 
og verður brottför frá BSÍ klukkan 8.00.

Vegalengd er fjórtán til sextán kílómetrar, hækkun 1.000 
metrar og áætlaður göngutími á bilinu sex til sjö klukku-
stundir.

Leiðin liggur um „sendið hraun, gjall og snjó,“ eins og sagt 
er á heimasíðu Útivistar, www.utivist.is, og mælst til að fólk 
búi sig vel.

Fyrir sögufróða skal jafnframt á það bent að á síðunni er 
lítillega sagt frá sögu Heklu og hugmyndum manna um fjallið 
á öldum áður, en lengi var talið að það væri dyr að helvíti.

Dyr helvítis

Útivist
stendur fyrir 
gönguferð á 
Heklu næsta 
sunnudag.

siglum við meðfram dröngunum 
í kringum eyna þar sem er mikið 
fuglalíf og selir sjást þar gjarnan 
þannig að fólk kann yfirleitt mjög 
vel að meta þessar ferðir sem alla 
jafna taka rúman klukkutíma.“

Margrét segir útskriftarhópa 
úr skólum gjarnan koma í sigling-
ar á vorin og að krakkarnir kunni 
vel að meta fuglalífið og sigling-
una. „Við förum yfirleitt í þessa 
hefðbundnu ferð í gegnum Dyr-
hólaey en eins getum við farið í 
lengri ferðir ef fólk biður sérstak-
lega um það,“ segir Margrét. -sig
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Vesturfarasetrið á Hofsósi 
var opnað árið 1996 og hefur 
að geyma minjar frá vestur-
ferðum Íslendinga á árunum 
1870-1914. Valgeir S. Þorvalds-
son, framkvæmdastjóri Vestur-
farasetursins, segist finna fyrir 
því að vera ekki staðsettur 
á hringveginum en það hafi 
bæði kosti og galla.

„Setrið hefur gengið vel og 
stemningin fyrir málefninu 
hefur verið afskaplega góð,“ 
segir Valgeir og bætir því við að 
undanfarin ár hafi ættfræðing-
urinn Nelson Gerrard starfað á 
Vesturfarasetrinu. „Hann rekur 
ættir fólks út og suður og er sá 
maður sem veit mest um þessi 
mál í heiminum.“

Valgeir segir það sérstakt að 
nú eru þrír Vestur-Íslendingar 
starfandi við Setrið. „Það er há-
skólamenntað og frábært fólk 
sem kom frá Kanada til að vinna 
á Íslandi í eitt ár og læra málið.“ 

Vesturfarasetrið er í þremur 
húsum á Hofsósi og eru þar fjór-
ar sýningar; Annað land – annað 
líf, Akranna skínandi skart, 
Þögul leiftur og Stephansstofa. 
„Við eigum frábært samstarf 
við Byggðasafn Skagfirðinga og 
fengum þaðan þá muni sem við 
þurftum á að halda. Síðan hefur 
okkur borist mikið af munum að 
vestan, bókum og skrifuðu efni 
svo þetta hefur þanist dálítið út,“ 
segir Valgeir.

Aðsóknin er ágæt að Vestur-
farasetrinu en þó segist Valgeir 
finna nokkuð fyrir því að vera 
ekki á hringveginum. „Það hefur 
sína kosti og galla en við mynd-
um alveg þola meiri umferð 
hérna. Það er margt skemmtilegt 
að sjá hér á Hofsósi og í nágrenn-
inu og það er skemmtileg leið að 
fara á Hóla í Hjaltadal, Hofsós 

og Siglufjörð í einni ferð. Þaðan 
er hægt að fara Lágheiðina yfir 
til Ólafsfjarðar,“ segir Valgeir og 

bendir á að Lágheiðin sé alls ekki 
eins illfær og margir halda.

sigridurh@frettabladid.is

Vesturfarasetrið á Hofsósi setur skemmtilegan svip á þorpið.

Munirnir á setrinu koma að miklu leyti frá Byggðasafni Skagafjarðar en einnig hafa 
munir og skrifað efni borist frá Kanada og Bandaríkjunum.

Vesturfarasetrið vinsælt

Sævar Guðjónsson og 
Berglind Ingvarsdóttir reka 
öðruvísi ferðaþjónustu á 
Mjóeyri.

„Við byggjum mest á gistingu 
og bættum nýlega við okkur 
heilsárshúsum, sem eru nú 
fimm talsins,“ segir Sævar 
Guðjónsson, sem rekur ferða-
þjónustu á Mjóeyri á Eski-
firði ásamt sambýliskonu 
sinni Berglindi Ingvarsdóttur. 
„Hérna er líka margt í boði. 
Hreindýraleiðsögn, bátsferð-
ir, kajakferðir og fleira. Síðast 
en ekki síst gönguferðir, sem 
njóta vaxandi vinsælda.“

Gönguferðirnar eru áhuga-
verðar fyrir margar sakir 
en athygli vekur að viðkoma 
er höfð hjá flugvélarflaki 
úr seinni heimsstyrjöldinni, 
nánar tiltekið þýskri Heinkel 
111 orrustuflugvél, sem fórst 
árið 1941.

„Þessi vél var send hing-
að í njósnaleiðangur og átti 
að finna breska flotann,“ út-
skýrir Sævar. „Þetta var fáum 
dögum áður en Bismarck lét 
úr höfn í Þýskalandi. Skipinu 
var sökkt niður stuttu síðar 
og kannski tengist það því að 
flugvélin snéri aldrei aftur frá 
Íslandi með upplýsingarnar 
sem vantaði.“

Sævar segir mikla þoku 
hafa verið yfir svæðinu þegar 
vélina bar að og skyggni 

slæmt. Þegar stefnan var loks 
tekin, endaði það með því að 
flugvélin klessti beint á fjallið. 
Þar fannst flakið viku seinna 
ásamt fjórum ungum Þjóð-
verjum. Flugmaðurinn var 
ekki nema 31 árs og nýgiftur. 
Það var þó ekki fyrr en fyrir 
nokkrum árum, þegar tiltekin 
skjöl voru opinberuð í Þýska-
landi, að hlutverk leiðangurs-
ins kom fyrst í ljós.

„Í dag eru stélið, vélarhlut-
ar og fleira eini minnisvarðinn 
um vélina,“ bendir Sævar á. 
„Annars eru nýir hlutir alltaf 
að finnast og sem dæmi fann 
ég hríðskotabyssu úr vélinni á 
síðasta ári. Hún er nú í öruggri 
vörslu Stríðsárasafnsins á 
Reyðarfirði. Það er því aldrei 
að vita hvað á eftir að finnast 
þarna í framtíðinni.“ 

roald@frettabladid.is

Flugvélarflak úr 
seinni heimsstyrjöld

Sævar og Berglind reka ferða-
þjónustu á Mjóeyri, sem hlaut 
frumkvöðlaverðlaun Markaðsstofu 
Austurlands 2007.

Hægt er að fá gistingu á svæðinu, þar sem fjölbreytt afþreying er í boði.

Velkomin í Rangárþing eystra
A F Þ R E Y I N G  F Y R I R  A L L A  F J Ö L S K Y L D U N A
E I N S T Ö K  N Á T T Ú R A
M E N N I N G A R V I Ð B U R Ð I R

Upplýsingamiðstöðin á Hvolsvelli
Hlíðarvegi 14, 860 Hvolsvöllur
Sími: 487 8043
Netfang: tourinfo@hvolsvollur.is
Heimasíða: www.rangarthingeystra.is



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

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

OPIÐ BÍLDSHÖFÐA
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20% AFSLÁTTUR
AF FERÐABOXUM

22.300,-
TILBOÐ
R BX, 310 lítrar
820 691231

27.900,-

39.900,-
TILBOÐ
Triton, 380 lítrar
820 731816

49.900,-

43.100,-
TILBOÐ
Triton, 430 lítrar
820 731846

53.900,-

... og allur ferðabúnaður kemst á toppinn



Outdoor Meal Kit.

2.900 kr.
Gafall, hnífur og skeið,
allt í einu.

290 kr.

Í verslun 66°Norður í Faxafeni finnur þú mikið úrval af heimsþekktum hágæðavörum fyrir útivist, t.d. Vaude, Exped, LaSportiva og Keen.

Snjöll sænsk hönnun sem gerir útivistina þægilegri.
Margir litir.

Vandaðir dún- og fibresvefnpokar sem 
halda þér heitum við íslenskar aðstæður.

Verð frá 10.200 kr.

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

KÓPAVOGUR:
Smáralind

GARÐABÆR:
Miðhraun 11

AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is

Komdu og líttu á úrvalið
Útilega framundan?

EXPED – Orion Extreme Green
Valið besta tjaldið af hinu virta tímariti 
Forbruker Rapporten í Noregi.

69.000 kr.

EXPED Down Mat
Nauðsynleg fyrir ferðalög á Íslandi.

Margverðlaunaðar dýnur með silikonhúðuðum dún 
sem gerir hann vatnsheldan og veitir þrisvar 
sinnum meiri einangrun en hefðbundin dýna. 

Tekur lítið pláss í bakpokanum.

13.900 kr.

EXPED Bivy Bag
Einstaklega léttur hlífðarpoki sem ver gegn veðri

og vindum án þess að verða rakur að innan.

18.500 kr.

EXPED Fold Dry Bag
Snilldarlausn fyrir blauta íslenska 
veðráttu. Heldur öllu þurru sem 
í pokann fer!
Margar stærðir og margir litir.

Verð frá 1.900 kr.

EXPED Duffle Bag Pro
120 lítra harðgerður og endingargóður poki. 

Hleypir hvorki inn vatni né ryki.

9.500 kr.
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EXPED Crush Dry Bag
Verndar viðkvæma hluti, t.d. síma 

og myndavélar, gegn höggi og 
bleytu. Góð lausn í ferðalagið.

Verð frá 1.200 kr.

ÚTIVISTARVERSLUN 66°NORÐUR Í FAXAFENI

Hágæða ítalskir gönguskór.

Gæsadúnsokkar, halda köldum tám hlýjum og kósý. 
Tilvalið í tjaldið, bústaðinn eða heima.
Svefnpoki fyrir fæturna, léttir og þægilegir.

6.900 kr.





KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTAHjólhýsi á ótrúlegu verði!

Aðeins örfá hjólhýsi til 
á þessu frábæra verði

Innifalið í verði:
Fortjald,

gashellur,
gaskútur, 

hitari
ísskápur



HEILSA
HEIMILIÐ

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI



ATVINNA

TILKYNNINGAR



FRAMNESVEGUR - 101 RVK.
Mjög góð íbúð í mikið endurnýjuðu húsi alls 122,6 fm
5 herb. íbúð á þessum vinsæla stað við Framnesveg.
Möguleiki á 4 svefnherbergjum. Húsið er staðsett
vestan við Hringbraut, alveg við Lágholtsveg. Mjög
eftirsóknaverð staðsetning. Verð 30,9 millj.

Nánari upplýingar gefur 
Ingvar Ragnarsson lögg.fast.

sími 822 7300

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

HRAUNBERG - 111 RVK
TVÖ HÚS: Aðalhús er 187,6 fm einbýli á tveimur
hæðum. 4 svefnherbergi. Nýtt eldhús og 42 fm
sólpallur. Aukahús er 89,9 fm m/ góðri 64,5 fm 2ja
herb. íbúð m/ lofti og 25,4 fm bílskúr við hliðina.
SPENNANDI EIGN FYRIR STÓRA FJÖLSKYLDU.
VERÐ 59,0 millj.

Nánari upplýingar gefur 
Ingvar Ragnarsson lögg.fast.

sími 822 7300

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

OPIÐ HÚS Í DAG – 17.00 – 19.00
KRISTNIBRAUT 31 - ÍBÚÐ 302

KRISTNIBRAUT - 113 RVK. Falleg 4ra herbergja 110,3
fm íbúð á efstu hæð með miklu útsýni. Sérmerkt stæði í
lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
VERÐ. 29,9 millj.

Vildís og Birgir 

taka á móti þér og þínum

sími 695 1469 

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

KAMBASEL 53 - 1. HÆÐ AUK BÍLSKÚRS
Falleg 93 fm 3ja herb. íbúð auk 26 fm sérstæðs bílskúrs (samtals 119
fm) í fallegu fjölbýli. Tvö stór svefnherbergi með skápum. Stór og björt
stofa/ borstofa með útg. á suð-vestursvalir. Parket, flísar og dúkur á
gólfum. Stórt þvottahús innaf eldhúsi. Bílskúr er fullbúinn með mikilli
lofthæð. ÍBÚÐIN ER LAUS FLJÓTT. VERÐ 24,9 millj.

Þórhildur og Níels sýna íbúðina
í dag fimmtudag frá kl. 19-20

FASTEIGNASALAN 570 4800

KAMBASEL 30 - 2. HÆÐ 3ja herbergja
Góð 3ja - 4ra herb. 102 fm íbúð á 2. hæð (efstu) í fallegu fjölbýli. Tvö
rúmgóð herb. og sjónvarpsherbergi. Stofan er stór og björt með útg. á
stórar suðursvalir.  Þvottahús í íbúð. Parket og flísar á gólfum. Eldh.
nýlega endurnýjað og uppgert. Stór sérgeymsla. Sameign mikið tekin í
gegn og hefur fengið gott viðhald. Verð 22,9 millj.

Jóhann og Kristjana sýna eignina
í dag fimmtudag frá kl. 19-20

Fr
u

m

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

OPIN HÚS
Í EFTIRTÖLDUM EIGNUM

Hluthafafundur Marel hf.

Haldinn verður hluthafafundur hjá Marel 
hf. fimmtudaginn 5. júlí 2007 kl.16:00. 
Fundurinn verður haldinn í höfuðstöðvum 
félagsins að Austurhrauni 9 í Garðabæ.

Dagskrá fundarins er eftirfarandi:

Setning fundar.
Kosning fundarstjóra.
Kosning fundarritara.
Tillaga um breytingu á nafni félagsins úr Marel hf. í                    
Marel Food Systems hf.
Tillaga um breytingu á tilgangi félagsins. Tillagan felur í sér 
að tilgangur félagsins verði aukinn þannig að undir hann 
falli rekstur fasteigna, kaup og sala verðbréfa og eignarhald á 
dóttturfélögum .
Tillaga um heimild til stjórnar félagsins til að hækka hlutafé þess 
um allt að 100.000.000 í 18 mánuði frá samþykkt hennar. Heimilt 
skal að ráðstafa þessum hlutum sem greiðslu fyrir hluti í öðrum 
félögum eða til að fjármagna ytri vöxt Marel hf. 
Kynning á skipulagsbreytingum Marel samstæðunnar.
Önnur mál.

