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Vala Matt og Curver komust að því 
að þau eru meira og minna sammála 
um landsins gagn og nauðsynjar.

 Mikil umferð var út úr 
Höfuðborginni í gær enda er nú ein 
mesta ferðahelgi sumarsins. Við-
búnaður er hjá lögreglu og björg-
unarsveitum víða um land og verða 
þyrlur Landhelgisgæslunnar 
fengnar til þess að aðstoða við 
umferðareftirlit. 

Lögreglan á Selfossi verður með 
aukamannskap á vakt en margir 
vinsælir áfangastaðir eru í 

umdæmi hennar. Búast má við því 
að margir safnist saman á tjald-
svæðum á Laugarvatni, í Þrastar-
lundi og við Flúðir.  

„Við ætlum ekki að láta koma 
okkur að óvörum og verðum með 
auka gæslu. Ef unglingar undir 
lögaldri fara að hópast saman 
munum við grípa inn í,“ segir Jón 
Lárusson, varðstjóri hjá lögregl-
unni á Selfossi.

Margir ætla að eyða helginni í 
Þórsmörk og þar bjuggust staðar-
haldarar við fjörlegri fjölskyldu-
stemningu. Sömu sögu er að segja 
úr Húsafelli og þangað tók fjöl-
skyldufólk að streyma í gær en þar 
fá ungmenni ekki að tjalda. 

Tvær bæjarhátíðir standa yfir 
um helgina. Humarhátíð á Höfn í 
Hornafirði og Bíldudals grænar 
baunir í Bíldudal.

 Reykjanesbær og Hafnarfjarðarbær 
ætla að nýta forkaupsrétt sinn á fimmtán pró-
senta hlut ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja. Nær 
öruggt þykir að sveitarfélögin tvö kaupi einnig 
28 prósenta hlut sjö annarra sveitarfélaga á 
Suðurnesjum og Suðurlandi sem fjárfestingar-
félagið Geysir Green Energy samdi um kaup á 
í gær. 

Fyrirtækið hafði áður samið um kaup á 
fimmtán prósenta hlut ríkisins. Kaupin voru 
háð því að forkaupsréttur á hlutafénu yrði ekki 
nýttur. Aðkoma Geysis Green Energy að Hita-
veitunni virðist því ekki lengur inni í mynd-
inni.

Gunnar Svavarsson, fulltrúi Hafnarfjarðar-
bæjar í stjórn HS, segir ljóst að Hafnarfjarðar-

bær muni kaupa allt hlutafé í Hitaveitunni sem 
þeim stendur til boða. „Það eru allir að lýsa því 
yfir að þetta sé gott fjárfestingartækifæri. Við 
lítum á það þannig. Við höfum sterkt bakland 
og ég get ekki séð hvað gæti komið í veg fyrir 
að við nýtum okkur forkaupsrétt okkar á hluta-
fé ríkisins og sveitarfélaganna.“ 

Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæj-
ar, segir allar líkur á því að Reykjanesbær nýti 
forkaupsrétt sinn. „Hafnarfjarðarbær segist 
ætla að nýta forkaupsréttinn og það gerist 
aldrei þannig að þeir myndu einir nýta hann. 
Fyrst einhver ætlar að nýta forkaupsréttinn þá 
tökum við okkar hlut.“ 

Árni segir það ekki hafa verið hugmyndina 
hingað til að nýta forkaupsréttinn á 28 pró-

senta hlut sveitarfélaganna en ef svo færi þá 
yrði staða Reykjanesbæjar afar sterk. Fundur 
verður á mánudaginn í bæjarstjórn þar sem 
næstu skref verða ákveðin.

Síðustu tvo sólarhringa hefur verið gríðar-
leg barátta um Hitaveituna. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins gerði Orkuveita Reykja-
víkur (OR) tilboð í allt hlutafé fyrirtækisins 
fyrir utan hlut Reykjanesbæjar og leiddu full-
trúar Grindavíkurbæjar þær viðræður. Tilboð 
OR var á genginu 7,0 en Geysir Green Energy, 
sem áður hafði samið um fimmtán prósenta 
hlut ríkisins, svaraði því með tilboði upp á 7,1 
sem sveitarfélögin gengu að í gær. 

Kaupverð 43 prósenta hlut ríkisins og sveit-
arfélaganna sjö er um 23 milljarðar króna.

Tvö sveitarfélög ætla sér að 
kaupa Hitaveitu Suðurnesja
Reykjanesbær og Hafnarfjarðarbær ætla að nýta forkaupsrétt á hlutafé í Hitaveitu Suðurnesja. Geysir 
Green Energy hafði samið um kaup á 43 prósenta hlut en nú lítur út fyrir að kaupin muni ekki ganga eftir.

Mildi þykir að ekki fór verr 
þegar sextán ára piltur féll fram 
af brú við Laxárvirkjun í Aðaldal 
síðdegis í gær. 

Pilturinn var á reiðhjóli og 
rakst á brúarhandriðið með þeim 
afleiðingum að hann kastaðist 
yfir það og hrapaði niður í gilið. 

Það varð honum til happs að 
lenda á tré sem tók af honum 
mesta fallið en um 11 metra fall 
er af brúnni. Af trénu kastaðist 
hann til og lenti á klettasnös og 
þaðan fór hann í ána en tókst að 
krafsa sig upp á bakkann. 

Pilturinn kallaði sjálfur á hjálp 
úr GSM-síma sínum og hífðu 
björgunarsveitarmenn hann upp 
úr gilinu á sjúkrabörum. Hann 
var fluttur á Sjúkrahúsið á 
Húsavík til aðhlynningar og 
reyndust áverkar hans minnihátt-
ar að sögn læknis á vakt.

Lítið slasaður 
eftir 11 metra 
hátt fall í Laxá



 Íbúar Mosfellsbæj-
ar eru langverst settir hvað varðar 
viðbragðstíma sjúkrabíla á höfuð-
borgarsvæðinu. Í minna en tíu pró-
sentum tilfella var sjúkrabíll í 
forgangsakstri kominn til Mos-
fellsbæjar undir viðmiðunarmörk-
um, sem eru átta mínútur, á síðasta 
ári. 

Í Reykjavík, Garðabæ, Hafnar-
firði, Kópavogi og Álftanesi var 
hlutfallið 60 til 70 prósent. Sel-
tjarnarnes er í næstneðsta sæti, 
með fjörutíu prósent neyðarútkalla 
undir viðmiðunarmörkum.

Aðalástæðan fyrir þessum mjög 
slæma viðbragðstíma til Mosfells-
bæjar er óheppileg staðsetning 
slökkvistöðvarinnar við Tunguháls. 
Of langan tíma tekur fyrir sjúkra-
bílana að komast út á Vesturlands-
veginn, og þaðan í Mosfellsbæ.

Þessar upplýsingar koma fram í 
skýrslu Margrétar Maríu Leifs-
dóttur, sérfræðings á greininga-
sviði Slökkviliðs höfuðborgar-
svæðisins. Tölfræðin er meðal 
annars notuð til að finna bestu stað-
setningu slökkvistöðva. Byrjað var 
að greina viðbragðstíma neyðarút-
kalla árið 2005.

Margrét segir að í bígerð sé að 
leggja niður stöðina við Tunguháls 
og reisa nýja hjá Vesturlandsvegi 
við rætur Úlfarsfells. Ætlunin er 
að taka hana í gagnið árið 2009. 
Með því móti ætti viðbragðstími til 
Mosfellsbæjar að komast í eðlileg 
horf. Þangað til verða Mosfellingar 
að sætta sig við verri þjónustu en 
aðrir á höfuðborgarsvæðinu.

Viðbragðstími er skilgreindur 
sem tíminn sem líður frá því að 
símtal berst Neyðarlínunni og þar 

til sjúkraliðar eru komnir til sjúk-
lingsins. Hver sekúnda skiptir máli 
þegar um slasaða er að ræða, og 
því eru viðmiðunarmörkin átta 
mínútur hvert sem er á höfuðborg-
arsvæðinu.

Jón Viðar Matthíasson, slökkvi-
liðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu, 

segir vissulega rétt að Mosfells-
bærinn sé illa settur hvað varðar 
viðbragðstíma. „Nú þegar búið er 
að greina vandann og meta gæði 
þjónustunnar verður gripið til ráð-
stafana og slökkvistöðvum höfuð-
borgarsvæðisins fjölgað.“

Skemmtiferðaskipið
Grand Princess kom til Akureyr-
ar í gær og er væntanlegt til 
Reykjavíkur í dag. Grand 
Princess er stærsta skemmti-
ferðaskip sem komið hefur til 
landsins en það kom hingað 
síðast árið 2004. 

Skipið er 23. stærsta skemmti-
ferðaskip í heiminum, alls 
108,806 brúttólestir, 290 metra 
langt og ristir átta metra. 

Farþegar Grand Princess eru 
3.100 talsins og í áhöfn eru 1.100 
manns. Þilför fyrir farþega eru 
fjórtán talsins, þráðlaust net um 
borð, fjórar sundlaugar, níu 
barir, spílavíti og bíó.

Skipið var tekið í notkun árið 
1998 og er í eigu Carnival 
Cruises sem er stærsta skemmti-
ferðaskipafélag í heiminum.

Hið stærsta sem 
hingað kemur 

Sunna, verður nokkuð mál að 
redda pössun?

Sjúkir Mosfellingar 
sóttir allt of seint
Viðbragðstími sjúkrabíla til Mosfellsbæjar er langt yfir viðmiðunarmörkum. 
Óheppilegri staðsetningu slökkvistöðvar við Tunguháls er helst um að kenna. 
Stöðin verður lögð niður og tvær nýjar reistar í staðinn á næstu tveimur árum.

 Lögregla aftengdi í gær sprengju sem 
komið hafði verið fyrir í bíl í mannmörgu leikhús-
hverfi Lundúnaborgar, sem gæti hafa drepið hundr-
uð manna. Sprengjan fannst þegar áhöfn sjúkrabíls 
sá reyk koma úr Mercedes Benz-bifreið, sem í ljós 
kom að var fyllt með banvænni blöndu af bensíni, 
própangasi og nöglum, að því er lögregluyfirvöld 
greindu frá. 

Sprengjan, sem fannst í bíl sem lagt hafði verið við 
Heymarket nærri Piccadilly Circus, var að sögn Pet-
ers Clarke, yfirmanns bresku hryðjuverkavarnalög-
reglunnar, nægilega öflug til að valda „verulegu 
manntjóni“, jafnvel dauða hundruða manna. 