Dagskrá, endanlegar tillögur og fylgigögn eru til sýnis fyrir hluthafa á 
skrifstofu félagsins að Austurhrauni 9 í Garðabæ.

Atvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent við upphaf fundar.

Garðabæ, 27. júní 2007
Stjórn Marel hf.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.



OPERATORA KOP rma
Klæðning ehf.

Wysoka pensja, pelne wyzywienie, 
dobre warunki pracy.

Informacja w jezyku polskim 6647038, 
dariusz@klaedning.is

Nesbyggð

                   Rauðhellu 1 - 221 Hafnarfjörður  - Sími 580 16 00 Fax 580 16 01
  Veffang gtverktakar@gtverktakar.is -  www.gtverktakar.is

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.

EIGNIR ÓSKAST!
Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:

FÉLAG FASTEIGNASALA

FÉLAG FASTEIGNASALA

Fr
u

m

• 2ja herbergja í hverfi
101, 105, 107 og 220

•  3ja herbergja í hverfi
105, 107, 109, 200 og 220





greinar@frettabladid.is

Borgarstjórinn í London, Ken 
Livingstone, lagði fyrir nokkr-

um árum umferðargjald á öku-
menn í London til að draga úr um-
ferðarþunganum í miðborginni, 
enda var hann orðinn nær óbæri-
legur. Það var eins og hendi væri 
veifað: umferðin um borgina er nú 
miklu greiðari en áður, því að nú 
greiða menn gjald fyrir tafirnar, 
sem þeir leggja hver á annan með 
misþörfum akstri. Gjaldið nemur 
nú um þúsund krónum á bíl á dag. 
Það hrífur. London er nú dásam-
legri en nokkru sinni fyrr. 

Unaðssemdir lífsins eru þó ekki 
alltaf teknar út með sældinni. 
Bandaríska sendiráðið í London 
neitar að greiða gjaldið og hefur 
hlaðið upp 200 milljón króna skuld, 
sem hækkar dag frá degi. Sendi-
ráðið greiddi gjaldið möglunar-
laust í fyrstu, og það hefur einn-
ig greitt umferðargjöld fyrir bíla í 
kyrrstöðu, öðru nafni stöðumæla-
gjöld. Frá miðju ári 2005 hefur 
Kaninn þó neitað að standa í skil-
um með þeim rökum, að umferð-
argjaldið sé skattur og sendi-
ráð séu undanþegin sköttum. Sem 
sagt: sendiráðið greiðir mótþróa-
laust gjald fyrir bíla í kyrrstöðu, 
en þegar borgarstjórnin í Lond-
on tekur loksins upp sams konar 
gjald fyrir bíla á hreyfingu til að 
létta borgarbúum lífið og gestum 
þeirra, fer sendiherra Bandaríkj-
anna í baklás, neitar að borga og 
ber því við, að gjaldið sé skattur. 

Boðskapurinn í sögunni er tvíþætt-
ur. Í fyrsta lagi þarf að nefna hlut-
ina réttum nöfnum. Þegar gjald 
er tekið fyrir veitta þjónustu, í 
þessu dæmi fyrir aðgang að göt-
unum í London, er það rétt nefnt 
gjald og ekki skattur. Almenn 
ákvæði um skatta eiga því ekki við 
um slíka gjaldheimtu, ekki frek-
ar en þau eiga við um gjaldið, sem 
ég reiði fram, þegar ég fer til rak-

arans. Þó reyndu íslenzkir útvegs-
menn og erindrekar þeirra á Al-
þingi að skjóta sér í lengstu lög 
undan veiðigjaldi fyrir aðgang-
inn að sameiginlegum fiskimið-
um þjóðarinnar með því að lýsa 
gjaldinu ranglega sem skattlagn-
ingu á sjávarútveginn. En þeir töp-
uðu þeim slag, enda hefur veiði-
gjald nú fyrir nokkru verið leitt í 
lög, þótt það sé enn of lágt. Gjaldið 
þarf að bíta til að gera fullt gagn. Í 
annan stað hefur Bandaríkjastjórn 
undir stjórn Bush forseta hegðað 
sér eins og fylliraftur í fermingar-
veizlu og komið sér út úr húsi um 
allan heim, jafnvel í London, þar 
sem Bandaríkjamenn hafa hing-
að til átt velvild að fagna. Þeir búa 
nú til ófrið úr öllu, það er þeirra 
stíll, og einatt á upplognum for-
sendum, með því til dæmis að kalla 
gjald fyrir veitta þjónustu skatt 
til að skjóta sér undan greiðslum. 
Bandaríkjamenn hafa ekki held-
ur staðið skil á skuldum sínum við 
Sameinuðu þjóðirnar. 

Sigur veiðigjaldsmanna í barátt-
unni um fiskveiðistjórnina hér 
heima var samt ekki nema sigur að 
nafninu til, sigur til hálfs. Við höfð-
um gjaldið í gegn, en það er þó enn 
aðeins til málamynda. Hafrann-
sóknastofnun hefur nú lagt til stór-
felldan niðurskurð á þorskveiðum 
eina ferðina enn. Nauðsyn slíks nið-
urskurðar var fyrirséð. Núgildandi 

kvótakerfi án veiðigjalds nema 
að nafninu til hvetur fiskimenn til 
brottkasts, því að þeir reyna eftir 
föngum að fylla kvótana sína með 
verðmætum fiski og fleygja því 
undirmálsfiski í stórum stíl. Flestir 
vita um þetta, en fáir vilja gangast 
við því, þar eð brottkast varðar við 
lög. Í vel útfærðu veiðigjaldskerfi 
borgar sig oftast nær að koma með 
allan veiddan fisk á land, ef gjald-
ið er miðað við aflaverðmæti frek-
ar en aflamagn. Núgildandi kvóta-
kerfi er eins og önnur skömmtunar-
kerfi: það gerir marga þátttakendur 
í leiknum að sakamönnum, sem 
sveipa sig með ósannindum í sjálfs-
vörn. Og fiskstofnarnir fjara út. 

Áður fyrr þótti fólki við sjávar-
síðuna það ekki vera tiltökumál að 
færa sig stað úr stað, elta fiskinn 
eða fá sér aðra vinnu, ef afli brást. 
Þetta er saga Flateyrar, Siglufjarð-
ar, Raufarhafnar, Þórshafnar, Vest-
mannaeyja og fleiri staða. Duttl-
ungar náttúrunnar réðu miklu um 
þróun byggðar um landið. Nútíma-
fólk unir því síður að eltast við 
duttlunga einstakra útvegsmanna, 
sem flytja kvóta milli staða án þess 
að skeyta um fólkið, sem vinn-
ur verkin. Það unir því enn síður 
að missa vinnuna og aleiguna af 
manna völdum. Ef fiskveiðunum 
hefði frá öndverðu verið stýrt með 
vel útfærðu veiðigjaldi, væri þorsk-
stofninn varla í þeirri útrýmingar-
hættu, sem vofir nú yfir honum. Og 
þá hefði verið hægt að verja ávöxt-
um aukinnar hagkvæmni í útgerð – 
veiðigjaldstekjunum! – í almanna-
þágu, líkt og til dæmis tekjunum af 
umferðargjaldinu í London hefur 
verið varið til samgöngubóta þar í 
borg. Alþingi hafnaði þessu sjónar-
miði á sínum tíma og ákvað heldur 
að afhenda völdum útvegsmönnum 
kvótann án endurgjalds, en þing-
ið reyndi síðan að bæta ásjónu sína 
með lögfestingu lítils háttar veiði-
gjalds eftir dúk og disk. Afleiðing-
arnar blasa nú við. 

Skattur? Nei, gjald 

Sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ög-
mundur Jónasson, ræðir um Fagra Ísland 

stefnu Samfylkingarinnar í umhverfismál-
um í Fréttablaðinu 26. júní sl. Síðan er skipt 
um gír og þingmaðurinn segir orðrétt: „Sam-
kvæmt staðhæfingum forstjóra Alcans, Mi-
chel Jacques, hafði bæjarstjórinn frumkvæði 
að því að bjóða Alcan að stækka álverið í 
Straumsvík með því að byggja á landfyllingu.“

Með tilliti til þessa ber að upplýsa þingmanninn að 
það hefur legið fyrir lengi að hafnarstjórn sé að skoða 
þróun á hafnarstæðinu við Straumsvík, með landfyll-
ingum út frá lóð álversins, eins og kemur fram í stað-
festu aðalskipulagi. Hafnarfjarðarhöfn vinnur nú að 
frekari útfærslu á fyllingum fyrir mögulegt framtíð-
arhafnarsvæði, sem yrði þá valkostur á móti þeim til-
lögum sem kynntar hafa verið um hafnarstæði út frá 
landi Óttarstaða vestan við víkina.

Fjölmörg fyrirtæki leita eftir því að komast á hafn-
arsvæði í Hafnarfirði þar sem önnur stærsta höfn-
in á höfuðborgarsvæðinu er og gert ráð fyrir sam-
kvæmt staðfestu svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðis-
ins. Þeir sem fylgst hafa með, hefur verið fullkunnugt 
um þessar hugmyndir Hafnarfjarðarhafnar um langt 

árabil. Umræðan, um tillögur að stækkun 
Straumsvíkurhafnar eða nýja höfn á vestur-
bakkanum, er því ekki ný af nálinni.

Vel má vera að forstjóri Alcan Metal Group 
líkt eins og fjölmargir aðrir hér á landi, jafn-
vel einstaka þingmenn kjördæmisins, séu ekki 
vel að sér varðandi skipulagsmál í Hafnarfirði 
og hafi því ekki heyrt af þessum landfylling-
aráformum m.t.t. þróunar hafnarmannvirkja.

Þrátt fyrir að deiliskipulagið sem kosið var 
um 31. mars sl. hafi ekki verið auglýst skv. 
skipulags- og byggingarlögum, enda niður-

staða í lýðræðislegri íbúakosningu ljós, þá mun skipu-
lagsumræða halda áfram í Hafnarfirði. Þar hafa allir 
sinn rétt, íbúar sem fyrirtæki. Í Hafnarfirði hefur á 
undanförnum mánuðum verið úthlutað hundruðum 
lóða til iðnaðar- og þjónustufyrirtækja. Það mun ger-
ast áfram, á landfyllingum (ef af þeim verður) svo og 
á öðrum svæðum ofar í landi. Það mun gerast algjör-
lega óháð því hvað kanadískir forstjórar tjá sig um, 
enda umræddar hugmyndir ekki nýjar af nálinni eins 
og 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis heldur.

Samfylkingarfólk er aldrei hrætt við umræðu um 
umhverfismál, skipulagsmál hvað þá heldur lýðræð-
ismál.

Höfundur er bæjarfulltrúi í Hafnarfirði 
og þingmaður Suðvesturkjördæmis.

Dagurinn er bjartur 

Á
sundstöðum hefur skapast sérstök menning. Öllum er 
veittur aðgangur, reglurnar eru einfaldar og sérstak-
ir samskiptahættir eru þar viðhafðir. Fólk rífst ekki á 
sundstöðum og aldrei eru menn þar í vondu skapi. Fólk 
nærir þar sálina, ræktar líkamann, sækir félagsskap 

eða nýtur kærkominnar einveru. Heita vatnið sem er forsenda bú-
setu hér á landi, hefur gefið okkur sundlaugarnar sem hafa skapað 
þessa séríslensku menningu. Ameríska keðjan McDonalds getur 
sprottið upp hvar sem er; íslensku sundstaðirnir eru bara hér og 
einstakt er að geta haldið í slíka menningu þegar alþjóðavæðingin 
hefur náð að má út ýmis sérkenni þjóða. Því miður eru sundstað-
irnir þó ekki lausir við galla og oft verða þar hræðileg slys.

Í Fréttablaðinu í gær var greint frá því að slysum á sundstöðum 
fjölgi. Oftast eru það slys á börnum sem í alltof mörgum tilfellum 
hafa drukknað. „Ég hef af þessu þungar áhyggjur því svo virðist 
sem alvarlegum slysum í sundlaugum fari fjölgandi,“ segir Her-
dís Storgaard, hjúkrunarfræðingur og forstöðumaður Sjóvár - for-
varnahússins, í Fréttablaðinu í gær. Hún segir þó að strangar regl-
ur séu um eftirlit á sundstöðum en því miður séu reglurnar sums 
staðar virtar að vettugi, sem er mjög alvarlegt mál. 

Hægt er að taka undir það með Herdísi að skoða þurfi eftir hvert 

slys hvað hafi farið úrskeiðis og kalla fólk til ábyrgðar sé það aug-
ljóst hver á sökina. Vart þarf að brýna það fyrir foreldrum að láta 
börn sín aldrei komast úr augsýn. Ekki er hægt að treysta á kúta 
og í einhverju kæruleysi gleyma sér við aðra iðju. Slysin gerast þó 
hratt og oft er þar alls ekki kæruleysi um að kenna. Það er sama 
hvað forvarnir eru góðar og eftirlitið gott, það er ekki hægt að af-
stýra öllum slysum þó það eigi aldrei að slá af þeirri kröfu. 

Áhersla hefur verið lögð á eftirlit við sundstaði en lítil sem 
engin áhersla lögð á forvarnir. Sundkennsla fyrir yngstu börnin er 
forvarnarstarf sem mætti sinna betur. Eitthvað er um námskeið í 
laugunum þar sem börnum undir sex ára aldri er kennt að synda 
en þau eru ekki nægilega mörg. Miklu máli skiptir að leiðbeina 
yngstu börnunum og kenna þeim að bjarga sér í vatninu. Það gæti 
hugsanlega afstýrt slysum. Ekki væri úr vegi ef í hverri laug hefði 
fólk aðgang að leiðbeinanda sem gæti aðstoðað foreldra og for-
ráðamenn barna við að kenna þeim réttu tökin. 

Reglurnar á sundstöðunum voru settar fyrir löngu. Þær hafa 
staðist tímans tönn og af þeim sökum er líklegt að enginn hafi talið 
að við þær þurfi að eiga. Reglur þarf þó alltaf að endurskoða og at-
huga hvort ekki sé hægt að bæta einhverju við. Ofuráhersla hefur 
verið lögð á þrifnað í sundlaugunum og tími til kominn að gera ör-
ygginu jafnhátt undir höfði svo að sundlaugarnar geti áfram þjón-
að hlutverki sínu sem griðastaður.

Ofuráhersla hefur verið lögð á þrifnað í sundlaugun-
um og tími til kominn að gera örygginu jafnhátt undir 
höfði svo að sundlaugarnar geti áfram þjónað hlut-
verki sínu sem griðastaður.

Örugg í sundi



Bifreiðin er fyrir 
löngu orðin nauð-

synlegur ferðamáti. 
Umferðarslysin eru 
því miður alltof al-
geng. Það er hægt að 
draga verulega úr af-
leiðingum umferðar-
slysa sem kosta okkur 
tugi milljarða árlega 
fyrir utan líkamleg ör-
kuml og mikla sálarangist.

Við gætum fækkað dauðsföllum 
eða alvarlegum áverkum um 15 - 30 
prósent ef við keyrðum öll 5 stjörnu 
bifreiðar, því þær vernda okkur svo 
miklu betur, ef við lendum í um-
ferðarslysi. Við verðum, þrátt fyrir 
5 stjörnur, að spenna öryggisbeltin 
og virða hámarkshraða.

Virtar óháðar stofnanir í Evrópu, 
Bandaríkjunum, Ástralíu og Japan 
hafa öryggisprófað bifreiðar um 
árabil og gera strangari kröfur en 
reglugerðir kveða á um. Hjá evr-
ópsku prófunarstöðinni – EuroNC-
AP, www.euroncap.com, er prófun-
arbifreið ekið framan á fyrirstöðu 
á 64 km hraða. Einnig er bifreið-
in prófuð gagnvart hliðarárekstri 
á 50 km hraða. Í prófunarbifreið-
inni eru brúður og bifreiðin fær 
einkunn eftir því hversu lítið hún 
skemmist og hvernig brúðunum 
farnast. Í Evrópu er stjörnugjöf 
fyrir börn og fullorðna í bifreið-
inni en einnig fyrir fótgangandi 
sem verður fyrir bifreiðinni. Mest 
eru gefnar 5 stjörnur og minnst 
ein stjarna. Bandaríkin prófa bif-
reiðar á svipaðan hátt en nota bók-
stafi í staðinn fyrir stjörnur. Þar 
er líka farið að veltiprófa bifreið-
ar. Í töflu 1 eru gagnlegir netslóð-
ar um öryggi bifreiða.

Lendi ökumaður eða farþegi í 
árekstri í 5 stjörnu bifeið eru litl-
ar líkur á alvarlegum áverkum á 
64 km hraða í framan á árekstri 
eða 50 km hraða hliðarárekstri. 
Fjórar stjörnur tákna að viðkom-
andi geti slasast nokkuð. Þrjár 
stjörnur sýna að viðkomandi slas-
ast væntanlega mikið en ein eða 
tvær stjörnur þýða falleinkunn og 
alvarlega slasaðan einstakling, sjá 
töflu 2.

Víða eru gerðar umfangsmikl-
ar rannsóknir á afleiðingum raun-
verulegra umferðarslysa. Má þar 
nefna rannsóknir sænska trygg-
ingarfélagsins Folksam, www.
folksam.se, sem birtir árlega nið-
urstöður úr umferðarslysum í 
Svíþjóð. Þar sést að fimm stjörnu 
meðalstórar og stórar bifreiðar 
reynast best og að sumar þeirra 
eru með 30 prósent meira ör-
yggi en meðal bifreiðin. Líkurn-
ar á að sleppa lifandi úr alvarlegu 
umferðarslysi eru tífalt meiri úr 
bestu fimm stjörnu bifreiðunum 
miðað við bifreiðar með minnsta 
öryggið.

En fullkomið öryggi er ekki til 
og hraðakstur drepur. Hingað til 
hefur engum tekist, mér vitan-
lega, að fjöldaframleiða bifreið 
sem veitir 4ra eða 5 stjörnu ör-
yggi í árekstri á 90 km hraða. 

Sá sem ætlar að kaupa 
nýja bifreið þarf að hafa 
nokkur öryggisatriði í 
huga. Hann ætti helst 
að kaupa 5 stjörnu bif-
reið og aldrei færri en 4 
stjörnur. Hann ætti einn-
ig að hafa til hliðsjónar 
upplýsingar um alvar-
leika áverka slasaðra úr 
raunverulegum umferð-
arslysum. Ef bifreiðin 
hefur ekki verið próf-
uð af óháðri prófunar-

stöð af því að um nýja árgerð er 
að ræða, er oftast hægt að skoða 
öryggi eldri árganga á netinu. Ef 
bifreiðategundin hefur alls ekki 
verið prófuð er kaupanda ráð-
lagt að kaupa heldur bifreið sem 
hefur verið prófuð. Kaupandinn á 
einnig að gera þær kröfur að í bif-
reiðinni séu sjálfstrekkjanleg ör-
yggisbelti, aðvörunarbúnaður ef 
viðkomandi spennir ekki örygg-
isbeltin, a.m.k. sex öryggispúðar, 
stöðugleikastýring, ABS hemlar 
og búnaður sem dregur úr líkum 
á  hálstognun.

Sjálfstrekkjanleg öryggisbelti 
minnka líkurnar á alvarlegum 
áverka um 55 prósent.

Öryggispúðar að framan fyrir 
ökumann og farþega ásamt sjálf-
strekkjanlegum öryggisbeltum 
fækka alvarlegum áverkum um 
60-70 prósent. Öryggispúðar til 
hliðanna til að vernda brjósthol og 
kvið ásamt hliðarhöfuðpúðum til 
að vernda höfuðið í hliðarárekstri 
fækka alvarlegum áverkum um 
45 prósent. Æskilegt er að það 
séu einnig hliðarloftpúðar fyrir 
aftursæti sem vernda í hliðará-
rekstri.  Stöðugleikastýring á að 
vera staðalútbúnaður sem fækk-
ar alvarlegum áverkum að meðal-
tali um 20 prósent en 50 prósent í 
bleytu. ABS bremsur gera gagn í 
5 - 10 prósenta tilvika sem er þó 
langt undir því sem flestir virðast 

halda.  Hálstognanir eru algeng-
ustu áverkarnir eftir umferðar-
slys en sértækur búnaður dregur 
úr líkum á hálstognun um allt að 
50 prósent.

Við getum fækkað dauðsföllum og 
alvarlegum áverkum í umferðar-
slysum um 15 - 30 prósent ef allir 
leggjast á eitt og keyra um á 5 
stjörnu bifreiðum. Fimm stjörnu 
bifreið þarf ekki að vera dýrari 
en 3ja stjörnu bifreið. Þær eiga 

að vera útbúnar sjálfstrekkjan-
legum öryggisbeltum, viðvörun-
arhljóði um notkun öryggisbelta, 
a.m.k. 6 loftpúðum, stöðugleika-
stýringu, ABS bremsum og búnaði 
sem dregur úr líkum á hálstognun-
um. Tryggingafélög hafa um ára-
bil lækkað iðgjöld þeirra sem hafa 
staðið sig vel í umferðinni. Trygg-
ingafélögin ættu líka að lækka ið-
gjöld 5 stjörnu bifreiða því minni 
líkur eru á að fólk slasist í þeim ef 
það lendir í umferðarslysi. 

Farið á netið og skoðið það sem 
er í boði. Tökum höndum saman 
og drögum úr alvarleika umferð-
arslysa með því að aka á fimm 
stjörnu bifreiðum. 

Höfundur vinnur við og kennir 
bráðalækningar á Landspítala – 
háskólasjúkrahúsi. Hann er for-

maður Slysavarnaráðs.

Öruggari í fimm 
stjörnu bifreið 
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„Á miðöldum var fólk líka sann-
fært um að nornir væru til. Það 

leitaði svo mikið að þeim að 
auðvitað fann það þær.“

Kristín Anna 
Karlsdóttir

Eyjahrauni 17, Þorlákshöfn, 
verður sjötug 4. júlí nk.

Í tilefni af því býður hún 
ætting jum og vinum til veislu í 

Ráðhúsinu í Þorlákshöfn 
laugardaginn 30. júní frá 

kl. 14.00 til 18.00.
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Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Ástkær eiginkona mín, móðir, systir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Erna Helgadóttir
Laufbrekka 30, Kópavogi,

sem lést miðvikudaginn 20. júni á Landspítalanum í
Fossvogi, verður jarðsungin frá Digraneskirkju föstu-
daginn 29. júní kl. 13.00.

Halldór Valgeirsson, Helgi Reimarsson,
Guðný Reimarsdóttir, Valgeir Halldórsson,
Halldór Arnar Halldórsson, Haukur Hrafn Halldórsson,
Magnús Helgason, Guðný Helgadóttir,
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Mæðrastyrksnefnd Kópavogs.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

Klementínu Margrétar
Klemenzdóttur
Hagamel 31, Reykjavík.

Margrét Björgvinsdóttir Þráinn Viggósson
Magdalena Björgvinsdóttir
Kolbrún Björgvinsdóttir
Dröfn Björgvinsdóttir    Þorgeir Jónsson
Mjöll Björgvinsdóttir    Ólafur Stefánsson
Drífa Björgvinsdóttir    Benedikt Þ. Gröndal
Hrönn Björgvinsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

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

Hansína Ásta Stefánsdóttir
Grenigrund 10, Selfossi,

verður jarðsungin frá Selfosskirkju laugardaginn 30.
júní kl.13.30.

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

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

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

verður jarðsunginn frá Húsavíkurkirkju laugardaginn
30. júní kl. 14.00.

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

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

Árni Guðbergur
Guðmundsson
fyrrverandi slökkviliðsmaður, Esjugrund
88, Kjalarnesi,

andaðist að morgni 25. júní á krabbameinsdeild
Landspítalans við Hringbraut. Jarðarförin auglýst síðar.
Vigdís Á Sigurðardóttir
Klara S. Árnadóttir Jóhann Kristjánsson
Guðmundur J. Árnason Ingunn Jónsdóttir
Sigurður H.Árnason    Berglind Káradóttir
Jóhanna G. Árnadóttir    Ingimar Cizzowitz
börn og barnabörn.

Okkar ástkæri,

Sigurvin Kristjánsson
bóndi, Fáskrúðarbakka, Eyja- og
Miklaholtshreppi,

sem andaðist á Sjúkrahúsinu Akranesi hinn 22. júní,
verður jarðsunginn frá Fáskrúðarbakkakirkju föstu-
daginn 29. júní kl. 16.00.

Steinunn Hrólfsdóttir
Gunnar Kristjánsson
Veronika G. Sigurvinsdóttir    Björn H. Kristjánsson
Sigursteinn Sigurvinsson
Kristján Sigurvinsson
Hrólfur Már Helgason          Ársól Ólafíudóttir
Sandra Dögg, Rakel Ösp og Arnar Freyr. MOSAIK

Hálf þjóðin sá sýninguna

Hjallastefnan ehf. og Reykjavíkurborg 
undirrituðu í gær þjónustusamning um 
yfirtöku Hjallastefnunnar á leikskólan-
um Laufásborg í Reykjavík. Margrét 
Pála Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri 
Hjallastefnunnar, segir þessa yfirtöku 
mjög stór tímamót fyrir Hjallastefnuna. 
„Við höfum verið lengi á leiðinni inn í 
Reykjavíkurborg,“ segir hún og bætir 
við: „Það hafa aðrir leikskólar starf-
að í anda Hjallastefnunnar í Reykjavík 
og gert það mjög vel en við höfum ekki 
verið með rekstur í borginni.“

Margrét Pála segir mikla hamingju 
innan Hjallastefnunnar yfir að þetta 
hafi loksins gengið í gegn. „Fyrsti 
Hjallastefnuleikskólinn var stofnaður 

árið 1989 í Hafnarfirði þannig að það tók 
okkur átján ár að komast til borgarinn-
ar,“ segir Margrét.

Spurð hvort yfirtakan hafi í för með 
sér breytingar fyrir Laufásborg, segir 
Margrét: „Í raun og veru verður ekki 
svo mikil breyting á starfi leikskólans 
því fyrir tveimur árum þegar starfs-
hópurinn á Laufásborg ákvað að hann 
vildi ganga alla leið og vera í okkar hópi 
þá byrjuðum við að undirbúa. Þannig að 
það er búið að skerpa á öllum starfsþátt-
um, starfsfólkið hefur þjálfað sig og ytri 
einkenni Hjallastefnunnar hafa þegar 
verið tekin upp,“ segir Margrét og vísar 
þar til skólabúninga barna og kenn-
arabúninga. „Þannig að síðasta skrefið 

var að undirrita. Allir starfmenn halda 
áfram störfum og foreldrar ættu ekki 
að finna neinn mun frá því sem áður 
hefur verið. Það verður bara áframhald-
andi þróun og Hjallastefnugleði,“ segir 
Margrét og hlær. 

„Foreldrar fjögurra barna óskuðu 
eftir sex ára starfi strax í vetur og við 
ákváðum að verða við þeim óskum svo 
að barnaskólinn okkar í Garðabæ verð-
ur með lítið útibú fyrir fjögur börn á 
Laufásborg í vetur og það má svo sann-
arlega segja að það séu tímamót líka,“ 
segir Margrét og bætir við: „Við erum 
glöð og þakklát börnunum, foreldrunum 
og starfsfólkinu sem vinnur með okkur 
og trúir á okkur.“
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Alveg síðan ég var pín-
kulítill pjakkur hefur
mér þótt rosalega 
gaman að sjá ráðamenn 

þjóðarinnar setja sig í 
spor minnihlutahópa í 
einn dag með tilheyr-

andi skakkaföllum.
Að sjá Þórólf Árnason, 

Davíð Oddsson og fleiri staulast
áfram með lepp og blindrastaf á 
blindradaginn eða festa hjólastól 
í vegakanti, er óborganlegt grín 
ásamt því að vekja mann til um-
hugsunar um allt mótlætið sem 
ákveðnir samfélagshópar mæta á 
degi hverjum.

Þegar 19. júní rann upp velti ég 
einmitt fyrir mér af hverju engum
hefði dottið í hug að snúa þessari 
bráðsniðugu aðferðafræði upp á 

kvenréttindadaginn sjálfan.
Það væri alveg tilvalið að byrja 

með því að skikka alræmdustu karl-
rembur landsins til að bregða sér í 
hlutverk kvenna ef ekki ákveðinna 
starfsstétta í heilan dag, svo remb-
urnar drægju af því einhvern lær-
dóm.

Geiri Goldfinger yrði þá til-
neyddur til að hrista sig á súlu í 
einn dag, Rósa Ingólfsdóttir yrði 
að gefa karllæg viðhorf upp á bát-
inn og Björn Blöndal ljósmynd-
ari þyrfti að sitja hálfnakinn fyrir 
á vafasamri mynd, með upplýsta
appelsínuhúðina. Síðast en ekki 
síst yrði Jón Baldvin Hannibalsson 
að stýra menntamálaráðuneytinu í 
kjól og með ljósa hárkollu.

Síðan mætti heimfæra þennan 
hlutverkaleik upp á íslenska karl-

peninginn almennt, sem hæfist 
með því að við lækkuðum allir um
10-12 prósent í launum í einn dag. 
Svo þyrftum við að sjá um heim-
ilisstörfin, taka til, þvo þvotta og 
elda, keyra, skeina, skutla og sækja 
krakkana í leikskólann, kaupa gjaf-
ir og undirbúa boð. Allt þetta dót og 
drasl sem einskorðast enn að miklu
leyti við reynsluheim kvenna.