Uppgötvunin vakti upp minningar um hryðju-
verkasprengingarnar í borginni 7. júlí 2005, sem urðu 
52 manns að bana um borð í þremur neðanjarðarlest-
um og strætisvagni, og svipaða árás sem koma tókst 
í veg fyrir tveimur vikum síðar. 

„Við stöndum nú frammi fyrir alvarlegri og 
stöðugri ógn við öryggi okkar frá alþjóðlegri hryðju-
verkastarfsemi,“ sagði Jacqui Smith, nýr innanríkis-
ráðherra Bretlands, eftir fund með æðstu mönnum 
almannavarna í landinu. 

Ítarleg rannsókn á málinu stendur yfir en engar 
viðvaranir eða leyniþjónustuvísbendingar höfðu 
komið fram fyrirfram um að tilræði af þessu tagi 
kynni að vera yfirvofandi. 

Hryðjuverkaógnin snýr aftur

 Aðsúgur var gerður 
að heimili fimmtán ára drengs í 
Breiðholti á fimmtudagskvöld. 
Pilturinn hringdi óttasleginn í 
lögregluna og tilkynnti að tíu 
piltar væru að reyna að brjótast 
inn til hans í þeim tilgangi að 
berja hann vegna óuppgerðs máls 
við einn í hópnum. 

Að sögn varðstjóra lögreglunn-
ar tvístraðist hópurinn þegar 
lögreglumenn komu á staðinn en 
nokkrir piltanna voru handteknir. 
Langan tíma tók að greiða úr 
málinu enda allir í hópnum 
fimmtán ára og því varð að kalla 
út foreldra til að sækja drengina 
á lögreglustöðina.

Tíu gerðu að-
súg að pilti

 Fæstir sem kolefnis-
jafna bíla sína verða á lífi þegar 
gróðursettu trén eru búin að binda 
fyrir fyrsta árið. Trén eru níutíu 
ár að jafna eins árs skammt af 
útblæstri bíls.

Á vefsíðunni kolvidur.is er hægt 
að reikna út hversu mörg tré þarf 
að gróðursetja til að jafna útblást-
ur bifreiðarinnar á einu ári. Fólki 
er einnig boðið upp á að borga 
fyrir trén og gróðursetninguna í 
gegnum síðuna.

„Trén byrja strax að kolefnis-
jafna og þau eru gróðursett en 
meðalbinditími skógar eru 90 ár. 
Þessi þrjátíu eða fjörutíu tré sem 
ég keypti og lét gróðursetja fyrir 

árið 2007 verða því búin að binda 
útblástur ársins eftir 90 ár,“ segir 
Soffía Waag Árnadóttir, fram-
kvæmdarstjóri Kolviðar. „Þess 
vegna verðurðu að kolefnisjafna á 
hverju ári.“

Til þess að kolefnisjafna akstur 
dæmigerðrar Toyota Corolla-bif-
reiðar fyrir árið 2007 þarf að gróð-
ursetja 28 tré, ef gert er ráð fyrir 
11.000 kílómetra akstri og tólf 
lítra bensíneyðslu á hverja hundr-
að kílómetra. 

Árið 2097 verða trén 28 búin að 
kolefnisjafna þau þrjú tonn af kol-
díoxíði sem bifreiðin losaði níutíu 
árum áður. 

Um 900 upprennandi 
knattspyrnukappar eru nú 
komnir saman í Vestmannaeyjum 
þar sem hið árlega Shell-mót fer 
fram. Strákarnir eru flestir 10 
ára og þeim fylgir mikið fylgdar-
lið foreldra og þjálfara svo það er 
mikið líf í bænum.

Mótið hófst á fimmtudag og 
Einar Friðþjófsson, fram-
kvæmdastjóri mótsins, segir að 
allt hafi gengið eins og í sögu. 
„Þetta hefur verið í einu orði sagt 
frábært. Veðrið hefur leikið við 
okkur og hér eru allir skælbros-
andi,“ segir Einar. 

Mótinu líkur á morgun, 
sunnudag.

Allir brosandi á 
vellinum

 Von er á blíðskaparveðri 
um allt land um helgina.

Í dag má búast við björtu veðri 
á vestanverðu landinu en skýjuðu 
fyrir norðan. Allt að tuttugu stiga 
hiti verður á Norður- og Austur-
landi. Um kvöldið gæti orðið smá 
súld inn til landsins á suðvestur-
horninu.

Á morgun verður áfram gott 
veður. Léttskýjað um allt land og 
hlýtt í innsveitum á Norður- og 
Austurlandi. Hiti verður mestur á 
Austurlandi, allt að átján stig.

Í næstu viku gera spár ráð 
fyrir áframhaldandi norðlægum 
áttum með hlýju og björtu veðri 
sunnan- og vestanlands. 

Gott veður um 
allt land



Stútfullt af girnilegum tilboðum
Nýtt Húsasmiðjublað komið út

Sumarið
er tíminn

29.995

Sláttuvél
Mega, B&S bensínmótor, 
4HP, safnari, hæðarstillingar, 
sláttubreidd 51 sm
5085242

Rafmagnsorf
AL-KO, 450W, 2 línur,
sláttubreidd 30 sm,
stillanlegt skaft
5087476

4.999
Tjald
Santa Barbara, 3ra manna
Innra lag: Öndunarefni úr
Polyamid
Ytra lag: 190T Polyester
Flatarmál með fortjaldi: 
130x210*210
PU 1500MM
Hæð: 130 sm
Þyngd: 4,3 kg
8,5 mm fiberglass stangir
5869205

Tjaldstóll
Fellanlegur
3901474

990

Frábært
í fortjaldið

Tjaldborð og bekkir
Pakkast saman, níðsterkt
3899360

6.999
9.990

1.495
2.990

50%
afsláttur

Penta
Akrýlbundin
plastmálning á 
stein utanhúss
7207040-6

10 ltr

4.990
7.990

25%
afsláttur

af allri útimálningu

Veiðitaska
Advanced
3999147

3.999
4.590

6. tbl 2007 l  27. júní - 18. júlí

Sláttuvél, Mega
5085242

Tjald, Santa Barbara
5869205

Rafmagnsorf
5087476

Garðborð
600242

4.999

Húsasmiðjublaðið
Gleðilegt sumar

3.999
4.590

9.990

29.995



Lög voru brotin þegar 
Baugur veitti samtals 269 milljóna 
króna lánveitingar í fjórum aðskild-
um tilvikum á árunum 1999-2001, að 
því er fram kemur í dómi Héraðs-
dóms Reykjavíkur frá því á fimmtu-
dag.

Tekist var á um ákvæði hlutafé-
lagalaga sem banna hlutafélögum 
að lána stjórnendum og tengdum 
aðilum í þessum þætti Baugsmáls-
ins. Þar var Jón Ásgeir Jóhannes-
son, stjórnarformaður Baugs Group, 
sýknaður þar sem refsiheimildir í 
hlutafélagalögum þóttu ekki skýrar.

Jón Ásgeir var ákærður fyrir að 
hafa látið Baug veita alls níu lán til 
þriggja tengdra aðila. Héraðsdómur 
komst að því að lög hafi ekki verið 
brotin í fimm af níu tilvikum. Í fjór-
um tilvikum hafi verið brotið gegn 
hlutafélagalögum sem banna lán-
veitingar, með lánum upp á 269 
milljónir króna.

Fyrsta tilvikið varðar 100 millj-
óna króna lánveitingu Baugs til 
Fjárfestingafélagsins Gaums, sem 
Gaumur notaði til að fjármagna 
kaup í Baugi. Annað tilvikið varðar 
4,5 milljóna króna lán til Gaums 
vegna kaupa á húsnæði. Þriðja til-
vikið varðar 100 milljóna króna lán 
sem Baugur tók hjá Straumi fjár-
festingabanka og veitti áfram til 
Gaums, sem notaði féð til fjárfest-
inga í veitingahúsabransanum í 
Skandinavíu. Fjórða tilvikið varðaði 
svo 64,5 milljóna króna lán til Fjár-
fars, til kaupa á hlutabréfum í 
Baugi.

Gestur Jónsson, verjandi Jóns 
Ásgeirs, hefur ítrekað bent á að það 
sé fráleitt skýrt hvort þessar lán-
veitingar hafi verið löglegar, enda 

undantekningar sem heimila venju-
leg viðskiptalán, án þess að þau séu 
skýrð. Í ljósi þess að héraðsdómur 
sýknar í fimm tilvikum en sakfellir 
í fjórum verður varla sagt að það sé 
augljóst hvað megi og hvað ekki í 
því samhengi.

Í hlutafélagalögum kemur fram 
að það varði sektum eða allt að 
tveggja ára fangelsis að brjóta vís-
vitandi lög um lán eða tryggingu. Í 
þeim ákvæðum sem um er rætt er 
þó lagt bann við tilteknum athöfnum 
hlutafélags, ekki einstaklings, segir 
í dómi héraðsdóms. Því sé veruleg-
ur brestur á því að refsiheimildin sé 
svo skýr að unnt sé að dæma ein-
stakling á grundvelli hennar, og því 
óhjákvæmilegt að sýkna Jón 
Ásgeir.

Lögfræðingar sem rætt var við 
segja það síður en svo einsdæmi að 
lagt sé bann við því að fyrirtæki 
geri eitt eða annað en refsiábyrgðin 
sé svo forsvarsmanna fyrirtækis-
ins. Þeir voru sammála um mikil-
vægi þess að fá dóm í málinu í 
Hæstarétti til þess að eyða óvissu 
sem nú sé uppi.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
dómur fellur á þessa leið hér á landi, 
og skemmst að minnast sýknudóma 
yfir olíuforstjórunum, sem ákærðir 
voru vegna brota á samkeppnislög-
um. Þá eins og nú komst dómurinn 
að því að ekki væri hægt að sakfella 
forstjórana fyrir brot á samkeppn-
islögum, þrátt fyrir að ljóst lægi 
fyrir að lögin hafi verið brotin.

Neyðarnúmer
allan sólarhringinn
514 1099
Vörður tryggingar hf.   I   Borgartúni 25   I   sími 514 1000   I www.vordur.is
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Lög brotin en refsi-
heimildir óskýrar
Lög heimiluðu ekki fjórar lánveitingar úr Baugi upp á samtals 269 milljónir 
króna á árunum 1999-2001. Hlutafélagalög eru svo óskýr að einstaklingum 
verður ekki refsað segir héraðsdómur. Mikilvægt að eyða óvissu segja lögmenn.

„Niðurstaða dómsins er 
alveg skýr um það að ég er sýkn-
aður af öllum ákæruliðum. Það er 
aðalatriðið varðandi það sem snýr 
að mér,“ segir Jón Ásgeir Jóhann-
esson, stjórnarformaður Baugs 
um niðurstöðu héraðsdóms á 
fimmtudag.

Í fjórum ákæruliðum er Baugur 
talinn hafa brotið hlutafélagalög, 
en heimildir til refsingar í lögun-
um séu óskýrar. Jón Ásgeir er 
alfarið sýknaður. Jón Ásgeir segir 
sitt mat vera að þarna hafi verið 
um eðlileg viðskipti að ræða milli 
aðila. „Við mátum þetta á sínum 
tíma sem eðlileg viðskipti í þágu 
beggja aðila, enda hafa svona við-

skipti verið stunduð víðar en hjá 
okkar fyrirtæki og endurskoðend-
ur kvittað upp á slíkt, eins og þeir 
gerðu í okkar tilviki. Ég tel að 
Hæstiréttur muni líta þetta öðrum 
augum.“

Jón Ásgeir segir að frá sínum 
bæjardyrum séð sé stærsta málið 
að einstaklingur þurfi að sitja og 
bíða eftir niðurstöðu dóms þrisvar 
sinnum í sama máli í héraðsdómi. 
„Það stenst engan veginn mann-
réttindi að þannig sé hægt að koma 
fram við fólk. Það er svakalegt að 
hlusta á orð saksóknara um að 
atvinnulífið krefjist skýringa á 
hvernig þessi lög virka og hvort 
það standist að þau séu ekki nægj-

anlega skýr. Þarf nokkuð frekari 
vitna við: þrír dómarar hafa kom-
ist að þeirri niðurstöðu, sem getur 
ekki bent til annars en að lögin séu 
óskýr. Það er auðvitað alveg svaka-
legt að einstaklingar séu notaðir 

sem einhver tilraunadýr um 
túlkun laga. Þannig má þetta ekki 
virka.“

Jón Ásgeir segir að af sama 
meiði sé skattamál sem er í kerf-
inu. „Það mál snertir að miklu 
leyti sömu málaflokka og nú hafa 
gengið þrisvar til dóms. Þar þarf 
ég enn að svara fyrir sömu hluti. 
Ætli það eigi að fara í fjórða skipt-
ið fyrir dóm með þessi atriði og þá 
í einhverjum skattabúningi. Það 
getur bara ekki staðist. Það hefur 
verið gengið allt of langt í þessu 
máli og það er án fordæma að 
gengið sé fram gegn einstakling-
um af slíku offorsi.“

Fangelsi í Banda-
ríkjunum bættu við sig yfir 42 
þúsund föngum á síðasta ári. 
Aukningin hefur ekki verið meiri 
síðan um aldamótin.

Alls sitja yfir tvær milljónir á 
bak við lás og slá í Bandaríkjun-
um, eða um 0,7 prósent þjóðarinn-
ar. Sex af hverjum tíu föngum 
eru þeldökkir eða af rómansk-
amerískum uppruna.

Föngum vestra 
fjölgar hratt

„Það hafa mælst 4,8 
millimetrar í mánuðinum og á 
ekki eftir að rigna meira,“ segir 
Aðalgeir Egilsson veðurathugun-
armaður á Mánárbakka á 
Tjörnesi skammt frá Húsavík.

Þetta er minnsta úrkoma sem 
mælst hefur á Mánárbakka í júní 
frá því mælingar hófust árið 
1957. Til samanburðar hefur 
úrkoman í Reykjavík í júní verið 
38 millimetrar.

„Það rigndi duglega í lok maí 
og jarðvegurinn býr að því. Túnin 
eru vel sprottin þannig að við 
þurfum bara þurrk í nokkra daga 
til viðbótar til að klára heyskap-
inn,“ segir Aðalgeir.

Síðast mældist minni úrkoma á 
Mánárbakka í mars 1996, 3,2 
millimetrar.

Minni úrkoma 
aldrei mælst

 Fyrrverandi 
öryggisvörður í grunnskóla, 
Thomas John Hose, var á 
miðvikudag dæmdur í fimm til 
fimmtán ára fangelsi fyrir að 
hafa haldið stúlku, sem strauk að 
heiman, á heimili sínu í áratug og 
átt ítrekað samræði við hana. 

Tanya Nicole Kach var fjórtán 
ára þegar hún strauk að heiman 
og fór til Hose, sem hún sagðist 
hafa verið hrifin af, árið 1996. 
Hose, sem er 49 ára, hélt Kach 
inni á heimilinu og stjórnaði 
henni algjörlega að sögn Kach.

Hose, sem játaði sig sekan um 
öll ákæruatriði, var fullur iðrunar 
við réttarhöldin og bað Kach 
afsökunar. 

Strauk og varð 
fangi í áratug

 Fulltrúar Vega-
gerðarinnar og Eimskips funduðu 
um málefni Herjólfs enn á ný í 
gær. Samkvæmt Guðmundi 
Pedersen, rekstrarstjóra hjá 
Eimskipi, setti fyrirtækið fram 
tilboð á símafundi sem Vegagerð-
in mun væntanlega nýta helgina 
til að fara yfir. „Málið er komið 
aftur til Vegagerðarinnar. Þeir 
eru með endurskoðað tilboð á 
öðrum forsendum frá okkur.“ 

Vegagerðin fer 
yfir tilboð





Fjármálaráðherra Ind-
lands sér fyrir sér að viðskipta-
tengsl Íslands og Indlands, eink-
um og sér í lagi á sviði fjárfestinga, 
fari hraðvaxandi á næstu árum. 
Hann hvetur Íslendinga til að 
íhuga fjárfestingar í indverskum 
sjávarútvegi.

Indverski fjármálaráðherrann, 
P. Chidambaram, var staddur hér 
á landi í gær í boði Árna Mathie-
sen fjármálaráðherra til að undir-
rita samning um gagnkvæma 
vernd fjárfestinga. Báðir ráðherr-
ar binda vonir við að samningur-
inn muni ýta enn undir ört vax-
andi viðskiptatengsl landanna. 

Chidambaram lýsir ánægju með 
þær fjárfestingar sem íslensk fyr-
irtæki hafa þegar ráðist í á Ind-
landi, svo sem Actavis og Sæplast. 
En hann ráðleggur Íslendingum 
að íhuga fjárfestingar í indversk-
um sjávarútvegi. Indland með 
sinni gríðarlöngu strandlengju og 
gjöfulu fiskimið bjóði þar upp á 
mikil tækifæri og íslenskur sjáv-
arútvegur sé jú sá þróaðasti í 
heimi.

Spurður um mat sitt á horfun-
um í viðræðunum innan Heims-
viðskiptastofnunarinnar, WTO, 
um aukið frelsi í alþjóðaviðskipt-
um segir ráðherrann að sökin á 
því að ekki hafi náðst árangur í 
þeim viðræðum liggi ekki hjá Ind-
verjum né þróunarlöndunum yfir-
leitt.

„Það er ekki við okkur að sakast 
að hvorki hafi gengið né rekið í 
WTO-viðræðunum. Reyndar hefur 
Indland reynt að hafa forystu 
fyrir þróunarlöndunum að ná sam-
komulagi. En þróuðu löndin verða 
að gera sér grein fyrir að landbún-
aður er viðkvæmt mál. Fyrir 
Bandaríkin og mörg lönd í Evrópu 
kann landbúnaður að snúast um 
kaupsýslu og viðskipti. Fyrir ind-
verska bændur er þetta spurning 
um lífsafkomu,“ segir ráðherrann. 
„Það eru um 115 milljónir fjöl-

skyldna, um 600 milljónir manna, 
sem eiga afkomu sína undir land-
búnaði í landinu, svo að það segir 
sig sjálft að við verðum að gæta 
þess að ganga ekki of nærri þeim 
atvinnuvegi.“ Þess vegna verði 
Vesturlönd að sjá að dragi þau 
ekki verulega úr niðurgreiðslum í 
landbúnaði, bæði til framleiðslu 
og útflutnings, verði ekki hægt að 
ná samkomulagi um alþjóðavið-
skipti með landbúnaðarafurðir. 

Spurður um tengsl Indlands við 
hitt hraðhagvaxtar-risaríkið í 
Asíu, Kína, segir hann þau vera 
góð. Viðskiptin milli þeirra aukist 

um fimmtíu prósent á ári og nemi 
nú um átján milljörðum Banda-
ríkjadala. Báðar ríkisstjórnir séu 
staðráðnar í að ýta undir frekari 
viðskipti og láta landamæradeil-
una sem þær eiga enn í ekki spilla 
fyrir því. Chidambaram getur 
þess að eins og er sé Evrópusam-
bandið stærsti viðskiptaaðili Ind-
lands og Bandaríkin stærsta staka 
viðskiptalandið. „En ég get ekki 
útilokað að viðskiptin við Kína 
muni fara fram úr öðru hvoru eða 
hvoru tveggja, því þau vaxa með 
svo miklum hraða.“

Vaxandi fjárfestingar-
tengsl við Indland
Fjármálaráðherra Indlands spáir því að viðskipti, einkum þó fjárfestingar, milli 
Íslands og Indlands muni stóraukast á næstu árum. Hann segir ennfremur að svo 
geti vel farið að viðskipti Indlands við Kína fari framúr viðskiptum við Vesturlönd.

Fjárfestingafélagið Askar 
Capital hyggst stofna fjárfestinga-
sjóð á Indlandi í haust. Þetta kom 
fram í máli Tryggva Þórs Herberts-
sonar, forstjóra félagsins, á fundi 
með fjármálaráðherra Indlands og 
fleirum á Hótel Holti í gær.

„21. öldin er öld Indlands,“ sagði 
Tryggvi á fundinum. Hann segir að 
Askar Capital hafi þegar ráðið 
framkvæmdastjóra sem verði yfir 
starfseminni á Indlandi. Starfsemin 
ytra muni hefjast á haustmánuðum, 
en fyrirtækið sé þegar farið að ráða 
fólk, finna aðstöðu og leita tæki-
færa. Einhverjir milljarðar verði 

settir í sjóðinn í upphafi.
Settur verður upp fast-

eignasjóður sem byggja 
mun á indverskum fast-
eignaverkefnum. Sjóður-
inn verður skráður og 
munu fagfjárfestar geta 
keypt sig inn í hann. Í 
framhaldinu segir Tryggvi 
að til standi að byggja upp 
fleiri sjóði sem byggi á 
uppbyggingu innviða á 
Indlandi, vegakerfis, flugvalla, 
skóla og fleira.