Í raun og veru mætti alveg hafa 
nokkra svona daga á ári og jafn-
vel leita í Íslandssöguna eftir hug-
myndum. Til dæmis mætti svipta 
alla karla undir fertugu kosninga-
réttinum í einn dag. Ökuréttind-
in fengju að fjúka á öðrum degi. 
Skólagangan á þeim þriðja, vinnan 
á þeim fjórða og svo framvegis.

Svo yrði öllu sjónvarpað beint al-
menningi til fróðleiks og gamans.





Einn af þeim rúmlega áttatíu hönn-
uðum sem eiga verk á sýningunni 
Magma/Kvika á Kjarvalsstöðum er 
grafíski hönnuðurinn Ámundi Sig-
urðsson en hann verður með há-
degisleiðsögn um sýninguna kl. 12 
í dag.

Ámundi hefur starfað sem graf-
ískur hönnuður frá 1985. Hann 
hannaði m.a. útlit nýlegrar auglýs-
ingaherferðar í formi veggspjalda 
og blaðaauglýsinga fyrir Lands-
bankann, þar sem landsmönnum 
var óskað til hamingju með hina 
ýmsu tyllidaga, og hlaut fyrir hana 
viðurkenningar og verðlaun. Skjald-
armerki hljómsveitarinnar Gho-
stigital er eitt af verkum Ámunda 
en hann á einnig heiðurinn af hönn-

un bókarinnar Magma/Kvika sem 
gefin var út í tilefni sýningarinnar.

Hádegisstefnumótið hefst kl. 12 
og stendur í 20 mínútur. Frítt er í 
öll hús Listasafns Reykjavíkur á 
fimmtudögum.

Á stefnumót

Kl. 20.00
Rithöfundurinn Ragnar Arnalds 
leiðir göngu á Þingvöllum og segir 
frá tildrögum þess að fyrstu 
konunni var drekkt í Drekking-
arhyl.
Gönguferðin hefst við fræðslu-
miðstöðina og tekur um tvær 
klukkustundir. Nánari upplýs-
ingar má finna á heimasíðunni 
www.thingvellir.is.

Norski málarinn Kjell 
Nupen opnar sýningu á mál-
verkum og grafíkverkum í 
Hafnarborg í Hafnarfirði í 
dag. Sýningin er farandsýn-
ing sem hefur göngu sína 
hér en fer síðan til þriggja 
annarra safna: Safnsins á 
Haugum í Vestfold í Nor-
egi, Safns trúarlegrar listar 
og Kastrupgaard-safnsins 
í Danmörku. Ferðalagið er 
styrkt af norska sendiráð-
inu í Kaupmannahöfn og 
Norræna menningarsjóðn-
um.

Ferðalagið á þessu úrvali af verk-
um úr eigu safna og safnara eftir 
Kjell stafar af áhuga listamanns-
ins og margra annarra í norræn-
um myndlistarheimi að tengsl séu 
efld milli landanna með myndar-
legum hætti. Kjell Nupen hefur 
verið áberandi í norsku mynd-
listarlífi um árabil. Hann er á 
svipuðu reki og margir þeir mál-
arar norrænir sem þessa dagana 
eru í hvað mestum gangi: Hann 
fæddist 1955, var kornungur er 
hann lagði á braut myndlistar-
innar. Hann stundaði nám, í upp-
hafi fyrir mistök í Statens Kun-
stakademi í Osló og framhalds-
nám á þeim hræringarmiklu 
tímum skömmu eftir 1968 í aka-
demíunni í Dusseldorf þar sem 
Gerhard Richter, einn virtasti 

málari Þýskalands, var aðalkenn-
ari hans. Joseph Beuys réði ríkj-
um í akademíunni í raun þó hann 
væri hættur þar vegna ágrein-
ings við yfirvöld um stefnu. Þetta 
var í þann tíma sem Beuys kall-
aði Dieter Roth til starfa í Duss-
eldorf þótt ekki yrði úr. Tímabil-
ið var síðar kallað blýárin. And-
inn í samfélaginu einkenndist 
af einstefnu andófs og andstöðu 
með harkalegu pólitísku þvargi 
og hermdarverkum hópa á borð 
við Baader Meinhof.

Þegar fyrir Þýskalandsdvöl-
ina var Nupen búinn að ákvarða 
að málverkið væri sinn miðill þó 
hann tæki af fullum krafti þátt í 
hinni miklu grafík-sprengju sem 
hófst í Evrópu upp úr 1960 og 
hafði ekki aðeins pólitískt inn-
tak í vali á myndefnum heldur 
líka það erindi að koma ódýrari 
myndlist á framfæri við almenn-
ing. Hann hefur æ síðan unnið 
í grafík, en málverkið er hans 
helsti miðill þó hann hafi víða 
komið við: leirmunir, skúlptúrar 
og gler og grjót eru honum einnig 
töm efni. Hann var verðlaunaður 
fyrir grafíkverk sín á messunni í 
Baaden Baaden 1982.

Kjell og kona hans, óperusöng-
konan Aino Ilkama, sneru aftur 
til heimabæjar hans, Kristjáns-
sands, 1978 til fastrar búsetu. 
Áttundi áratugurinn var honum 
drjúgur til ferða: Feneyjar, suð-
urhluti Bandaríkjanna með 

sínum sterka litaheimi, Miðjarð-
arhaf á skútu: heim sneri hann 
með enn sterkari litarvitund og 
myndheim sem var laus úr viðj-
um samfélagslegra átaka.

Verkin á sýningunni í Hafn-
arborg eru á fimmta tuginn og 
spanna tímabilið frá ferðaárun-
um til dagsins í dag.

Í Kristjánssandi sá Kjell 
Nupen ungur sýningu á verk-
um Edwards Munch og þau köll-
uðu hann til myndlistarinnar. Í 
mörgum verka hans verður end-
urminning frá Munch enda áleit-
in. Dökkir fletir í margbreytilegu 
ljósbroti hins norræna rökkurs 
umlykja sterkan bláan lit sem 
verður í málun hans áþreifanlegt 
kvöldhúm.

Myndheimur Nupen stendur 
undarlega nálægt íslensku sinni: 
áhugamenn um myndlist og þá 
einkum tilveru málverksins geta 
því glaðst að hann skuli loksins 
drepa hér niður og kynna feril 
sinn í verkunum fimmtíu. 

Sýningin er opnuð í dag og 
stendur til 5. ágúst. Aðgangur á 
sýningar í Hafnarborg er fjáls 
öllum í boði Glitnis. Þar er til sölu 
vegleg bók um feril listamanns-
ins skreytt fjölda mynda. Hún er 
gefin út í samprenti á íslensku, 
dönsku og norsku og lýtur rit-
stjórn Dagmar Warming og er 
gefin út í samstarfi við helsta 
gallerí Nupen, Galleri NB í Ví-
borg.

Í kvöld fer Guðmundur Ingólfs-
son ljósmyndari í göngutúr á 
vegum Ljósmyndasafns Reykja-
víkur og hyggst hann leiða menn 
á vit myndefna í Kvosinni. Guð-
mundur er borinn og barnfæddur 
Reykvíkingur og hafði lengi að-
setur með stofu sína milli Hverf-
isgötu og Laugavegar en er nú 
kominn út á Granda. Hann var 
einn af forvígismönnum Torfu-
samtakanna á sinni tíð og hefur 
um langt árabil tekið myndir í 
Reykjavík miðri og víðar. Lagt 
verður af stað frá Grófarhúsinu 
og stendur gangan frá 20 til 21.

Annar yngri ljósmyndari og 
víðförull, Páll Stefánsson opnar 
á laugardag í nýja ljósmynda-
galleríinu hans Ara Sigvaldason-
ar, Fótógrafí, sýningu á mynd-
um sínum frá Afríku. Hann kall-
ar hana Heitt. 

Páll er að vinna bók um Afr-
íku, bók sem gefur jákvæða mynd af þessari heimsálfu þar sem knatt-
spyrnan er í fókus. Sýningin er afrakstur ferðar Páls og Halldórs Lár-
ussonar um Kamerún í maí 2007. Bókin kemur út haustið 2009. 

Sýningin stendur til 4. ágúst. Opið er alla daga í Fótógrafí neðst á 
Skólavörðustíg frá 12 til 18.

Ljósmyndarar á ferð





Djasshátíð Egilsstaða á 
Austurlandi, ein elsta sér-
hæfða tónlistarhátíðin utan 
Reykjavíkur, er nýhafin. 
Hátíðin varð til fyrir tut-
tugu árum í sumarblíðu 
á Egilsstöðum og varð að 
veruleika sumarið 1988. 
Síðan hefur hún fest sig í 
sessi þótt frumkvöðullinn, 
Árni Ísleifsson, hafi á tíðum 
látið hafa eftir sér að nú 
skorti hann þrek til að halda 
hátíðinni áfram.

Fyrsta hátíðin, sumarið 1988, skart-
aði þekktum mönnum úr djasslíf-
inu: Jón Múli og Viðar Alfreðsson 
voru báðir á staðnum, þjóðkunnir 
fyrir sinn skerf til djassmenning-
ar landans. Yngri kynslóðin lét sig 
heldur ekki vanta.

Síðan er mikið vatn runnið til 
sjávar frá Héraði og úr sölum há-
tíðarinnar hafa margir tónar liðið 
inn í sumarkvöldin þar eystra. Há-
tíðin nú er enn að stærstu verk 
Árna þótt hann hafi notið aðstoð-
ar yngri manna við bókanir. Mörg 
fyrirtæki að austan og með starf-
semi um land allt, allan heim, 
leggja henni nú lið með fjárhags-
legum stuðningi. 

Í kvöld spilar Hrafnaspark, sem 
er tríó frá Akureyri, sérhæft í sí-
gaunadjassi í anda Django Rein-
hardt. 

Þar verður einnig framlag frá 
Djasssmiðju Austurlands. Verð-
ur hátíðin sett á Hótel Héraði en 
það er einn þeirra staða sem verða 
virkir í samkomuhaldi hátíðarinn-
ar næstu daga: 

Á fimmtudagskvöld verður 
djassað í Hótel Egilsbúð í Nes-
kaupstað. Þar verður Djasssmiðj-

an aftur á ferð, ungir djassarar af 
Austurlandi og Flís að auki.

Á föstudagskvöld verða stórtón-
leikar í Herðubreið á Seyðisfirði 
með erlendum gestum: James 
Carter blásari fer þar fremstur. 
Þessi fjölhæfi saxófónleikari er 
fæddur í Detroit í Bandaríkjun-
um og vakti snemma athygli fyrir 
saxófónleik sinn. 

Hann hefur leikið með fjölda 
snillinga og til að nefna nokkra 
Herbie Hancock, Lester Bowie, 
Buddy Tate og Cyrus Chest-
nut. Carter leikur jöfnum hönd-
um á allar gerðir saxófónsins og 
hefur verið valinn besti baritóns-
axófónleikari heims í hinu virta 
DownBeat tímariti fimm sinnum.

James er ekki einn gesta að 
koma fram það kvöld: Deitra Farr 
er ekki ókunnug okkur Íslending-
um. 

Hún kom fram á hátíðinni með 
Vinum Dóra 1992 og kom hingað 
til lands aftur 2005. Í bæði skiptin 
var hún aufúsugestur og hreyfði 
við hjörtum þeirra sem heyrðu. 
Hún kemur fram í Herðubreið 
með Riotinu, þeim Birni Thor-
oddsen, Ásgeiri Óskarssyni, Dóra 
Braga, Jóni Rafnssyni og nafna 
hans Ólafssyni hljómborðsleikara. 
Þeir troða síðan upp með Deitra, 
Andreu Gylfadóttur og Gospelkór 
Fjarðabyggðar á stórtónleikum í 
Kirkju- og menningarmiðstöðinni 
á Eskifirði. Það mun sjóða á keip-
um þann daginn í góðviðrinu en 
fjörið hefst kl. 14. 

Í sömu mund hefjast afmælis-
tónleikar hátíðarinnar uppi á Hér-
aði: fyrst með ræðuhöldum því 
þar verður Árni Ísleifsson heiðr-
aður sérstaklega fyrir framlag sitt 
til tónlistarlífs á Íslandi og síðan 
dagskrá fram undir kvöldmat: 
þar koma fram Blúsbrot Garð-
ars Harðar, Pitch Fork Rebellion, 
minnst verður Lesters Young, Riot 

kemur fram eftir snöggan bíltúr 
af gospeltónleikunum á Eskifirði, 
Sean Walsh Band spilar, Narodna 
Musika leggur sitt til hátíðahalds-
ins og loks hita Jagúarmenn sig 
upp fyrir lokadansleik hátíðarinn-
ar sem verður frá 22 um kvöldið í 

Valaskjálf. Þá skal Skjálfin nötra.
Áhugasamir geta kynnt sér há-

tíðina á vefsíðunni www.jea.is. 
Svo er bara að setjast í bíla og 
leggja af stað ellegar ná sér í flug, 
í versta falli fljúga sjálfur. 

Djass fyrir austan

Þjóðlagahljómsveitin Narod-
na Musika heldur tónleika á Café 
Cultura í Alþjóðahúsinu við Hverf-
isgötu í kvöld. Tónleikarnir eru 
hluti af tónleikaferðalagi hljóm-
sveitarinnar um Ísland. 

Haukur Gröndal, klarinett- og 
saxófónleikari, leiðir sveitina en 
með honum leika Búlgararnir Bor-
islav Zgurovski á harmóniku og 
Enis Ahmed á tamboura. Þorgrím-
ur Jónsson leikur á kontrabassa 
og sænski trommarinn Erik Qvick 
leikur á slagverk. Þeir félagar 
munu leika búlgörsk þjóðlög í eld-
fjörugum tempóum.

Á tónleikunum verður einnig 
boðið upp á hlaðborð þar sem fólki 
gefst kostur á að bragða á balk-
önskum réttum. Sveitin mun svo 
leika fyrir matargesti en þessi hátt-
ur er oft hafður á á veitingastöðum 
í Búlgaríu og skapast skemmtileg 
stemning meðal annars vegna ná-
lægðar við tónlistarmennina. 

Um helgina leikur sveitin á 
Djasshátíðinni á Egilsstöðum en 
síðan liggur leiðin vítt og breitt þar 
sem leikið verður á sex tónleikum 
til viðbótar.  

Balkanskt 
tempó



Örfáir miðar eru eftir á aukatón-
leika Sinfóníuhljómsveitar Ís-
lands og hljómsveitarinnar Dúnd-
urfrétta sem flytja munu stórvirki 
Pink Floyd, The Wall, í Laugardals-
höll í kvöld. Uppselt er á seinni tón-
leikana á föstudaginn. 