„Það er ljóst að á Indlandi eru 
gríðarlegir möguleikar,“ segir 

Tryggvi. Viðskiptahug-
myndin gangi í grunninn 
út á að kaupa fasteignir 
sem svo hækki í verði. Þar 
sem aðeins þurfi að leggja 
út 10 prósent af verði fast-
eigna megi með þessu móti 
hagnast vel þegar verð á 
húsnæði hækki.

Tryggvi vill ekki gefa 
upp áætlanir Askar Capi-
tal um vöxt á Indlandi, eða 

hvað fyrirtækið ráðgeri að hátt 
hlutfall af hagnaði félagsins muni 
koma frá Indlandi. 

Gróðavon í fasteignaviðskiptum

Lögreglumenn úr 
fíkniefnadeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu gerðu hús-
leit í Grafarvogi í gærmorgun. 
Þar fundust fíkniefni, sem talin 
eru vera amfetamín og kanna-
bis.

Hávær gleðskapur hafði verið 
í húsinu í einhvern tíma. Bárust 
lögreglu vísbendingar um málið 
og því var ákveðið að leita eftir 
úrskurði um heimild til húsleit-
ar.

Gleðskapurinn var í fullum 
gangi þegar lögregluna bar að 
garði. Fíkniefnin fundust svo við 
leit eins og áður sagði. Ekki var 
um mikið magn að ræða.

Húsleit í miðj-
um gleðskap

 George W. Bush 
Bandaríkjaforseti þakkaði 
líkamsrækt góða heilsu sína og 

mælti með 
hjólreiðum í 
viðtali á CBS-
sjónvarpsstöð-
inni í gær.

„Ég trúi því 
varla hversu 
sprækur ég er,“ 
sagði forsetinn. 
„Ég æfi mikið, 
því að það er 
gott fyrir 
andann og gott 

fyrir sálina.“
Forsetinn sagði mikilvægt að 

hugsa vel um hvað maður lætur 
ofan í sig. „Slæmt mataræði 
orsakast af því hvað við borðum,“ 
sagði forsetinn. 

Mælir með 
góðu mataræði

Ætlar þú í útilegu um helgina?

Þarf að bæta öryggi á sund-
stöðum?

 Ármann Kr. Ólafsson, 
stjórnarformaður Strætó, hyggst 
segja stöðu sinni lausri áður en 
þing kemur saman í haust. Fundað 
var um málið á mánudag.

„Ég ætla mér ekki að gegna 
öllum stöðum að eilífu,“ segir 
hann. „Ég hætti sem forseti bæjar-
stjórnar í Kópavogi fyrir nokkr-
um dögum og hafði alltaf hugsað 
mér að hætta sem stjórnarformað-
ur Strætó áður en þing kemur 
saman á ný.“

Á fundi sem stjórn Strætó og 
bæjarstjórar sveitarfélaga á höf-
uðborgarsvæðinu sátu á mánudag 
bar afsögn Ármanns á góma. Þó 
var ekkert ákveðið í þeim efnum. 

Þar var samþykkt tillaga um að 
óska eftir viðræðum við ríkisvald-
ið um þátttöku þess í kostnaði við 
almenningssamgöngur á höfuð-
borgarsvæðinu.

„Það er kannski ekki albesta 
fyrirkomulagið að þingmaður sé 
stjórnarformaður Strætó,“ segir 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borg-
arstjóri. „Því er skiljanlegt að 
Ármann ætli að hætta þar sem 
hann er að setjast á þing í 
haust.“

Aðspurður hver eftirmaður 
Ármanns verði segir Vilhjálmur 
þá ákvörðun í höndum stjórnar 
Strætó. „Það er ekkert útilokað að 
hann komi úr Reykjavík.“ 





Góðir landsmenn 
  - Verjum Þjórsá.
Baráttufundur við Þjórsá á sunnudag.

Allir sem unna náttúru Íslands og sjálfstæði Íslendinga eru velkomnir.
Urriðafossfundurinn verður klukk  mmtán.
Dagskrá í boði Flóamanna. 
Heimamenn leiðsegja í bílastæði.

       Sól í Flóa 
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 Evrópumálaráðherra 
Portúgals. Manuel Lobo Antunes, 
segir að portúgölsk stjórnvöld 
myndu í formennskutíð sinni í 
Evrópusambandinu síðari helm-
ing ársins ekki hlíta tilmælum 
Nicolas Sarkozy Frakklandsfor-
seta um að hægar yrði farið í sak-
irnar í aðildarviðræðum við Tyrki. 
Tyrknesk stjórnvöld gagnrýndu í 
vikunni tilraunir til að stöðva 
aðildarviðræðurnar. 

Á þriðjudag var ákveðið að við-
ræður yrðu teknar upp á tveimur 
minniháttar málefnasviðum – 
varðandi hagstofumál og fjár-
málaeftirlit. Þær bætast nú við 
viðræður um vísinda- og rann-
sóknasamstarf og iðnaðarmál, 
sem áður voru hafnar við Tyrki. 
Fyrir tilstilli Frakka var hins 
vegar ekki farið út í þungvægari 
viðræður um efnahags- og gjald-

eyrismál. Frank-Walter Steinmei-
er, utanríkisráðherra Þýzkalands 
sem er nú að láta af ESB-for-
mennskunni, sagði hins vegar að 
viðræðurnar og hugsanleg aðild 
Tyrklands að ESB væri „hags-
munamál fyrir alla Evrópu“.

Ali Babacan, aðalerindreki 

Tyrkja í viðræðunum við ESB, 
sagði að mikilvægt væri fyrir 
báða aðila að viðhalda trausti á 
framvindu aðildarviðræðnanna. 
„Að öðrum kosti mun ekki aðeins 
Tyrkland, heldur einnig ESB verða 
fyrir tjóni af völdum þessa,“ sagði 
hann.

Portúgalar vilja efla viðræður

„Sálfræðitímarnir níu 
sem ég fékk úthlutaða vegna vist-
unar minnar á Breiðavík hafa ekki 
gert annað fyrir mig en rífa upp 
sárin. Ég hef verið meira og minna 
grenjandi frá því ég opnaði mig 
fyrst,“ segir Sigurður Sigurðsson, 
sem sendur var tíu ára gamall til 
Breiðavíkur árið 1965. 

Sigurður segir sálfræðiaðstoðina 
hafa orðið til þess að honum líður 
nú verr en áður og fjárhagur hans 
sé í molum. „Sálfræðingurinn minn 
sagði að það gæti hjálpað mér að 
fara vestur og gera þessi mál upp. 
Þó einhver hafi nú drepið sig eftir 
að hafa ætlað að gera slíkt hið sama 
ákvað ég að fara,“ segir Sigurður. 
Hann segist hafa verið þess full-

viss að ferðin yrði honum endur-
greidd þar sem loforð ráðamanna 
hafi hljóðað á þann veg þegar málið 
var hvað mest í umræðu fjölmiðla. 
„Ég sendi Þjónustumiðstöðinni í 

Breiðholti beiðni um styrk vegna 
ferðarinnar en henni var synjað,“ 
segir Sigurður sem segist hafa 
fengið lán vegna fararinnar. Skuld-
in sé nú komin í innheimtuþjónustu 
og hann sjái fram á gjaldþrot vegna 
þeirrar aðstoðar sem hann taldi sig 
eiga að fá frá hinu opinbera.

Hákon Sigursteinsson, sálfræð-
ingur hjá Þjónustumiðstöðinni, 
segir að ekki hafi verið hægt að 
veita sérstaka fjárveitingu til þess-
arar farar því Sigurður njóti ekki 
reglulegrar fjárhagsaðstoðar. „Mér 
er sagt að ég fái ekki fjárhagsað-
stoð því ég er í neyslu. Í henni hefði 
ég samt ekki lent ef ég hefði ekki 
verið sendur á Breiðavík,“ segir 
Sigurður. 
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er hafin í 115 verslunum

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

Opið til 18 í dag



 Búið er að velja þær 
níu flóttamannafjölskyldur sem 
koma hingað til lands frá Kólumb-
íu í ár. Til stóð að hópurinn kæmi 
til landsins í sumar en komu fólks-
ins seinkar fram á haustið. Sólveig 
Ólafsdóttir, yfirmaður upplýs-
ingamála Rauða kross Íslands, 
segir að undirbúningur sé vel á 
veg kominn.

„Flóttamannanefnd félagsmála-
ráðuneytisins fór til Ekvador um 
miðjan júní en þar dvelja flótta-
mennirnir sem hafa flúið frá Kól-
umbíu. Þar voru tekin viðtöl við 
fólkið og valið hverjum hentaði 
best að koma hingað,“ segir Sól-
veig.

Hópurinn samanstendur af 
þrjátíu konum og börnum þeirra 
en konurnar hafa sætt kerfis-
bundnu ofbeldi í Kólumbíu. 
„Ofbeldið hefur fylgt sumum 
þessara kvenna til Ekvador og því 

er mikilvægt að 
finna þeim stað 
þar sem þær 
njóta persónu-
legrar vernd-
ar,“ segir Sól-
veig og bætir 
því við að hópi 
kólumbískra
flóttamanna
sem kom til 

Íslands árið 2005 hafi reitt vel af.
„Þær hafa aðlagast íslensku 

umhverfi vel og eru allar með 
vinnu. Það var meðal annars vegna 
þeirrar góðu reynslu sem ákveðið 
var að taka aftur á móti slíkum 
hópi,“ segir Sólveig. 

Reykjavíkurborg tekur við flótta-
mönnunum og útvegar þeim hús-
næði. Sólveig segir að sá undirbún-
ingur sé vel á veg kominn og unnið 
sé að því nú að finna fólkinu stuðn-
ingsfjölskyldur á Íslandi.

Forsætisráðherra
Tyrklands, Recep Tayyip Erdog-
an, hefur óskað eftir fundi með 
Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta 
Íslands, til að ræða mögulega 
samvinnu við Íslendinga um 
nýtingu jarðhita í Tyrklandi.

Erdogan óskaði eftir þessu að 
lokinni setningarathöfn ráðstefnu 
Efnahags- og framfarastofnunar-
innar, OECD, um framfarir þjóða 
sem haldin er í Tyrklandi.