The Wall kom fyrst út árið 1979 
og vakti heimsathygli. Platan er 
samhangandi verk, uppvaxtarsaga 
ráðvillts drengs eftirstríðsáranna 
á Englandi sem glímir við föður-
missi, ofverndandi móður og íhalds-
samt skólakerfi sem gerir hvað 
það getur til þess að steypa alla í 
sama mót. Síðar hlotnast honum 
frami í tónlist en eiturlyfjanotk-
un, draugar fortíðar og sjálfsvor-
kunn verða til þess að hann lokar 
sig af og byggir ímyndaðan vegg í 
kringum sig til þess að forðast erf-

iðar tilfinningar raunveruleikans. 
Verkið verður flutt í útsetningu 
Haraldar Vignis Sveinbjörnsson-
ar en á fyrstu æfingu verksins síð-

astliðinn föstudag voru menn sam-
mála um það að gæsahúðaraugna-
blik yrðu sjálfsagt fleiri en eitt og 
fleiri en tvö á þessum tónleikum.

Ófá gæsahúðaraugnablik 

25 26 27 28 29 30  1 Ævintýralega gott á grillið!

Gómsæt sjóbleikja á grillið

Ljúffengar lambalundir á grillið.

Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.

Mikið úrval að girnilegum fiskréttum hönnuðum
af fremstu matreiðslumeisturum landsins.

Ævintýralegar sælkerabúðir

T-bone steik að hætti Gallerí Kjöts

20
mínútna eldunartími

Þægindi!
aðeins

Sælkerabúðir Gallerí kjöts og Fiskisögu: Dalvegur 4, Tjarnarvellir 15, Búðakór 1
Sælkerabúðir Fiskisögu: Hamraborg 14a, Skipholt 70, Höfðabakki 1, Nesvegur 100
Sundlaugarvegur 12, Háaleitisbraut 58-60, Ægisbraut 29, Akranesi

Fjölbreytt úrval af gæða kjöti og fisk á grillið.
Láttu matreiðslumenn okkar aðstoða þig við valið.

Ljúff l b l ddi á illið

MMMi
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„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Forrest Gump mesta hetja kvikmyndasögunnar

Í gær var fjórða kvik-
myndin um John McClane 
frumsýnd en hann hef-
ur verið þrándur í götu 
hryðjuverkamanna síðustu 
tuttugu árin. En af hverju 
skyldu þessar kvikmyndir 
njóta svona mikillar hylli 
að til þeirra er vitnað í öll-
um mögulegum afþreying-
ariðnaði?

Fram að litlu jólafríi John 
McClane til Los Angeles, þar sem 
eiginkona hans Holly hafði komið 
sér fyrir, höfðu hetjur hvíta 
tjaldsins verið allt að því ómann-
legar, gjörsamlega tilfinninga-
snauðar og ofursvalar. Indiana 
Jones var Bond fornleifafræðinn-
ar, persónur Arnolds Schwarzen-
egger allt að því viljalaust verk-
færi skotvopna og Sylvester Stall-
one blikknaði varla þegar hann 
murrkaði lífið úr óvinum sínum. 
Að ógleymdum sjálfum Bond sem 
átti konu í hverri höfn og lét sér 
fátt um finnast þótt hann eyði-
lagði og tortímdi eins og óður 
maður. Þetta voru allt menn sem 
voru svo fjarri raunveruleikan-
um að áhorfendur gátu einung-
is látið sig dreyma um að komast 
með tærnar þar sem þeir höfðu 
hælana.

McClane var öðruvísi. Harðgift-
ur náungi á leiðinni til eiginkonu 
sinnar í þeim erindagjörðum að 
vinna hana aftur á sitt band, fá 
hana með sér til New York þar 
sem þau gætu tekið upp þráðinn 
aftur. Eilítið klár lögreglumaður, 
varla verður framhjá því horft 
en hvorki vöðvastæltur framúr 

hófi né útbúinn nýjustu tækjum 
og tólum frá leynilegri rannsókn-
arstofu. McClane var einfaldlega 
hnyttinn náungi með lögreglu-
byssuna sína sem var í nöp við 
skriffinsku og yfirvöld og kaus 
heldur að láta verkin tala. Með 
kaldhæðnislegum tón.

Fyrsta Die Hard myndin varð 
þvílíkur smellur að Bruce Willis 
varð ofurstjarna á einni nóttu. Í 
fyrstu hafði framleiðandinn Joel 
Silver séð fyrir sér Richard Gere 
en þegar hann brást var leitað til 
Willis. Leikarinn hafði þá varla 
borið sitt barr eftir frekar erf-
iða byrjun á hvíta tjaldinu og með 
góðum rökum má segja að bæði 
McClane og Bruce hafi verið að 
berjast fyrir lífi sínu í Die Hard. 
Og formúlan gekk fullkomlega 
upp.

Áhorfendur áttu ekki í erfið-
leikum með að sjá sig sem John 
McClane enda var hann ótrúlega 
mennskur. Blótaði of mikið, 
keðjureykti og fór jafnvel að 
gráta eftir að hafa fengið gler-
flísar uppí fæturna á sér. Dirty 
Harry hefði nú bara gengið á 
þeim og Stallone varla tekið 
eftir þeim. Hann hikaði ekki 
við að viðurkenna dauð-
leika sinn og vonaði heitt 
og innilega að hann myndi 
nú ekki deyja þegar hann 
gengi á hólm við þungvopn-
aða hryðjuverkamenn.

Leikstjórinn
John McTi-
ernan
fór jafn-
framt
aðrar
leiðir
þegar
kom að 

skúrkunum. Þeir höfðu öllu jafn-
an verið frekar treggáfuð morð-
tól sem vissu varla í hvorn fótinn 
þeir áttu að stíga. En Hans Gru-
ber í stórkostlegum meðförum 
Alans Rickman var allt annað en 
heimskur. Og ránið hans í Nak-
atomi-byggingunni gekk næst-
um því upp. McTiernan lét meira 
að segja Óð til gleðinnar hljóma 
undir þegar honum hafði tekist 
að sprengja hvelfinguna þannig 
að áhorfendur fengu það á tilfinn-
inguna að þetta gæti hreinlega 
gengið.

Fyrsta Die Hard-myndin er af 
mörgum talin vera ein besta has-
armynd sem hefur verið gerð. 
Hún skapaði grundvöll fyrir 
nýjar hetjur sem hafa prýtt hvíta 
tjaldið og leiddu kvikmyndaver-
unum það fyrir sjónir að sigur-

vegari dagsins þyrfti 
ekki alltaf að vera 

ofurmenni, flagari 
eða vaxtarrækt-
artröll.

Bandaríski kvikmyndaleikarinn 
Laurence Fishburne mun leikstýra 
kvikmyndaútgáfu af hinni ofurvin-
sælu bók Paul Coelho, Alkemistinn. 
Allar líkur eru á því að Fishburne 
muni einnig koma að handritsskrif-
um en málið ku vera á upphafsreit. 
Alkemistinn er einhver vinsælasta 
bók allra tíma og hefur setið á toppi 
metsölulista um allan heim og verið 
þýdd á yfir fimmtíu tungumál. 

Enn sem komið er hefur ekk-
ert verið ákveðið hverjir leika að-
alhlutverkin en meðal þeirra sem 
hafa sýnt áhuga á að framleiða 
myndina með Fishburne er Barrie 
Osbourne.

Fishburne tryggir 
sér Alkemistann

SÍMI 545 2500 ::: WWW.SINFONIA.IS

fl group er aðalstyrktaraðili
sinfóníuhljómsveitar íslands

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS
OG DÚNDURFRÉTTIRUPPSELT
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TRYGGÐU ÞÉR MIÐA SEM ALLRA
FYRST Á WWW.SINFONIA.IS
miðaverð ::: 5.000 / 4.500 kr.

Roger Waters (Pink Floyd) ::: The Wall
Hljómsveitarstjóri ::: Bernharður Wilkinson
Útsetningar ::: Haraldur Vignir Sveinbjörnsson

Miða skal sækja í miðasölu SÍ í Háskólabíói á milli 9 og 17
fimmtudag og föstudag. Eftir klukkan 18 verður hægt að
sækja miða í Laugardalshöll.





Gæti alls ekki verið án súkkulaðis

Egill Ibsen Óskarsson starf-
ar sem flugmaður en hefur 
mikinn áhuga á myndlist 
og mat og eyðir frístund-
um sínum í að rækta þessi 
áhugamál.

„Ég er frekar duglegur að elda 
heima en fylgi þó aldrei uppskrift-
um. Ég tek bara það sem er til og 
skelli því í rétt en ég á það þó til 
að kíkja í uppskriftarbækur til að 
fá hugmyndir um hráefni,“ segir 
Egill Ibsen Óskarsson flugmað-
ur. Aðspurður hvað honum þyki 
skemmtilegast að elda segir hann: 
„Það er langskemmtilegast þegar 
við konan eldum eitthvað gott 
saman og þá dreypum við á hvít-
víni á meðan við undirbúum mat-
reiðsluna,“ segir Egill. 

Þegar hann er beðinn um að 
nefna það besta sem hann fær er 
hann snöggur að svara. „Það eru 
svartfuglsegg. Þau fást hvergi 
annars staðar en á Íslandi og eru 
bara svo hrikalega góð og fljót-
elduð. Ég er reyndar líka rosalega 
mikið fyrir sushi,“ segir hann og 
er fljótur að sjóða saman nokk-
ur mikilvæg ráð fyrir áhugamenn 
um sushigerð. 

„Það eru nokkur atriði sem þarf 
að passa mjög vel. Í fyrsta lagi 
þarf að skola sushi-hrísgrjónin vel 
eftir að þau eru soðin og skola þau 
alveg þar til hættir að koma hvít-
ur litur í vatnið. Svo er algjörlega 
nauðsynlegt að kæla þau mjög vel. 
Hrísgrjónin þarf að sjóða daginn 
áður en sushi-ið er gert svo þau 
séu örugglega orðin nógu köld. 
Það þýðir ekkert að gera sushi úr 
volgum hrísgrjónum því þá kless-
ast þau bara saman,“ segir Egill 
sem greinilega er orðinn sérfræð-
ingur. 

„Þá þarf að blanda réttu hrís-
grjónasósuna sem oftast er gerð 
úr ediki, sykri og stundum fleiri 
bragðefnum en japanskar fjöl-

skyldur eru hver með sína eigin 
sérblandaða hrísgrjónasósu. Síð-
asta ráðið er að setja vitawrap 
filmu á milli þarans og mottunnar 
sem notuð er til að rúlla upp sushi-
inu. Þetta er trikk sem ég sá í jap-
önsku eldhúsi og kemur í veg fyrir 
að safinn úr hrísgrjónunum bleyti 
allt saman.“

Egill valdi uppskrift til að deila 
með lesendum og er það uppskrift 
að fljótlegum fiskirétti sem hann 
bjó til nýlega.

Sólveig Eiríksdóttir eldar kynstr-
in öll af gómsætum grænmetisrétt-
um fyrir Völu Matt í kvöld í þætti 
hennar Matur og lífsstíll. „Solla 
himneska, eins og maður kallar 
hana þar sem hún rekur fyrirtækið 
Himnesk hollusta, er ótrúlega hug-
myndarík og sniðug þegar kemur 
að spennandi uppskriftum,“ segir 
Vala. „Uppskriftirnar eru alveg 
dúndurhollar og á sama tíma of-
boðslega bragðgóðar því hún er 
svo mikill sælkeri sjálf.“ Í þættin-
um útbýr Solla mjög sérstakt kúr-

bítspasta, sítrónu-
köku með súkku-
laði og spennandi 
hollustudrykk.

„Ég er sérstaklega hrifin af holl-
ustudrykknum en honum er hægt 
að skutla í sig hvenær sem er dags-
ins, hvort sem það er snemma á 
morgnana eða bara svona síðdeg-
is til að slá á mesta hungrið fyrir 
kvöldmat,“ sagði Vala en uppskrift 
að hollustudrykknum fylgir. 

Möndlurnar má leggja í bleyti í 
átta til tólf klukkustundir en það 
er þó ekki nauðsynlegt. Allt er 
sett í blandara og beðið þar til allt 
er mjúkt og kekklaust. Gott er að 
skilja hratið frá mjólkinni með 
sigti, grisju, nælonsokk eða þétt-
ofnum spírupoka. Þetta er borið 
fram kælt eða við stofuhita. Hægt 
er að skipta döðlunum út fyrir 1 
tsk. agave, 1/4 tsk. stevíu eða 1 
msk. maca en einnig má sleppa 
sætuefninu bara alveg. Möndlu-
mjólkin er frábær í staðinn fyrir 
mjólk, hún er góð út á morgun-
matinn eða í pottrétti í stað kókos-
mjólkur og einnig hægt að nota 
sem grunn í mjólkurhristinga.

Möndlumjólk á morgunkornið

KRINGLAN   I  SMÁRALIND   I  DEBENHAMS
www.oasis-stores.com



Gildir til 1. júlí eða á meðan birgðir endast.
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Bandaríska danspönks-
veitin The Rapture hélt 
afar vel heppnaða tónleika 
á Nasa á þriðjudagskvöld. 
Strákarnir í Motion Boys 
sáu um að hita fólk upp og 
stóðu sig einnig með prýði. 

Mjög góð stemning var á Nasa og 
hvað eftir annað stigu tónleika-
gestir trylltan dans við tóna stuð-
boltanna í The Rapture. Hljóm-
sveitin kom síðast hingað til lands 
fyrir fimm árum þegar hún spilaði 
á Iceland Airwaves-hátíðinni við 
mjög góðar undirtektir. The Rapt-
ure er á tónleikaferð um heiminn 
til að kynna sína þriðju plötu, Pi-
eces of the People We Love. Hefur 
lagið Get Myself Into It, sem er að 
finna á plötunni, notið mikilla vin-
sælda að undanförnu. Lögin Whoo! 
Alright-Yeah … Uh huh og Pieces 
of the People We Love hafa einnig 
hljómað ótt og títt á útvarpsstöðv-
um landsins sem og á dansgólfum 
skemmtistaða höfuðborgarinnar.

Minnisvarði um Bítlana fyrrver-
andi, John Lennon og George Har-
rison, var afhjúpaður í Las Vegas 
vegna framlags þeirra til söngleikj-
arins Love sem hefur notið mikilla 
vinsælda í flutningi Cirque du Sol-
eil.