Erdogan vísaði til góðs árang-
urs Íslendinga í nýtingu jarðhita 
og reynslu af svona verkefnum 
um allan heim. Tyrkland býr yfir 
miklum auðlindum á þessu sviði 
sem eru lítið nýttar. 

Vill kanna sam-
vinnu við Ísland

Togarinn Eyborg er 
á leið til Möltu með tuttugu og 
einn laumufarþega sem fannst á 
flotkvíum skipsins á miðviku-
dagsmorgun á alþjóðlegu haf-
svæði á Miðjarðarhafi. Í hópnum 
eru átján karlmenn og þrjár 
konur og eru þau talin vera frá 
Norður-Afríku. Eyborgin er 
rækjutogari frá Hrísey sem er 
skráð í Litháen en hefur verið í 
verkefnum á Miðjarðarhafinu 
undanfarin tvö ár. Skipstjóri tog-
arans er íslenskur en auk hans 
eru tveir Rúmenar og sex Indón-
esíumenn í áhöfninni.

Birgir Sigurjónsson, útgerðar-
maður og eigandi Eyborgarinnar, 

sagðist í samtali við Fréttablaðið 
lítið vilja tjá sig um málið enda 
hefði hann allar sínar upplýsingar 
frá fjölmiðlum. „Ég vænti þess þó 
að heyra í skipstjóranum enda 
góður vinnufélagi minn,“ segir 
Birgir.

Samkvæmt fréttatilkynningu 
frá utanríkisráðuneytinu brýndi 
ráðuneytið fyrir útgerðinni og 
skipstjóranum að veita fólkinu 
alla nauðsynlega neyðarhjálp. 
Utanríkisráðuneytið tilkynnti 
Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna um málið sem hefur haft 
samband við svæðisskrifstofur 
sínar á Möltu og Ítalíu.



 Tvær konur voru 
fluttar á slysadeild eftir átök í 
Bankastræti í fyrrinótt. Í fyrstu 
var talið að karlmaður hefði ráðist 
á þær en við yfirheyrslur yfir 
honum í gær kom í ljós að önnur 
kvennanna hafði ráðist á hann að 
tilefnislausu og slegið hann í höf-
uðið með flösku. 

Konurnar hlutu minni háttar 
áverka þegar maðurinn, sem er 
bandarískur ferðamaður, varðist 
ofbeldi þeirra. Samkvæmt upplýs-
ingum frá lögreglu voru konurnar 

undir áhrifum áfengis en ferða-
maðurinn var allsgáður. Ekki 
hefur verið lögð fram kæra í mál-
inu að svo stöddu.

Karlmaður var handtekinn fyrir 
gróft heimilisofbeldi sömu nótt í 
Breiðholti.  Hann misþyrmdi fyrr-
verandi eiginkonu sinni og var 
hún flutt á slysadeild. 

Mikið var um smápústra aðfara-
nótt föstudags og segir varðstjóri 
að þegar veður er gott er gjarnan 
nóg að gera hjá lögreglunni.

Konur réðust á er-
lendan ferðamann

 Þrír menn voru dæmdir 
fyrir fjölmörg og margvísleg brot 
í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. 
Tveir þeirra, annar tvítugur og 
hinn rúmlega tvítugur, voru meðal 
annars ákærðir fyrir að falsa 83 
fimm þúsund króna seðla, að upp-
hæð samtals 415 þúsund krónur, í 
því skyni að koma þeim í umferð 
sem ósviknum gjaldeyri. 

Við falsanirnar var notaður 
sambyggður litprentari og skanni. 
Mönnunum tókst að koma fáein-
um seðlum í umferð með því að 
versla fyrir þá.

Ákærur ríkissaksóknara á hend-
ur mönnunum eru í sjö liðum og 
ná yfir fyrrnefndar peningafals-
anir, brot á fíkniefnalögum og 
vopnalagabrot. Ákærur lögreglu-
stjórans á höfuðborgarsvæðinu á 
hendur þeim eru samtals í 56 
liðum. Þær varða margvísleg 
þjófnaðarmál, fíkniefnalagabrot, 

hylmingu, skjalafals, umferðar-
lagabrot, vopnalagabrot, fjársvik 
og nytjastuldi.

Sá mannanna sem sá um að falsa 
peningaseðlana fékk þyngsta dóm-
inn, 13 mánaða fangelsi. Annar 
var dæmdur í 12 mánaða fangelsi 
og hinn þriðji í sex mánaða fang-
elsi. Hann var jafnframt sviptur 
ökuréttindum í fjögur ár.

Falsarar dæmdir



Hvernig stöndum við okkur?

Tollgæslan og lögreglan á Íslandi standa hinum Norð-
urlöndunum nokkuð langt að baki er horft er til laga-
heimilda til þess að vinna gegn skipulagðri glæpa-
starfsemi annars vegar, og tollaeftirlits hins vegar. 
Lagaheimildir lögreglu til þess að beita hinum svo-
kölluðum forvirkum aðgerðum, sem felast í greining-
arvinnu til að koma í veg fyrir afbrot, hafa á undan-
förnum árum víkkað á Norðurlöndunum umfram það 
sem hér er. 

Björn Bjarnason dómsmálaráðherra segir að tekið 
verði á þessum hlutum í frumvarpi til laga um með-
ferð sakamála, sem væntanlega verður flutt á næsta 
þingi. „Þá gefst alþingismönnum tækifæri til þess að 
ræða þessi mál,“ segir Björn.

Tollgæslan hefur verið efld nokkuð en tækjabúnað-
ur, sérstaklega tollsins í Reykjavík, stendur tollgæsl-
um víðs vegar á Norðurlöndunum nokkuð að baki. 
Sérstaklega þegar horft er til gegnumlýsingarbúnað-
ar en þess er enn beðið að gegnumlýsingarbifreið 
fyrir gáma verði tekin í notkun. Hún mun stórefla 
eftirlitið. Þá hefur ekki enn verið komið upp gegnum-
lýsingarbúnaði á Seyðisfirði, þrátt fyrir ítrekaðar 
óskir sýslumannsins á staðnum, en vilyrði hefur þó 
verið gefið fyrir því að það komi innan tíðar. 

Stöndum öðrum langt að baki

opið til kl. 22.00 öll kvöld



2.990
3.490

4.741

4.890
6.572

5.990

3.719
4.959

3.290
3.950



kr.
kg998

LAXASTEIK
M/HVÍTLAUK

500
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg1.498

GRÍSAKÓTELETTUR ÚRBEINAÐAR
ORIENTAL

kr.
kg1.598

SS NAUTAKÓTELETTUR
AÐ ARGENTÍNSKUM HÆTTI

500
kr. kg

Þú spararNóatún
mælir
með!

G n!

kr.
kg1.936

SS KONÍAKSLEGNAR
GRÍSALUNDIR Nóatún

mælir
með!

GÓU DÚNDUR
TVENNA

389 kr.
pk.

kr.
kg2.759

SS PÚRTVÍNSLEGIÐ
LAMBAFILLET

kr.
stk.398

STEINBÍTSSPJÓT
MEÐ MEXÍKOMARINERINGU Nóatún

mælir
með!

EGILS KRISTALL
6x0,5 L Í PAKKA

499 kr.
pk.

20%
afsláttur

20%
afsláttur

Goða Mexíkó
grillpylsur!

fyrir

Líf ávaxtasafi
1 lítri!

Kristall 0,5 lítri
- 6 í pakka!

Opið 10-21



Ferskt og ljúffengt grænmeti

 á grænmetistorginu!

2.559 kr.
kg

kr.
pk.298

NÓATÚNS UNGNAUTA-
HAMBORGARAR 4X90 GRÖMM

kr.
stk.498

LAMBAINNRALÆRI SPJÓT
TOSCANA

Bestir í kjöti

Bestir í kjöti, ferskir í fiski og eigum allt á grillið fyrir þig!

47%
afsláttur kr.

kg2.398
LAMBA RIB EYE
VILLIKRYDDAÐ 25%

afsláttur

Kjúklingaspjót
3 tegundir

150
kr. stk.

Þú sparar

Nóatúns grillkjöti!

SS soðin lifrarpylsa og harðfiskur

með smjöri - tilvalið í ferðalagið!

Mikið úrval af

Verði ykkur að góðu!



greinar@frettabladid.is

Hagfræðingarnir í HÍ eru að eigin mati 
gríðarlega klókir í líffræði og þá munar 

ekkert um að breyta mögulegu hækkuðu 
hitastigi andrúmsloftsins um örfáar gráður  
í framtíðinni í hundruða milljóna tap fyrir 
þjóðarbúið. Árið 2004 reiknaði  Ragnar 
Árnason að þjóðarbúið tapaði 800 milljón-
um króna á gróðurhúsaáhrifum sem hækka 
hitastigið einhvern tímann í framtíðinni.

Nú reikna sömu snillingar út nýjan sannleika 
sem felur í sér að þjóðarbúið græði gríðarlega á að 
hætta þorskveiðum í nokkur ár. Þessi speki byggir 
að miklu leyti á því að þeim mun stærri sem hrygn-
ingarstofninn er eigi hann að gefa af sér hlutfalls-
lega meiri nýliðun. Það er auðvitað auðskilið hjá 
hagfræðingunum þar sem vitað er að eftir því sem 
summa manna á bankabók er stærri er hægt að 
semja um hærri vexti af inneigninni. Í raunveru-
leikanum hefur ekki verið hægt að sjá fylgni með 
aukinni nýliðun og stærri hrygningarstofni og það 
benti Rögnvaldur Hannesson fiskihagfræðingur ný-
lega á. Ef þessi líffræði sem Hagfræðistofnun bygg-
ir á væri rétt væri hægt að ganga þurrum fótum á 

fiskitorfu heimsálfa á milli þar sem meiri 
fiskur gefur af sér enn meiri fisk.

Raunveruleikinn er samt ekki þessi enda 
stangast þessir útreikningar á við alla við-
tekna vistfræði.

Núverandi sjávarútvegsráðherra Einar 
Kristinn Guðfinnsson hefur einhverra 
hluta vegna haft sjálfstraust til þess að 
fara yfir galnar forsendur allra þessara út-
reikninga og fara skipulega yfir rök þeirra 
sem hafa gagnrýnt málefnalega forsendur 
núverandi fiskveiðistjórnar.