Viðstödd athöfnina voru fyrrum 
félagar þeirra, Sir Paul McCartn-
ey og Ringo Starr, ásamt ekkjunum 
Yoko Ono og Olivia Harrison. Love-
verkefnið, sem gat af sér „nýja“ 
Bítlaplötu á síðasta ári, hófst í 
framhaldi af vinskap George Har-
rison og stofnanda Cirque du Soli-
el, Guy Laliberté. 

„Það er frábært að afhjúpa þenn-
an minnisvarða því strákarnir eru 
ekki hér og sýningin hefur verið 
gríðarlega vinsæl,“ sagði McCartn-
ey. „Þeir voru frábærir náungar og 
það er heiður að afhjúpa þennan 

varða til minningar um þá.“
Eitt ár er liðið síðan Love-söng-

leikurinn hóf göngu sína og fjöru-
tíu ár eru jafnframt liðin síðan 
platan Sgt. Pepper´s Lonely Hearts 
Club Band kom út.

Minnisvarði um 
Lennon og George

Miðasala á tónleika bandarísku 
hljómsveitarinnar Toto í Laugar-
dalshöll 10. júlí gengur vel. Upp-
selt er í stúku og innan við þúsund 
miðar eru eftir í stæði.

„Þeir koma hingað 8. júlí og fara 
þann 11. Einhverjir ætla að vera 
eftir og skoða landið og íslenskt 
næturlíf. Þetta verður alls um tut-
tugu manna hópur,“ segir Björg-
vin Rúnarsson hjá 2B Company, 
sem flytur sveitina til landsins. 
„Við sáum þá spila í Amsterdam 
um daginn og þeir komu okkur 
gríðarlega á óvart.“ Spilaði Toto 
órafmagnað í hálftíma á tónleik-
unum við frábærar undirtektir.

Toto á þrjátíu ára feril að baki 
og hefur selt yfir 25 milljónir 

platna. Frægðarsól sveitarinnar 
skein hæst á níunda áratugnum. 
Á meðal frægustu laga hennar eru 
Hold the Line, Rosanna, Africa og 
Georgy Porgy. Miðaverð á tónleik-
ana í Höllinni er 5.300 krónur.

Mikill áhugi á Toto

Hljómsveitin Bon Jovi er komin 
á topp bandaríska Billboard-vin-
sældalistans í fyrsta sinn síðan 
1988, eða í nítján ár. Nýjasta plata 
sveitarinnar, Lost Highway, seld-
ist í tæpum 290 þúsund eintökum 
sína fyrstu viku á lista. Frá því 
mælingar hófust árið 1991 hefur 
sveitin aldrei selt jafnmikið í 
fyrstu vikunni í heimalandi sínu.

Tvær aðrar plötur Bon Jovi 
hafa komist á toppinn. Fyrst var 
það Slippery When Wet árið 1987 
og ári síðar fór New Jersey sömu 
leið.

Bon Jovi 
snýr aftur

Danski tónlistarmaðurinn Kim Lar-
sen og hljómsveit hans Kjukken 
heldur tónleika í Vodafonehöllinni 
hinn 24. nóvember. 
Hljómsveitin hefur verið á tón-
leikaferð um Danmörku og í haust 
ætlar hún að ferðast um hin Norð-
urlöndin. Verða lokatónleikar henn-
ar á Íslandi.

Í Vodafonehöllinni, sem er nafnið 
á nýja Valsheimilinu, verður hægt 
að selja bæði í sæti og stæði. Þykir 
hljómburðurinn þar betri en geng-
ur og gerist í íþróttahúsum hér-
lendis, að sögn skipuleggjenda tón-
leika Kim Larsen.

Nýjasta plata Kim Larsen og 
Kjukken, Gammel hankat, kom út 
fyrir síðustu jól. Hefur hún fengið 
mjög góða dóma, þar á meðal fimm 

stjörnur í Ekstra Bladet, BT, Jyll-
ands Posten, MetroXpress, Politik-
en og Urban. 

Kim Larsen, sem kom síðast til 
Íslands fyrir tveimur árum, þykir 
í feiknaformi um þessar mundir 
en síðastliðin fimm ár hefur hann 
gefið út fjórar plötur sem hafa 
selst afar vel.

Víst er að koma hans hingað til 
lands á eftir að vekja mikla eft-
irtekt enda á hann hér traustan 
aðdáendahóp. Miðasala verður 
meðal annars á Miði.is og verður 
hún auglýst síðar.

Kim Larsen væntanlegur til Íslands

afsláttur40-90%
ÚTSALA
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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

Það voru nýstirnin í hljómsveit-
inni Motion Boys sem hituðu 
upp fyrir The Rapture á Nasa á 
þriðjudagskvöldið. Motion Boys 
er mikið hampað þessa dagana og 
þess vegna gaman að fá tækifæri 
til að sjá hvernig sveitin spjarar 
sig á tónleikum. Þeir Birgir Ís-
leifur og Árni Plúseinn mættu 
með þrjá hljóðfæraleikara með 
sér og fengu frábærar viðtökur 
strax frá fyrsta hljómi. Þeir virka 
vel sem tónleikaband þó að þessi 
fimm lög sem þeir tóku hafi verið 
misgóð. Nýja lagið sem þeir spil-
uðu, Steal Your Love, er mjög flott 
(ekki síst byrjunin) og slagarinn 
Hold Me Close To Your Heart er 
ennþá kraftmeiri og flottari á tón-
leikum heldur en í útvarpinu. Það 
er of snemmt að kveða upp ein-
hverja stóra dóma, en þetta er 
sveit sem lofar góðu.

Þegar The Rapture steig á svið 
nokkru seinna var orðið þægi-
lega fullt í salnum. Það kom mér 
reyndar á óvart að það skyldi 
ekki vera löngu uppselt á þessa 
tónleika, bæði vegna þess hvað 
frammistaða þeirra á Airwaves 
fyrir fimm árum þótti mögnuð 
og vegna þess að The Rapture er 
af mörgum talin ein af skemmti-
legustu tónleikasveitunum í dag. 
Ég var á Gauknum 2002 og stein-
lá fyrir bandinu þá þannig að ég 

mætti á Nasa með miklar vænt-
ingar. The Rapture stóð undir 
þeim næstum því öllum. 

Þeir byrjuðu á laginu Out Of 
The Races af samnefndri EP-
plötu, tóku svo Down For So Long 
og Get Myself Into It af nýju plöt-
unni og fóru svo yfir í Sister Sa-
viour af Echoes. Hörkubyrjun og 
strax komin mikil stemning í sal-
inn. Það sem gerir The Rapture 
að svona skemmtilegri tónleika-
sveit er auðvitað hvað þetta er 
taktglöð og stuðvekjandi tónlist, 
en líka hvað hún er einföld og hrá 
og hvað meðlimir sveitarinnar 
leggja mikið í að gera tónleikana 
lifandi. Þeir eru á þeytingi um 
sviðið og passa sig að vanda sig 
ekki allt of mikið í spilamennsk-
unni. Ryþmaparið Vito og Mattie 
er frábært og Luke er mjög ryþ-
mískur og skemmtilegur gítar-
leikari. Svo er Gabriel líka ómiss-
andi hvort sem hann handleikur 
saxófóninn eða kúabjölluna. The 
Rapture tók flest af sínum þekkt-
ustu lögum á tónleikunum og há-
punktarnir voru margir, t.d. lögin 
Whoo! Alright Yeah, House Of 
Jealous Lovers og Echoes. Eftir 
tólf lög hurfu þeir af sviðinu, en 
komu svo aftur og tóku Don Gon 
Do It og Olio. Þó að þetta hafi 
bara verið þriðjudagskvöld þá 
var allt á suðupunkti við sviðið 

og Luke tók sig til og skutlaði sér 
út í áhorfendaskarann við mik-
inn fögnuð. Það eina sem ég sakn-
aði var að þeir skyldu ekki hafa 
tekið lagið First Gear sem er mitt 
uppáhalds Rapture-lag þessa dag-
ana. Fyrir utan það var þetta full-
komið.

Allt á suðupunkti á Nasa

Umhverfisverndarsamtökin 
Saving Iceland standa fyrir 
stórtónleikum á Nasa til 
styrktar ráðstefnu um um-
hverfisvernd í byrjun næstu 
viku. Meðal þeirra sem 
koma fram eru múm, Rúnar 
Júlíusson og Bogomil Font. 

„Við viljum vekja athygli á því að 
þó að Kárahnjúkavirkjun sé komin 
í gagnið er hellingur af nýjum 
virkjunum á teikniborðinu. Bara 
í síðustu viku var talað um fjóra 
eða fimm mögulega staði fyrir 
ný álver,“ segir Jason Slade, einn 
skipuleggjandi tónleikanna, sem 
vonast til þess að tónleikarnir verði 
til þess að fá fleiri til að taka þátt í 
baráttunni fyrir náttúru Íslands. 

Meðal þeirra sem koma fram á 
tónleikunum á mánudagskvöld eru 
Rúnar Júlíusson, múm, Reykja-
vík!, Skátar, Ólöf Arnalds, Magga 
Stína og Evil Madness. 

Tónleikarnir eru haldnir til að 
styrkja ráðstefnuna Náttúran – 
Áhrif stóriðju og stórstíflna sem 
verður haldin á Hótel Hlíð í Ölfusi 
7.-8. júlí. Aðgangur á ráðstefnuna 
er ókeypis.

„Það koma hingað fyrirlesarar 
frá fimm heimsálfum og tólf lönd-
um sem hafa verið að mótmæla 
framkvæmdum Alcan og Alcoa í 

sínum heimalöndum,“ segir Sig-
urður Harðarson, betur þekktur 
sem Siggi pönk, annar skipuleggj-
andi tónleikanna. „Við erum að 
halda þessa ráðstefnu til að gras-
rótarhóparnir hér heima fái teng-
ingu við það sem er að gerast úti 
í heimi. Þetta er alþjóðleg barátta 
sem við stöndum í.“

Auk erlendu ráðstefnugestanna 
munu Andri Snær Magnason, Guð-

bergur Bergsson, Ómar Ragnars-
son og margir fleiri halda fyrir-
lestra.

Tónleikarnir á Nasa á mánudag-
inn hefjast kl. 20  og húsið opnað 
hálftíma áður. Aðgangseyrir er 
2.500 kr. og allir listamennirnir 
sem koma fram gefa vinnu sína. 

Allar nánari upplýsingar má 
finna á vef samtakanna www.sa-
vingiceland.org.



Íslenska söngkonan Kenya held-
ur sína fyrstu sólótónleika á Gauki 
á Stöng í kvöld. Lag hennwar, Hot 
Dancing, hefur verið spilað tals-
vert það sem af er sumri og kemur 
það út á stuttplötu í haust.

Mikið er lagt í gerð stuttplötunn-
ar og spila margir af færustu tón-
listarmönnum landsins á henni. 
Bandarísku upptökustjórarnir 
Jason Harden og Pismo, sem hefur 
unnið með Wu-Tang Clan, stjórnuðu 
upptökum sem fóru fram í Stúd-
íó Sýrlandi og Manhattan Center 
Studios í New York. James „Bonz-
ai“ Caruso, sem vann Grammy-
verðlaun fyrir starf sitt með Dam-
ion Marley, og Valgeir Sigurðs-
son hljóðblönduðu lögin á plötunni. 
„Ég sem textana og langflest lögin í 
samvinnu við báða „pródúserana“,“ 

segir Kenya, sem hlakkar mikið til 
tónleikanna á Gauknum. Von er á 
góðum gestum utan úr heimi á tón-
leikana, þar á meðal áðurnefnd-
um Pismo. Húsið verður opnað kl. 
20.00 og stígur Kenya á svið fljót-
lega eftir það. 

Kenya stígur á svið



Ég hef ekki efni á því að gera Teiti nokkurn greiða

Keflavík gengur vel að 
halda pressunni á Íslandsmeistur-
um FH en í gær vann liðið góðan 
heimasigur á Fylki, 1-0. Bæði lið 
börðust gríðarlega mikið í leiknum 
sem var harður en samt ágætlega 
leikinn. Símun Samuelsen skoraði 
sigurmark Keflvíkinga.

Fyrri hálfleikur einkenndist af 
mikilli baráttu og löngum sending-
um sem báru lítinn sem engan ár-
angur. Keflvíkingum gekk þó betur 
að skila boltum á samherja án þess 
þó að það gæfi mikið af sér.

Heimamenn fengu tvö ágæt 
færi í hálfleiknum en mikill vind-
ur var í Keflavík sem gerði leik-
mönnum erfitt fyrir. Fylkismenn 
reyndu mikið að finna Christian 
Christiansen sem var ansi einmana 
í sókninni og varð fátt ágengt gegn 
öflugum varnarmönnum Keflavík-
ur.

Seinni hálfleikur var talsvert 
líflegri en sá fyrri. Liðin voru að 
spila boltanum mun betur á milli 
sín og gekk betur að skapa hættu-
legar sóknir. Guðni Rúnar Helga-
son átti bylmingsskot að marki 
snemma í hálfleiknum sem Ómar 
Jóhannsson varði vel í horn. 

Á 61. mínútu komust Keflvíking-
ar í sókn. Hár bolti barst inn á víta-
teig Fylkis og skallaði Andrés Már 
Jóhannesson út beint fyrir fæt-
urna á Jónasi Guðna Sævarssyni 
sem var á hættulegasta stað fyrir 
framan vítateiginn. Jónas vippaði 
boltanum yfir vörn Fylkis, Símun 
tímasetti hlaup sitt hárrétt og átti 
í engum vandræðum með að skora 
framhjá Fjalari í marki Fylkis. 

Undir lok leiksins komst svo 
Símun aftur í gegn en í þetta sinn 
missti hann boltann of langt frá 
sér og Fjalar bjargaði málunum. 
Fleiri urðu færin ekki þrátt fyrir 
ágang gestanna undir lok leiksins 
og Keflavík fagnaði mikilvægum 
sigri.

„Þetta var erfiður leikur og að-
stæður gerðu okkur erfitt fyrir. 
Það sem var að hjá okkur var að 
fyrst og fremst gáfum við slæm-
ar sendingar en þegar þær tók-
ust tókum við rangar ákvarðan-
ir. Það var samt alveg frábært að 
ná þremur stigum og halda auk 
þess hreinu. Algjör snilld,“ sagði 
Kristján Guðmundsson, þjálfari 
Keflavíkur, eftir leik. „Nú höldum 
við ótrauðir áfram á sömu braut.“

„Við vorum bara ekki nógu góðir 
og gáfum þeim ódýrt mark,“ sagði 
Valur Fannar Gíslason, leikmað-
ur Fylkis. „Við gáfum þeim ekki 
mikið fyrir utan markið en sköp-

uðum lítið sjálfir. Það var járn í 
járn í kvöld og fannst mér vera 
jafnteflisbragur á leiknum. En 
þeir voru nógu góðir til að skora 
eitt hér í kvöld.“

Keflvíkingar nálgast FH eftir dugnaðarsigur

 FH var búið að fá fjög-
ur mörk á sig í Landsbankadeild-
inni áður en það mætti Val í gær. 
Þar var sá markafjöldi tvöfaldað-
ur þegar frábært Valslið gjörsam-
lega yfirspilaði meistarana sem 
voru ekki nema skugginn af sjálf-
um sér. Þetta var fyrsta tap FH í 
sumar.