Staðreyndin er sú að ekki einni krónu 
úr samkeppnisdeild Verkefnasjóðs sjávarútvegs-
ins hefur verið varið til þess að styðja við rannsókn-
ir sem gætu varpað rýrð á aðferðafræði Hafró. Þær 
rannsóknir sem hafa fengið styrk snerta umdeilda 
veiðiráðgjöf lítið sem ekki neitt, s.s. rannsóknir á 
töskukrabba, erfðafræði leturhumars, sæbjúgum og 
útbreiðslu á beitukóngi.

Íslenska þjóðin og hvað þá Vestfirðingar hljóta að 
gera þá kröfu að ráðherrann fari gaumgæfilega yfir 
öll rök þegar hann tekur ákvörðun um hvernig veið-
um skal háttað á næsta fiskveiðiári.

Höfundur er líffræðingur. 

Að umreikna gráður í krónur

Um það bil fjórðungur af 
heildarlosun gróðurhúsaloft-

tegunda á Íslandi er vegna bíla-
notkunar. Þetta helst í hendur við 
að fjöldi bíla á mann hér á landi 
hefur fjórfaldast síðan 1970. Í Ís-
landi er bifreiðaeign núna meiri 
en 600 bílar á þúsund íbúa, en 
í erlendum þjóðhagsmæling-
um hefur yfirleitt verið gert ráð 
fyrir að bílaeign sé mettuð þegar 
komið er upp í þetta hlutfall. En 
það er alþekkt að venjuleg efna-
hagslögmál gilda ekki á Íslandi 
og svo virðist einnig vera í þessu 
tilviki. Árin 2005 og 2006 voru 
metár í sölu nýrra bíla á Íslandi.

Meginástæða þess er væntan-
lega hagvöxtur og auknar tekjur, 
en það er hins vegar ekki algilt 
lögmál um allar jarðir að tekju-
aukning fólks renni með jafn af-
gerandi hætti til kaupa á fleiri 
og stærri bílum eins og raunin er 
á Íslandi. Samkvæmt rannsókn-
um sem unnar hafa verið hér á 
landi leiðir 10% tekjuaukning 
til 94% aukningar í eftirspurn 
eftir nýjum bílum til langs tíma 
litið. Undanfarin 15 ár hefur svo 
orðið sérstaklega mikil fjölgun á 
stærri bílum, eins og hver maður 
getur séð sem á annað borð hætt-
ir sér í umferðina hér. U.þ.b. 
fimmti hver bíll er jeppi eða 
jepplingur. 

En af hverju stafar þessi 
aukna eftirspurn eftir jepp-
um? Er það vegna þess að jepp-
ar eru hentug farartæki til fjalla- 
og jöklaferða? Er það vegna 
erfiðra samgangna á Íslandi? 
Engin ástæða er til að ætla að sú 
breyta skipti miklu máli. Stað-
reynd málsins er sú að vegir á Ís-
landi hafa tekið miklum framför-
um undanfarna áratugi. Á tæp-
lega 30 árum hafa um 4500 km af 
bundnu slitlagi verið lagðir á alla 
helstu þjóðvegi landsins. Stöðugt 
fleiri leiðir – raunar flestallar á 

milli þéttbýlisstaða – eru færar 
smábílum drjúgan hluta árs-
ins ef ekki árið um kring. Og við 
erum ekki hætt að leggja malbik 
þannig að leiðir smábíla á Íslandi 
greiðast nú ár frá ári.

Viðbótin við jeppaflotann virð-
ist þannig að litlu leyti skila sér 
út á hálendið en að verulegu leyti 
út í venjulega þéttbýlisumferð. 

Og er það æskilegt? Í fyrsta lagi 
mætti benda á að jeppar geta 
aukið hættu á alvarlegum slysum 
ökumanna og farþega í smábíl-
um. Ástæðan er sú að þótt öryggi 
ökumanns aukist við að vera í 
stærri bíl þá minnkar jafnframt 
öryggi fólks í öðrum bílum ef svo 
óheppilega vill til að þeir lenda 
í árekstri við slík ferlíki. Þannig 
er orðin til stéttaskipting í um-
ferðinni þar sem fólk í smábílum 
á meira á hættu en jeppafólkið.

Þessa stéttaskiptingu í um-
ferðinni má skoða í samhengi við 
tengsl tekjuaukningar og kaupa 
á nýjum stærri bílum. Stóru bíl-

arnir eru fyrst og fremst stöðu-
tákn. Með því að aka um á jepp-
um upphefur fólk sig yfir hina 
ökumennina á smábílunum og 
kaupir sér jafnframt öryggi í 
umferðinni – sem getur þó verið 
á kostnað annarra.

Hinn samfélagslegi kostn-
aður af stórbílunum er auðvit-
að umtalsverður. Þeir kalla á 
aukið rými, breiðari götur og 
bílastæði. Flestir gera sér grein 
fyrir menguninni sem aukin bíla-
umferð hefur í för með sér, en 
rýmið sem þessi mikli bílafloti 
kallar á er vanmetinn kostnað-
ur. Það kostar sitt að nota 46% af 
öllu landi á höfuðborgarsvæðinu 
í umferðarmannvirki, ekki síst 
þegar tekið er mið af ört hækk-
andi fermetraverði á húsnæði. 

Hér með er ekki sagt að jepp-
ar geti ekki verið nauðsynleg-
ir eða gert gagn. Aukning þeirra 
á síðari árum er hins vegar 
ekki nema að litlu leyti sprott-
in af raunverulegri þörf, t.d. 
vegna háfjallaferða eða aksturs 
á slæmum vegum. Jepparnir eru 
að verulegu leyti notaðir eins og 
venjulegir fólksbílar; í snatt og 
snúninga innanbæjar.

Þessi þróun hefur orðið á sama 
tíma og yfirlýst stefna stjórn-
valda er að draga úr mengun 
af bifreiðum, efla almennings-
samgöngur, ýta undir vistvæna 
ferðamáta, auka öryggi í umferð-
inni og nýta land á höfuðborg-
arsvæðinu betur með þéttingu 
byggðar. En stjórnmálamennirn-
ir meina ekki alltaf það sem þeir 
segja og fáir þeirra þora raunar 
að segja það sem eru ályktunar-
orð þessarar: Aukin jeppanotkun 
er þjóðfélagsmein. Við eigum að 
fækka þessum ferlíkjum og nota 
þau í hófi.

Jeppaþjóðin íslenska

Aukin jeppanotkun er þjóðfé-
lagsmein. Við eigum að fækka 
þessum ferlíkjum og nota þau 
í hófi.

N
ýting lands í Vatnsmýrinni í Reykjavík er lykilat-
riði þegar horft er til framtíðar í skipulagi og upp-
byggingu í höfuðborginni. Þess vegna sætir nokk-
urri furðu hversu illa gengur að fá ráðamenn, bæði 
ríkis og borgar, til að taka af skarið og móta stefnu 

sem fylgja skal um framtíð flugvallarins í Vatnsmýri.
Ekki eru nema níu ár þar til það aðalskipulag sem í gildi er 

rennur út. Í Reykjavík hefur þegar farið fram atkvæðagreiðsla 
sem kynnt var sem bindandi og gerði út um það að flugvöllurinn 
ætti að hverfa úr Vatnsmýri árið 2016. Engin framvinda hefur þó 
orðið í þá átt. Þvert á móti er unnið að undirbúningi að byggingu 
nýrrar samgöngumiðstöðvar í mýrinni, eins og engu skipti hvort 
sú miðstöð eigi að þjóna heilum flugvelli eður ei. Alls konar hug-
myndir eru einnig á lofti um uppbyggingu í tengslum við flug-
völlinn í Vatnsmýri, nú síðast ósk flugfélags um að fá að byggja 
flugstöð, meðal annars til að þjóna millilandaflugi um Reykja-
víkurflugvöll. Sem sagt áform um aukningu á flugi um völlinn.

Framtíð flugvallarins er pólitískt viðkvæmt mál. Skoðan-
ir fólks á því hvort á að vera flugvöllur eða byggð í Vatnsmýri 
skiptast ekki eftir hinum hefðbundnu flokkalínum. Svo virðist 
sem óttinn við að styggja kjósendur ráði því að enginn þori að 
taka af skarið í þessu máli.

Fyrrum samgönguráðherra fór raunar ekki leynt með skoðan-
ir sínar á framtíð flugvallarins í Vatnsmýri sem fór í bága við yf-
irlýsta stefnu borgarinnar, að minnsta kosti þess meirihluta sem 
felldur var í fyrra. Óljósari eru skoðanir eftirmanns hans í ráðu-
neytinu en hafa verður í huga að Kristján er landsbyggðarþing-
maður eins og Sturla. 

Framtíð flugvallarins var hvorki meira né minna en eitt að-
alkosningamálið fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík 
í fyrra. Illa gekk sem fyrr að ná stefnu upp úr flestum fram-
bjóðendum en þegar upp var staðið var það einungis Frjálslyndi 
flokkurinn sem afdráttarlaust vildi halda flugvellinum á sínum 
stað. Því verður ekki annað séð en að nýr meirihluti í Reykjavík 
hljóti að hafa sömu stefnu um framtíð flugvallarins og sá fyrri. 
Um hana fer hins vegar afar hljótt og ekkert hefur gerst í mál-
efnum flugvallarins síðan nýi meirihlutinn tók við. Svo einfalt 
er það.

Framtíð flugvallarins skiptir miklu máli fyrir þjóðina alla. 
Hún skiptir fyrst og fremst máli fyrir íbúa höfuðborgarsvæðis-
ins vegna þeirrar gífurlegu breytingar sem það hefði í för með 
sér að það landflæmi sem nú er undir flugvellinum breyttist í 
byggingarland. Framtíð flugvallarins skiptir máli fyrir notend-
ur innanlandsflugs, hún skiptir máli í tengslum við uppbyggingu 
sjúkrahússins við Hringbraut og svo mætti áfram telja.

Það hlýtur því að vera skýlaus krafa að ráðamenn ríkis og 
borgar taki hendur úr vösum og móti stefnu um framtíð Vatns-
mýrarinnar í Reykjavík. Í þessu máli verður stjórnmálamönn-
um að takast að tala sig niður á lausn. Tíminn flýgur.

Flugvöllur á 
floti í Vatnsmýri





F
innur
Odds-
son mun 
taka við 
sem fram-

kvæmdastjóri Við-
skiptaráðs þegar 
Halla Tómasdóttir 
hættir í haust til að 
sinna öðrum verk-
efnum. Þessi 36 ára 
doktor í sálfræði 
hefur náð gríðar-
lega langt þrátt fyrir 
ungan aldur og yfir-
gefur nú starf for-
stöðumanns Mast-
er of Business Ad-
ministration (MBA) 
námsins við Háskól-
ann í Reykjavík, þar 
sem hann vann í sex 
ár. Hann mun þó 
áfram gegna starfi 
lektors við háskól-
ann meðfram nýju 
starfi.

Finnur á einn son, 
Óttar, með eiginkonu 
sinni til tíu ára, Sig-
ríði Þorgeirsdóttur. 
Þau kynntust þegar 
þau voru sextán ára 
í Verzlunarskóla Ís-
lands og tókust með 
þeim ástir fljótlega 
eftir framhaldsskól-
ann. Þau eru nú bú-
sett í Grafarvogi.

Leiðin lá í Há-
skóla Íslands þar 
sem Finnur nam sál-
fræði til B.A.-prófs. 
Lokaritgerðin hans 
fjallaði um réttmæti 
undirskriftasafn-
ana sem mat á við-
horfum almennings. 
Í West Virginia Uni-
versity lærði hann 
til M.A. og doktors-
gráðu.

„Hann fékk hæstu 
einkunn í öllu dokt-
orsnáminu, 4.0, sem 
er það hæsta sem 
maður fær í banda-
rískum háskóla,“ 
segir fyrrverandi 
samstarfsmaður
hans. „Hann er al-
gjör afburða náms-
maður.“

Finnur er fram-
úrskarandi gol-
fari, að sögn vina og 
vandamanna, og al-
gjör dellukall þegar 
kemur að slíkum 
áhugamálum. Hann 
er einnig mikill 
smekkmaður á vín. 
Nýlega fékk hann 
áhuga á lax- og sil-
ungaveiði og hefur 
hellt sér út í þetta 
nýja áhugamál af 
miklum móð.

„Hann er búinn að 
lesa allt sem hægt er 
að lesa um veiði og 
horfa á allar DVD-
myndir um slíkt, og sama með golfið,“ segir fjöl-
skyldumeðlimur. „Hann tekur allt svona með 
trompi.“

Finnur hóf störf við Háskólann í Reykjavík árið 

2001. Hann tók við lekt-
orsstöðu í Viðskipta-
deild og síðar við stöðu 
framkvæmdastjóra
Stjórnunarskólans.
Árið 2005 varð hann 
forstöðumaður MBA-
námsins, sem hann 
hefur hafið til vegs og 
virðingar.

„Mín reynsla af 
honum er bara gjör-
samlega frábær,“ segir 
samstarfsmaður til 
margra ára. „Hann er 
ótrúlega afkastamik-
ill og hefur gert MBA-
námið að alþjóðlega 
samkeppnishæfu námi. 
Hann hefur líka góð 
tengsl víða í útlöndum.“

Þrátt fyrir mikla 
eljusemi kann Finnur 
að slá á létta strengi, að 
sögn samstarfsmanna.

„Hann er mjög 
skemmtilegur og stutt 
í grínið hjá honum. En 
engu að síður er hann 
með járnaga, ótrúlega 
skipulagður og held-
ur mörgum boltum á 
lofti,“ segir samstarfs-
maður. „Hann er mjög 
pottþéttur, maður sér 
það bæði á hárgreiðslu 
og klæðaburði og öllu 
sem hann gerir.“

Finnur hefur skrifað 
fjölda greina um starfs-
mannastjórnun og hald-
ið námskeið við þrjá 
háskóla í sálfræði og 
stjórnun. Sérsvið hans 
eru frammistöðustjórn-
un, frammistöðumæl-
ingar, umbun, hvatning, 
stefnumótun og þjálf-
un. Hann er jafnframt 
gjaldkeri Íslensk-amer-
íska félagsins.

„Hann er alltaf í 
vinnunni og við eigum 
þann galla sameigin-
legan. Ég til dæmis 
sendi honum tölvupóst 
klukkan sex út af ein-
hverju, fæ svar klukk-
an átta, sendi honum 
aftur klukkan ellefu og 
fæ svar klukkan eitt 
um nóttina og svara því 
og fæ aftur frá honum 
klukkan sex um morg-
uninn,“ segir sam-
starfsmaður.

Fyrrverandi sam-
starfsmaður hans úr 
HR hefur sömu sögu að 
segja. „Hann er mikill 
keppnismaður og legg-
ur sig allan fram í það 
sem hann gerir. Hann 
hefur heldur aldrei 
vílað fyrir sér að tala 
við bestu prófessora 
um allan heim og ná í 
þá í námið.“

Í haust mun Finn-
ur taka við starfi fram-
kvæmdastjóra Við-
skiptaráðs, en hann 

mun sinna því samhliða starfi sínu sem lektor.
„Þetta er samviskusamur drengur fram í fing-

urgóma og á eftir að vera Viðskiptaráðinu mikill 
fengur,“ segir fyrrverandi samstarfsmaður hans.

Bráðgreindur vinnuþjarkur



[Hlutabréf]

Ekkert kemur nú í veg fyrir 
að yfirtaka Milestone, félags 
bræðranna Karls og Steingríms 
Wernerssona, á sænska fjármála-
fyrirtækinu Invik gangi eftir. Í 
gær hafði Racon Holdings, dóttur-
félag Milestone, tryggt sér um 98 
prósent hlutafjár í Invik og 99 pró-
sent atkvæðisréttar þegar tilboðs-
frestur rann út.

Þá hafa fjármálayfirvöld í Hol-
landi veitt blessun sína fyrir kaup-
unum en áður höfðu yfirvöld í Lúx-
emborg og Svíþjóð gefið grænt 
ljós.

Nokkrir stórir fjárfestingasjóð-
ir og lífeyrissjóðir, sem höfðu mót-
mælt því að hærra verð var greitt 
fyrir A-hlutabréf en B-hlutabréf, 
létu af andstöðu sinni og gengu að 
tilboðinu. Racon getur nú innleyst 
útistandandi hluti í Invik og eign-
ast það að fullu.

Yfirtakan á 
Invik í höfn

Fasteignafélagið Stoðir hefur lagt fram 
yfirtökutilboð í danska fasteignafélagið 
Keops og bjóða hluthöfum annaðhvort 
reiðufé eða hlutabréf í Stoðum í skipt-
um. „Það sem menn fá með að gera þetta 
er félag sem er tvöfalt það sem Stoð-
ir eru í dag,“ segir Skarphéðinn Berg 
Steinarsson, forstjóri Stoða. „Ef þetta 
gengur eftir verða Stoðir í hópi stærstu 
fasteignafélaga Norðurlanda og það er 
svigrúm til frekari fjárfestinga.“

Miðað við tilboðsgengið 24 danskar 
krónur á hlut nemur virði Keops um 49 
milljarða króna.  Stoðir eru metnar á 37 
milljarða í þessum viðskiptum. Tilboð-
ið er háð því að Stoðir eignist níutíu pró-
sent í Keops.

Fyrir skemmstu urðu miklar skipu-
lagsbreytingar á Stoðum sem fólu í sér 
að félagið hefur tekið stefnuna á hluta-

bréfamarkað á næstu tólf mánuðum og 
jafnframt var ákveðið að auka eigið fé 
þess um fjörutíu milljarða króna. „Hug-
myndin var að bæta við eigið fé og 
stækka félagið. Þá kom þessi hugmynd 
til skoðunar,“ segir Skarphéðinn Berg. 

Tveir stærstu hluthafar Keops, Fons, 
sem fer með 31,8 prósenta hlut, og Baug-
ur Group, sem á um 20,3 prósent, hafa 
tekið tilboði Stoða gegn greiðslu hluta-
fjár. Baugur er aukinheldur stærsti 
hluthafinn í Stoðum með 38 prósent.

Gangi tilboðið eftir er það ætlun Stoða 
að taka Keops af markaði. Þá er ákvæði 
um það að Keops sé heimilt að greiða 
út eins háan arð til Stoða og dönsk lög 
leyfa.

Í tilboðinu eru einnig ákvæði um að 
Keops hafi heimild til að selja dóttur-
félagið Keops Development A/S til fjár-

festingararms í eigu Fons og Baugs. 
Skarphéðinn segir að félagið sé í fast-
eignaþróun sem tengist ekki kjarna-
starfsemi Keops, það er fasteignaút-
leigu til langs tíma. Kaupverðið miðast 
við 225 milljónir danskra króna, jafn-
virði um 2,5 milljarða króna.

Keops tvöfaldar stærð Stoða

Breska tískuvörukeðjan Mosa-
ic Fashions tapaði 3,3 milljón-
um punda, rúmum 415 milljónum 
króna, á fyrsta ársfjórðungi, sem 
lauk í enda apríl. Á sama tíma í 
fyrra nam hagnaðurinn 800 þús-
undum punda, rúmum 100 millj-
ónum króna.

Rekstrarhagnaður (EBITDA) 
jókst um 47 prósent á tímabilinu 
og nam 14,8 milljónum punda.

Sala verslana jókst um 95 pró-
sent á milli ára og nam 192 millj-
ónum punda. Vöxturinn skýr-
ist af kaupum á smásölukeðj-
unni Rubicon Retail í október í 
fyrra. Greiningardeildir Glitnis 
og Landsbanka segja afkomuna 
undir væntingum sem skrifast að 
hluta á erfiðar markaðsaðstæður 
í Bretlandi. 

Tískan í tapi

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

Veidimadurinn.is - Sportbudin.is - Veidihornid.is

Þrjár sérverslanir - ein netverslun
Alltaf meira úrval - Alltaf betra verð

Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

Simms Freestone
öndunarvöðlur og

Simms Freestone skór.
Einhverjar mest keyptu

öndunarvöðlurnar á markaðnum.
Fullt verð 32.800.

Pakkatilboð aðeins 27.880.

Simms L2 öndunarvöðlur
og Simms L2 skór.

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

Léttir og sterkir skór með filtsóla.
Fullt verð 44.800.

Pakkatilboð aðeins 37.990.

Scierra fluguveiðipakki.
Scierra Avalanche einhenda ásamt Scierra fluguhjóli með góðri

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

Fullt verð 25.900.  Pakkatilboð aðeins 19.900

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

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

Fullt verð 44.900.  Pakkatilboð aðeins 37.800.

Scierra MBQ
vöðlur og skór.

Vinsæll öndunarvöðlupakki á
frábæru verði.

Fullt verð 29.990.
Pakkatilboð aðeins 19.950.

Ron Thompson
Aquasafe
veiðijakki.

Vinsæll, vatnsheldur jakki
með útöndun.

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

Ron Thompson
neoprenvöðlur.