Fyrri hálfleikur var eins og í 
lygasögu og ég man ekki eftir að 
hafa séð FH-liðið kjöldregið á slík-
an hátt í mörg ár. Valsmenn mættu 
gríðarlega grimmir til leiks og 
pressuðu FH-ingana stíft sem 
virtust engan veginn tilbúnir í al-
vöru átök.

Guðmundur Benediktsson kom 
Val yfir með ævintýralegu marki 
en Daði markvörður sparkaði 
boltanum beint í hann og í markið 
fór hann. Einstaklega klaufalegt. 
Aðeins sjö mínútum síðar skil-
aði Helgi frábærri stungusend-
ingu Hafþórs Ægis í netið. Markið 
má rekja til mistaka Daða nokkru 
áður.

Áttu margir von á því að Valur 
myndi bakka í kjölfarið en því 
fór víðsfjarri því spólgraðir Vals-
menn voru ekki búnir að fá nóg 
og héldu áfram að pressa FH-inga 
hátt á vellinum sem voru orðnir 
skíthræddir. Það var ekki heil brú 
í leik FH-liðsins í fyrri hálfleik og 
það kórónaðist á 35. mínútu þegar 
Tommy Nielsen skoraði sjálfs-
mark eftir sendingu Hafþórs Ægis 
í teiginn. 3-0 og þannig stóðu leik-
ar í hálfleik. Ótrúleg staða.

FH-ingar hafa að vonum feng-
ið fína yfirhalningu í hálfleik og 
það var allt annað að sjá til liðs-
ins í upphafi síðari hálfleiks. Leik-
menn voru grimmir á alla bolta 

og loksins tilbúnir í slaginn. Þeir 
uppskáru mark eftir rúma mínútu 
þegar Matthías skoraði með skoti 
utan teigs sem Kjartan hefði átt að 
verja.

Von fyrir FH-inga sem færð-
ust allir í aukana. Þeir pressuðu 
nokkuð stíft á Valsmenn en allar 
vonir þeirra um stig í leiknum 
fuku út um gluggann þegar Guð-
mundur rak smiðshöggið á frá-
bæra skyndisókn Valsmanna á 62. 
mínútu. Leikurinn róaðist nokk-
uð í kjölfarið og Valsmenn fögn-

uði innilega sætum sigri á Íslands-
meisturunum.

Leikurinn var upp á líf og dauða 
fyrir Valsmenn og það mátti sjá 
á leikmönnum liðsins. Þeir voru 
mikið meira en tilbúnir í leik-
inn strax frá fyrstu mínútu og 
uppskáru eins og þeir sáðu. Will-
um hefur smám saman verið að 
leita að réttu blöndunni hjá sér 
og hann virtist hafa fundið hana í 
gær þegar hann setti Baldur Bett 
á miðja miðjuna og færði nafna 
hans Aðalsteinsson út á kantinn. 

Fyrir vikið kom meiri ógnun af 
báðum köntum sem sárlega hefur 
vantað í síðustu leikjum og Bald-
ur Bett blómstraði inn á miðjunni 
gegn sínum gömlu félögum sem 
hann tók í nefið. 

Guðmundur var svo verulega 
líflegur frammi og Helgi Sig-
urðsson var einstaklega dugleg-
ur og pirraði varnarmenn FH með 
vinnusemi sinni og laumaði einn-
ig inn marki.

FH-ingar áttu skelfilegan dag 
í gær og liðið var gjörsamlega 
óþekkjanlegt. Þeir mættu ekki til 
leiks í fyrri hálfleik og það var 
ákveðin kaldhæðni í því að Valur 
refsaði grimmilega í leiknum rétt 
eins og FH er búið að gera við and-
stæðinga sína í allt sumar.

„Þetta var langþráð og nauð-
synlegt fyrir bæði þá sem fylgj-
ast með boltanum hérna heima 
og fyrir framgang Íslandsmóts-
ins. Þetta var líka mikilvægt fyrir 
sjálfstraustið okkar. Mér finnst 
hafa borið á því að lið hafa borið 
of mikla virðingu fyrir FH en 
þeir voru ekki klárir í kvöld ólíkt 
okkur. Þeir eru enn með forystu í 
mótinu en það er nóg eftir. Þessi 
sigur gefur öðrum liðum gott for-
dæmi,“ sagði Atli Sveinn Þórar-
insson, fyrirliði Vals, í viðtali við 
Sýn eftir leikinn.

„Við vorum ekki tilbúnir þegar 
flautan gall, ég veit ekki hvað 
veldur því. Þeir börðust betur og 
við vorum mjög daprir og áttum 
nánast aldrei möguleika. Það var 
hreinlega ekkert í gangi í hausnum
eða löppunum á mínum leikmönn-
um í fyrri hálfleik,“ sagði Ólafur 
Jóhannesson, þjálfari FH, við Sýn.

Valsmenn kjöldrógu Íslandsmeistara FH á Laugardalsvelli í gær og unnu stórsigur, 4-1. Frábær fyrri hálf-
leikur skóp sigurinn en þá skoraði Valur þrjú mörk gegn engu frá FH.



 Valur kynnti í gær nýjan 
fimm ára styrktarsamning við 
Vodafone. Samingurinn felur það 
meðal annars í sér að íþrótta-
mannvirki Vals munu bera nafn 

Vodafone næstu árin. Íþróttahús-
ið mun því heita Vodafone-höll-
in og knattspyrnuvöllurinn mun 
heita Vodafone-völlurinn að Hlíð-
arenda. Verðmæti samningsins er 
ekki gefið upp en hann er augljós-
lega mjög stór og mun Valur beina 
öllum sínum viðskiptum til fyrir-
tækisins.

Það eru ekki mörg íþróttamann-
virki á Íslandi sem bera nafn 
styrktaraðila en það hefur færst 
mjög í vöxt erlendis. Hérlendis 
eru það Egilshöllin og DHL-höllin 
vestur í bæ sem bera nafn styrkt-
araðila.

Vígsludagur mannvirkjananna 

verður 25. ágúst og er óhætt að 
segja að þau séu með þeim glæsi-
legri á landinu. Ný 1.500 manna 
stúka er við knattspyrnuvöllinn og 
álíka stúka mun rísa hinum megin 
vallarins innan fárra ára. Mun sú 
stúka liggja upp við enda knatt-
húss en hin stúkan liggur upp að 
hlið íþróttahússins.

Íþróttahúsið tekur 1.300 manns í 
sæti og svo verður einnig hægt að 
standa fyrir aftan stúkuna. Stúk-
an nær allan hringinn sem er ný-
lunda hér á landi en góð stemning 
á að geta náðst í slíku húsi. Valur 
mun leika þar í meistaradeildinni 
næsta vetur.  

Vodafone-mannvirki Vals

92% guðdómlegt bragð

8% fín hugmynd
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Kökurit 2: Eilíft líf samkvæmt Betty Crocker.
Bara ef lífið væri svona einfalt.

 Bjarni Þórður Halldórs-
son stendur að öllu óbreyttu í Vík-
ingsmarkinu gegn FH hinn 3. júlí. 
Bjarni lenti í samstuði við Helga 
Pétur Magnússon, leikmann ÍA, í 
Landsbankadeildinni á þriðjudag-
inn og fékk djúpan skurð á höf-
uðið.

„Ég held að ég hafi skallað 
hann og áður en ég vissi lá ég á 
jörðinni og blóðið gusaðist yfir 
mig. Það kom læknir þarna sem 
var hræddur um að einhver æð 
hefði rifnað, í það minnsta gusað-
ist blóðið úr sárinu við hvern 
hjartslátt,“ sagði Bjarni.

Handklæði var vafið um höfuð 
Bjarna sem beið svo í eina og 
hálfa klukkustund eftir því að 
komast inn til aðhlynningar. „Það 
voru saumuð átta spor eftir að 
krukkað var í sárinu en ég missti 
ekki svo mikið blóð,“ sagði Bjarni 
sem mun æfa með Víkingum í 
dag.

Heill heilsu eftir
slæmt samstuð

Peter Hill-Wood, stjórn-
arformaður Arsenal, er bjart-
sýnn á að halda stjóranum Ars-
ene Wenger hjá félaginu þó svo 
Thierry Henry sé farinn til Bar-
celona.

Wenger á ár eftir af samningi 
sínum við Arsenal og Henry sagði 
að ein ástæðan fyrir flutningn-
um til Spánar væri óvissan með 
framtíð Wengers.

„Ég hef ekki miklar áhyggj-
ur af ummælum Henrys. Við telj-
um ekki að brottför Henrys sé 
tengd samningamálum Wengers. 
Það var bara afsökun hjá honum. 
Ég er mjög bjartsýnn á að Weng-
er framlengi samningi sínum við 
okkur,“ sagði Hill-Wood.

Bjartsýnn á að 
halda Wenger



 Ökuþórinn Nico Ros-
berg var staddur hér á landi í vik-
unni í tengslum við Formúlu 1-dag 
sem haldinn var í Smáralind. Þar 
ók hann keppnisbifreið Williams 
nokkra hringi fyrir áhorfendur 
sem kunnu vel að meta það. Hann 
veitti Fréttablaðinu einnig við-
tal þar sem hann ræddi um íþrótt-
ina, föður sinn og áhuga sinn á fót-
bolta.

„Pabbi minn elskar kappakst-
ur. Það var að hans frumkvæði að 
ég fór í þessa íþrótt. Hann hefur 
ávallt verið til staðar fyrir mig og 
hefur hjálpað mér mikið frá upp-
hafi,“ sagði Rosberg spurður um 
föður sinn. Sá heitir Keke Rosberg 
og varð meistari í Formúlu 1 árið 
1982. Þá ók hann einnig fyrir Willi-
ams. Þremur árum síðar fæddist 
Nico.

„Pabbi hefur enn í dag mikla 
ástríðu fyrir kappakstri. Mín 
ástríða er þó meira almenns eðlis. 
Ég elska að keppa og elska að 
sigra. Ástæðan fyrir því að ég er 
í Formúlunni í dag er að ég tel það 
mikla áskorun að keyra Formúlu 
1-bíl. Það er gríðarlega mikið starf 
sem er unnið bak við tjöldin. Í 
verksmiðjunni starfa til að mynda 
500 manns og vinna allir að því 
að gera þennan litla bíl eins hrað-
skreiðan og mögulegt er. Þetta er 
afar áhugavert starf.“

Rosberg var nýliði í fyrra og 
byrjaði mjög vel. Hann varð í sjö-
unda sæti í sinni fyrstu keppni og 
náði til að mynda að setja hraða-
metið í þeirri keppni. Hann er enn 
í dag yngsti ökuþórinn frá upphafi 
sem hefur náð því. Þá sló hann 
fyrra metið sem sett var af Fern-
ando Alonso.

En tímabilið í fyrra var á heild-
ina litið ekki gott. Hvorki fyrir 
hann né Williams. Nú hefur hann 
nýjan liðsfélaga, Alexander Wurz, 
og nýja vél - Toyota í staðinn fyrir 
Cosworth.

„Ég vil ekki tala um Cosworth,“ 
sagði hann aðspurður um muninn 
á bílnum eftir að skipt var yfir í 
Toyota. „Toyota er með mjög góða 
vél. Hún er kannski ekki sú besta 
í keppninni en afar góð engu að 
síður,“ sagði hann og bætti svo við 
langri lofræðu um Toyota.

Hann segist ánægður með byrj-
unina á keppnistímabilinu. „Ég 
verð að horfa fyrst og fremst á 
minn persónulega árangur og 
hvernig mér gengur að aka bíln-
um. Ég get ekki stjórnað öllu, til 
dæmis ef vélin bregst eða örygg-
isbíllinn kemur út en hann breyt-
ir keppninni mikið. Bíllinn er þó 
mikið bættur og er hraðskreiðari 
en í fyrra.“

Hann segir að sitt persónulega 
takmark fyrir tímabilið sé einfalt. 
„Við viljum halda áfram á sömu 
braut og helst ná í fleiri stig. Það 
er erfitt að komast í hóp sterkustu 
liðanna en við viljum vera í næsts-
terkasta hópnum.“

Þá segist hann einnig mikill 
áhugamaður um aðrar íþróttir. „Ég 
elska til dæmis fótbolta og tennis 
og uppáhaldsliðið mitt er Bayern 
München. Stundum getur þó verið 
erfitt að fara á leiki vegna anna en 
ég reyni að komast þegar ég fæ 
frí.“

Nico Rosberg var staddur hér á landi fyrr í vikunni og veitti Fréttablaðinu stutt viðtal um lífið í Formúl-
unni. Hann segist ánægður með byrjunina á tímabilinu og stefnir á að halda áfram á sömu braut.

 Ökuþórinn Nico Ros-
berg vissi vel hver Viktor Þór 
Jensen væri þegar nafn hans 
bar á góma í viðtali Fréttablaðs-
ins við Rosberg. „Ég hef heyrt af 
honum. Var það ekki hann sem 
ók fyrir Palmer Audi?“

Hann segir að Viktor eigi 
vissulega möguleika á að kom-
ast inn í Formúlu 1 einn daginn. 
„Ég þekki hann ekki það vel að 
ég viti hversu góður ökumaður 
hann er en ef Ísland mun standa 
vel við bakið á honum þá held ég 
að honum gæti vegnað vel.“

Hann segir að þeir sem eru 
efnilegir ökumenn og sérstak-
ir í sinni grein fái sitt tæki-
færi. „Þetta er ekki spurning 
um heppni. Ef hann á tækifær-
ið virkilega skilið þá fær hann 
það,“ sagði Rosberg.

Viktor keppir í Formúlu 3-
mótaröðinni og vann fyrir fá-
einum vikum sína fyrstu keppni. 
Hann er tveimur árum yngri en 
Rosberg og ef rétt er haldið á 
spilunum gætu hlutirnir gerst 
hratt fyrir Viktor.

Þarf stuðning frá Íslandi
 Eins og lesa mátti í um-

sögn um leik Víkings og ÍA varð 
leiðinleg uppákoma eftir leikinn 
í samskiptum Fréttablaðsins og 
Guðjóns Þórðarsonar, þjálfara ÍA.

Að gefnu tilefni er rétt að taka 
fram að Fréttablaðið og Guðjón 
fóru yfir málið í gær, útkljáðu það 
og náðu sáttum. Verða því ekki 
frekari eftirmál af atvikinu. 

Samskipti Fréttablaðsins og 
Guðjóns verða því áfram á þeim 
góðu og jákvæðu nótum sem þau 
hafa verið hingað til.

Málið útkljáð

 Fredrikstad datt í gær úr 
norsku bikarkeppninni en fjöldi 
leikja í þriðju umferð fór þá fram. 
Fredrikstad tapaði fyrir neðri-
deildar liðinu Nybergsund, 2-1, á 
heimavelli. Garðar Jóhannsson 
var í byrjunarliði Fredrikstad og 
lék allan leikinn.

Brann vann 5-0 útisigur á Kop-
ervik og lék Ólafur Örn Bjarna-
son allan leikinn fyrir Brann. 
Hvorki Ármann Smári Björnsson 
né Kristján Örn Sigurðsson voru 
í hópnum hjá Brann. Þá kom Jó-
hannes Harðarson ekki við sögu í 
2-1 sigri Start á Manglerud Star. 

Hannes Þ. Sigurðsson var einn 
Íslendinganna hjá Viking sem 
kom við sögu í sigri liðsins á Drø-
bak/Frogn, 2-0. Hannes var í byrj-
unarliði Viking. 

Þá skoraði Haraldur Freyr Guð-
mundsson fyrra mark Álasunds í 
2-0 sigri gegn Alta úr víti.

Í fyrrakvöld vann Vålerenga 4-
1 sigur á Mo í fyrsta leik í þriðju 

umferð bikarkeppninnar og lék 
Árni Gautur Arason allan leikinn 
í marki Vålerenga.

Norsku bikarmeist-
ararnir úr leik

Knattspyrnumaður-
inn Agim Shabani, félagi Garð-
ars Jóhannssonar hjá norska úr-
valsdeildarliðinu Fredrikstad, 
vann það afrek í vikunni að fá 
þrjú rauð spjöld á aðeins fjórum 
dögum. Það er líklega heimsmet.

Á sunnudag fékk hann beint 
rautt í leik gegn Strömsgodset í 
deildinni. Degi síðar lék hann með 
varaliðinu í norsku 2. deildinni 
og fékk hann rautt þar líka. Það 
var svo í bikarnum í gærkvöldi, 
er Fredrikstad lék gegn Nyberg-
sund, að hann fékk sitt þriðja 
rauða spjald á fjórum dögum.

Fékk þrjú rauð á 
fjórum dögum

 Liverpool hefur hafið 
samningaviðræður við Atletico 
Madrid um kaup á framherjanum 
Fernando Torres. Klásúla í samn-
ingi hans segir að bjóði félag 27 
milljónir punda megi Atletico 
ekki neita því, en þá upphæð er 
Liverpool ekki tilbúið að borga. 
Spænska félagið ýjaði þó að því í 
gær að Torres færi en viðræðurn-
ar eru enn á viðkvæmu stigi.

Viðræður við 
Atletico hafnar





Beðið eftir því að bólan springi



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leitaðu að lukkumiðanum á 
Kellogg’s pakkanum þínum!

Taktu þátt í ævintýraleik
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„Þessa dagana er ég að borða 
mikið af hafragraut en yfirleitt 
er það nú einhvers konar jóg-
úrtdrykkur og kaffi. Ég er einn 
af þeim sem verður að borða 
morgunmat, annars er ég alveg 
ónýtur.“ 

Rakel Magnúsdóttir úr Hara-
flokknum hefur verið ráðin til 
starfa hjá sjónvarpsstöðvunum 
Sirkus og Popp TV. Þar mun söng-
konan kynna tíu vinsælustu lög 
Skífunnar og jafnvel bregða á leik 
með áhorfendum. Rakel var að 
vonum spennt fyrir nýja starfinu 
enda segist hún lengi hafa geng-
ið með þann draum í maganum að 
komast í sjónvarp. „Fyrst langaði 
mig reyndar til að verða sá sem 
lýsir íþróttaleikjum en svo síðar 
sá ég mig ekki í því. En svo hef ég 
alltaf alið með mér þá von að geta 
orðið fréttakona sem segir fréttir 
af málefnum líðandi stundar. Og 
einhvers staðar verður maður að 
byrja,“ segir Rakel sem reiknaði 
ekki með því að leita ráða hjá X-

factor-kynninum Höllu Vilhjálms-
dóttur fyrir útsendingar. „Nei, en 
ég gæti þurft að tala við einhverja 
af þessum útvarpsmönnum til að 
fá upplýsingar um hin og þessi 
poppfræði,“ bætir Rakel við.

Söngkonan segist vera hálf-
hissa á öllum þeim dyrum sem 
þátttakan í sjónvarpsþáttunum 
hefur opnað. „Þetta hefur vissu-
lega komið okkur skemmtilega á 
óvart,“ segir Rakel.

Rakel og systir hennar Hild-
ur hafa verið á þönum síðan þær 
höfnuðu í öðru sæti X-factor þátt-
ar Stöðvar 2. Rakel segir þær 
vera spenntar fyrir framhaldinu 
því nokkrir hlutir séu í farvatn-
inu. „Við höfum verið í upptökum 
á nýju lagi sem vonandi kemur út 

sem fyrst,“ segir Rakel og upp-
lýsir einnig að einhverjar þreif-
ingar séu um að gefa út plötu í 
jólaflóðinu sívinsæla. Þá hafi þær 
sungið bakraddir á nýju plötunni 

hans Páls Óskars en hann var sem 
kunnugt er lærifaðir þeirra í þátt-
unum. 

Hara-systir stjórnar sjónvarpsþætti

„Ég hlakka til að hitta Gunillu og 
sjá hvað við getum gert saman, 
það er samt allt á samninga-
stigi enn,“ segir brúðumeistarinn 
Bernd Ogrodnik sem mun mögu-
lega gera brúður fyrir sjónvarps-
þætti um Einar Áskel.

Sögupersónan Einar Áskell er 
íslenskum börnum vel kunnur. 
Bækurnar um hann hafa verið 
með vinsælustu barnabókunum 
á Íslandi frá því þær voru fyrst 
þýddar á íslensku. Alls er talið að 
um 90 þúsund eintök af bókunum 
hafi selst hérlendis.

Einar Áskell á líka aðdáendur 
úti um allan heim en bækurnar um 
hann hafa selst í um sex milljón-
um eintaka á heimsvísu.

„Gunilla Bergström, höfund-
ur bókanna, sá mig með brúðurn-
ar mínar í sænska sjónvarpinu og 
varð mjög hrifin. Hún hafði sam-
band við mig og við erum í sam-
ræðum um að ég geri brúður fyrir 
bækurnar.“ Gunilla sá hann í ís-
lenska sjónvarpsþættinum Út og 
suður sem hefur verið sýndur í 
sjónvarpi á Norðurlöndunum.

Bernd segir að margir framleið-
endur hafi sóst eftir að fá að gera 
mynd eða sjónvarpsefni eftir bók-
unum en hingað til hefur Gunilla 
sagt nei við öllu því hún hafi ekki 
haft réttu tilfinninguna fyrir neinni 
af hugmyndunum. Þegar hún sá 
brúðurnar hans Bernds varð hún 

hins vegar strax mjög hrifin og 
sá þarna leið til að fara með Einar 

Áskel á nýjan 
vettvang.

„Gunilla er 
ekki mikið í 
tölvusamskipt-
um þannig að 
einn daginn 
fékk ég bara 
rosastóran
pakka í pósti. 
Í honum voru 
allar Einars Ás-
kels bækurn-
ar og við erum 
búin að vera í 

sambandi síðan þá.“ Bernd seg-
ist ekki hafa þekkt sérstaklega vel 
til bókanna fyrr en Gunilla hafði 
samband og þetta hafi því komið 
skemmtilega á óvart. Til stend-
ur að Gunilla heimsæki Bernd í 
Skíðadalinn seinna í sumar.

Bernd er Íslendingum að góðu 
kunnur. Hann var nú nýver-
ið tilnefndur til Grímunnar fyrir 
barnabrúðuleikhússýningu sína 
Pétur og úlfinn. Auk þess hefur 
hann meðal annars gert brúður 

fyrir Ronju ræningjadóttur, Papp-
írs-Pésa, Klaufa og kóngsdætur 
og sett upp fullorðins brúðusýn-
inguna Umbreytingu á Listahátíð 
í fyrra. Hann hannaði einnig og 
stýrði leikbrúðum í brúðumynd-
inni Strings.

SMS
LEIKUR

„Hann er bara að vakna eftir að-
gerðina núna. Þetta fór sem betur 
fer ekki verr,“ segir Sigurlaug 
Halldórsdóttir, kona Pálma Gests-
sonar leikara. Pálmi slasaði sig 
í hestaferð í byrjun vikunnar og 
var fluttur með sjúkraflugi til 
Reykjavíkur á þriðjudag. Leikar-
inn góðkunni var í níu daga hesta-
ferð með erlendum ferðamönnum 
á Norðausturlandi, var reiðmaður 
með 70 hrossa stóði. 

Eftir að hestarnir voru hvíldir 
í Þistilfirði á mánudag reið ógæf-
an yfir þegar leggja átti í hann á 
þriðjudagsmorgun. Pálmi lenti 
á óþekkri meri sem tók á rás 
áður en hann komst í bæði ístöð-
in. Hann náði að sitja merina en 
hentist fram og til baka í hnakkn-
um þangað til hann náði að end-
ingu að kasta sér af baki.

„Það sem gerist er að lífbeinið 
gliðnar um 2-3 sentimetra. Þetta 

eru víst algeng meiðsli hjá hesta-
mönnum,“ segir Sigurlaug. Pálmi 
var fluttur með sjúkraflugi suður 
og gekkst undir aðgerð í gær-
morgun þar sem borað var ofan í 
lífbeinið og það spennt saman. Við 
tekur minnst vikudvöl á spítala og 
6-8 vikna endurhæfing á hækjum.

„Hann óttast það mest að missa 
af hreindýraveiðinni í ágúst. Ég 
sagði nú við hann að það hefði 
hingað til enginn farið á hrein-
dýraveiðar í göngugrind,“ segir 
Sigurlaug og hlær. „Það hvetur 
hann þó alla vega áfram í endur-
hæfingunni – að reyna að komast 
á hreindýraveiðar.“

Pálmi slasaður eftir hestaferð





Áhverju ári er fólk hér að 
myndast við að veita verð-

laun fyrir framúrskarandi list-
ræn afrek. Auk hávirðulegra bók-
menntaverðlauna forsetans eru 
haldnar Eddu-, Ístón- og Grímu-
verðlaunaveislur og fólk mætir 
dragfínt í sparifötunum. Þetta er 
ágætis úthald hjá þjóð sem telur 
jafn margar hræður og Covent-
ry. Oft er sýnt frá þessum upp-
skeruhátíðum í sjónvarpinu og þá 
sést að til síst minna er tjaldað en 
í sambærilegum veislum í Covent-
ry. Undantekningarlaust reka þó 
fjölmargir upp harmakvein yfir 
því hvað þetta sé nú allt ömurlega 
hallærislegt, svakalega yfirborðs-
kennt og ferlega lásí. Þessi gagn-
rýni hefur auðvitað ekkert með 
öfund og minnimáttarkennd að 
gera.

 kom ég heim með 
glansandi Grímustyttu og skellti á 
stofuborðið. Fjölskyldan var stolt 
af mér og fólk hefur mikið verið að 
óska mér til hamingju með þetta 
og gefið í skyn að þetta sé góð við-
urkenning. Ég er auðvitað frekar 
upp með mér en ekkert breyttist 
svo sem og daginn eftir var mér 
skipað að þrífa klósettið.

að þú látir nýbak-
aðan Grímuverðlaunahafa þrífa 
klósettið? spurði ég Lufsuna ögn 
sjokkeraður þar sem hún otaði að 
mér bursta og þvottalegi. Getur 
þú nú ekki hlíft verðlaunuðum 
listamanni við svona lítilfjörlegu 
sýsli og leyft mér að hafa tærnar 
upp í loft til að hugsa um listina? 
Þó ekki væri nema í dag?

 hugsað til for-
dæmis Halldórs Laxness sem lifði 
eins og kóngur á Gljúfrasteini. 
Ég á mjög erfitt með að ímynda 
mér hann hálfan ofan í klósetti í 
tweed-jakkafötunum og með hatt-
inn, íklæddan gulum gúmmíhönsk-
um alveg á fullu með klósettbursta. 
Halldór hefur örugglega aldrei 
þurft svo mikið sem ryksuga. Mér 
er sagt að Auður hafi komið sér upp 
stóru gongi á lóðinni sem hún barði 
til að kalla Kiljan í mat. Þá hefur 
hann verið eitthvað að spjátrungast 
úti í móa í Mosfellsdalnum, bræð-
andi með sér snilldarhugmyndir, 
heyrt í gonginu og flýtt sér glorsolt-
inn heim. Halldór lifði draum lista-
mannsins og helgaði sig algjörlega 
listinni, laus undan heimilisstörf-
um og reikningasúpum – ímynda 
ég mér að minnsta kosti. Og hann 
tók drauminn skrefinu lengra og 
alla leið með einkasundlaug í garð-
inum og glansandi kagga í heim-
keyrslunni.

alvöru listamenn hljóta að 
stefna að svona sældar settöppi í 
lífinu. Að búa við topp þægindi og 
áhyggjuleysi til að öll heilastarfs-
semin renni beint til hinnar göf-
ugu listar, alþýðu landsins til heilla. 
Auðvitað stefni ég á toppinn og tak-
markið er gong, kaggi og laug. Ég 
ætla þó að byrja smátt: hef lengi 
verið að gæla við að fá mér hátt 
púlt til að setja tölvuna á svo ég 
geti staðið við skriftir eins og Lax-
ness.

 að tauta mig út úr 
klósettþrifunum og vísaði til Hall-
dórs á Gljúfrasteini. Lufsunni 
fannst ekki mikið til koma og sagði 
að það mætti athuga málið þegar 
ég væri búinn að fá Nóbelinn.

Verðlaun

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Og1 fyrir stórar
fjölskyldur
Viltu geta hringt ótakmarkað milli allra heimasíma innanlands? Vertu með 
Heimasíma, GSM og Internet fjölskyldunnar í Og1 – og sparaðu bæði tíma 
og peninga.

Meistaradeildarfótbolti – Og1 verð 990 kr.
Almennt verð 1.990 kr.

Þú færð bestu kjörin með því að vera með allt hjá okkur í Og1.
Farðu á www.vodafone.is, komdu við í verslun okkar 
eða hringdu í 1414 og skráðu þína fjölskyldu í Og1.

Heimasími, GSM, og Internet – allt á einum stað
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