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

Fóðruð stígvél með filtsóla.
Fullt verð 12.995.

Nú á tilboði í júní aðeins 8.995

Scierra Canyon
veiðijakki.

Vandaður, vatnsheldur jakki
með gó ðri útöndun.

Fullt verð 17.995.  Nú á tilboði
í júní aðeins 14.495



Sumarleyfið hefst ekki fyrr en 
maður er kominn á áfangastað. 
Ferðalagið þangað flokkast tví-
mælalaust undir vinnu og meira 
að segja erfiðisvinnu.

Ferðalag okkar hófst á föstu-
dagsmorgni kl. ellefu og stóð til 
klukkan að verða eitt að íslenskum 
tíma, um fjögur að morgni laugar-
dags samkvæmt tyrknesku tíma-
tali.

Næstum fjórtán tíma ferðalag er 
ekki tekið út með sældinni. Fyrst 
er biðröð í innritun, síðan biðröð 
eftir að láta leita á sér og rann-
saka farangur-
inn, síðan bið-
röð eftir passa-
skoðun og 
biðröð eftir að 
afhenda brott-
fararspjald og 
biðröð eftir 
að komast inn 
í flugvélina. 
Fyrir þá sem 
hafa gaman 
af biðröðum 
er þetta sælan 
sjálf, fyrir 
hina er þetta fremur leiðigjarnt og 
stundum beinlínis niðurlægjandi.

Í flugvélum er rýmið sem er 
ætlað hverjum farþega mun minna 
heldur plássið fyrir hvern einstakl-
ing á þrælaskipunum í gamla daga 
og viðurgerningurinn er svipaður 
að gæðum, nema hvað þrælunum 
var ekki boðið upp á hveitibrauðs-
samlokur úr örbylgjuofni.

Mér finnst einkar þægilegt að 
ferðast fótgangandi ellegar með 
skipi eða á hestbaki; bærilegt að 
ferðast í einkabíl; þolanlegt í rútu - 
en óbærilegt í farþegaflugvél. Nú-
tímamaðurinn hefur goldið fyrir 
hraðann með því að undirgangast 
óþægindi sem enginn frjáls maður 
mundi láta bjóða sér á heimili sínu 
eða vinnustað.

Á sex tíma flugi með einhverju 
dularfullu lágfargjaldaflugfélagi 
öðlast maður djúpan skilning á 
því af hverju hinir ungu viðskipta-
mógúlar Íslands telja jafnsjálfsagt 

að eiga einkaþotu til að geta ferð-
ast og að eiga tannbursta.

Þegar við loksins lentum á flug-
vellinum í Dalaman voru bæði 
Andri og litla Sól orðin lúin og sold-
ið hvefsin enda er það furðulegt 
að barnaverndarnefndir heims-
ins skuli leyfa fólki að böðlast með 
börn með sér í 
flugvélum.

Litla Sól 
missti meðvit-
und og sofnaði 
skömmu eftir að 
rútuferðin hófst 
og þótt þriggja 
ára stúlka sé 
ekki þung fannst 
mér hún vera 
farin að síga í 
þegar ég gat loks lagt hana frá mér 
í rúmið eftir að hafa haldið á henni 
í þrjá tíma í fanginu. 

Það var tekið vel á móti okkur á 
hótelinu og innritun og herbergj-
aúthlutun tók stuttan tíma. Vika-
piltur hjálpaði okkur með töskurn-
ar og leiddi okkur að herbergi 302, 
stakk lyklinum í skrána og lauk 
upp dyrunum og sagði: Gjörið svo 
vel!

En í myrkrinu fyrir innan sáum 
við hvar hvítklædd vera reis með 
andfælum upp af beði og kallaði 
eitthvað á tyrknesku. Ekki skild-

um við 
hvað upp-
vakningur-
inn sagði 
en vikapilt-
urinn varð 
felmtri
sleginn og 
skelli hurð-
inni aftur. 
Ég var 
orðinn of 
þreyttur
til að ótt-
ast drauga 

og vildi leggja til atlögu við hvít-
klæddu veruna og berjast við hana 
um herbergið með særingum og 
latínu. Það vildi vikapilturinn ekki 
og hljóp við fót með frú Sólveigu 
og Andra á eftir sér að leita ásjár í 
gestamóttökunni.

Við litla Sól urðum hins vegar 
eftir. Hún var sofandi. Ég þreytt-
ur. Þarna stóðum við á hótelgang-
inum, klukkan langt gengin í fjög-
ur að tyrkneskum tíma og til að 
kóróna næturstemninguna kring-
um hinn hvítklædda uppvakn-
ing slökknuðu ljósin á gangin-
um skyndilega og við stóðum í 
svartamyrkri. Fljótlega áttaði ég 
mig á því að upplýsing á hótelinu 
tengist því að einhver sé á hreyf-
ingu – því að til hvers er ljós ef 
enginn sér það? Nema hvað ljósin 
kviknuðu þegar mér hugkvæmd-
ist að ganga nokkur skref með 
sofandi barnið í fanginu. Það var 
heppilegt því að í sömu andrá opn-

uðust dyrnar á íbúð 302 og vábeið-
an hvítklædda rak út svartan og 
úfinn hausinn. 

Uppvakningur þessi var kven-
kyns og kom nú út á ganginn og 
leið framhjá okkur litlu Sól og virti 
okkur ekki viðlits. Ég gerði kross-
mark fyrir okkur og í sömu svifum 

hvarf veran inn í 
lyftuna og sveif á 
braut.

Nokkru síðar 
komu Sólveig og 
Andri með vika-
piltinn í eftirdragi 
og höfðu meðferð-
is lykil að annarri 
íbúð í trausti þess 
að þar væru engir 
reimleikar. Þar 

var gott að halla þreyttu höfði eftir 
sautján tíma strangt ferðalag.

Þótt flug sé hraður ferðamáti 
eru í raun og sannleika takmörk 
fyrir þeim óþægindum sem hægt 
er að leggja á fólk. Það er vafa-
mál hvort dýraverndunarsamtök 
myndu samþykkja til gripaflutn-
inga þau þrengsli og skort á að-
hlynningu sem flugfarþegar verða 
að þola. Og eru þó dýr sem eru 
ferjuð milli landa laus við innrit-
un, vegabréfaskoðun, vopnaleit, 
töskuburð og fleira sem sjálfsagt 
þykir að leggja á mennska flugfar-
þega.

Hér skín sól. Hitinn er rúmlega 40 
gráður – en soldil gola og mátu-
legt rakastig gera það að verkum 
að þetta er vel þolanlegt. 

Fyrsta verkið á nýjum stað er 
vitanlega að átta sig á staðháttum 
og snúa sér að nauðsynlegum að-
dráttum til heimilis. Það var auð-
velt. Marmaris er ekki stór borg og 
íbúðahótelið er vel í sveit sett, helj-
armikill stórmarkaður í 100 skrefa 
fjarlægð, miðbærinn í göngufæri 
og stutt 
á strönd-
ina.

Á hót-
elinu búa 
nær ein-
göngu Ís-
lendingar
og það er 
nýnæmi
að vera 
á ferða-
manna-
slóðum
erlendis
þar sem 
Íslend-
ingar eru 
í meirihluta. Hér er öll aðstaða til 
fyrirmyndar. Glæsilegar og rúm-
góðar íbúðir, hreinlæti í háveg-

um haft og fólkið brosmilt og vin-
gjarnlegt og vill allan vanda leysa.

Hér í Tyrklandi tilheyrir það dag-
legum viðskipum að prútta. Alls 
staðar nema í sálarlausum stór-
mörkuðum er prúttað um verð 
og afgreiðslufólk stendur ekki 
hlutlaust við peningakassann og 
stimplar inn uppsett verð. Tyrk-
neskir búðarmenn eru ekki af-
greiðslumenn heldur sölumenn. 
Þeirra list er að selja viðskipta-
vinum sem allra mest á sem allra 
hæstu verði. Þeir stunda það sem 
mér finnst vera „lífræn viðskipti“.

Margir ferðamenn af norður-
slóðum kvarta undan ágengni sölu-
manna og kunna ekki að prútta. 

Hér eru nokkur einföld ráð að 
hafa bakvið eyrað í lífrænum við-
skiptum:

1. Við ágengninni er ekkert að 
gera. Maður líður bara um með 
bros á vör og forðast að láta sölu-
menn stöðva sig nema maður hafi 
áhuga á þeim varningi sem þeir 
falbjóða.

2. Maður á að varast að spyrja 
um verð á hlutum af einskærri 
forvitni. Að spyrja um verð er yf-
irlýsing um áhuga á viðskiptum.

3. Í prútti er sá maður ósigrandi 
sem veit fyrirfram hversu hátt 
verð hann er reiðubúinn að greiða 
og hvikar ekki frá því. 

Maður spyr um verð. 
- Fimmþúsundkall, segir sölu-

maðurinn og maður ákveður þá í 
huganum að borga ekki meira en 
tvöogtvö til tvöogfimm.

Þá hefst eftirfarandi leikþáttur:
- Ég skal losa þig við þetta fyrir 

fimmtánhundruð.
Sölumaðurinn hlær og segir:
- Fimmtánhundruð? Þú ert að 

grínast! En af því að ég elska grín-
ara skal ég gera þér sérstakan 
greiða og gefa þér 25% afslátt og af 
því að þú ert svo fyndinn geturðu 

fengið
þetta á 
þrjúog-
fimm.
This is 
my best 
price be-
cause
you
are my 
friend!

Þá er 
röðin
komið
að ferða-
mannin-
um að 
hlæja og 

segja:
- Mér líkar sömuleiðis vel við 

þig og þess vegna skal ég láta þig 
fá tvöþúsund og við göngum frá 
þessu í hvelli.

Nú tekur við mikið handapat og 
útskýringar á því að kaupmenn 
geti ekki selt varning á lægri prís 
en kostnaðarverði og allt undir 
þrjúogfimm sé gjöf en ekki sala. 
Við þessu er ekkert að gera annað 
en gera sig líklegan til að sætta sig 
við að ekki verði af kaupunum. Þá 
segir sölumaðurinn:

- Ef þú lofar að segja engum 
frá því svo að verslunareigandinn 
frétti það ekki skal ég láta þig fá 
þetta á þrjúþúsund krónur sléttar.

- Tvöogeitt, lokatilboð.
Ef sölumaðurinn er tilbúinn að 

lækka sig úr þessu er maður búinn 
að landa gripnum. Ef hann stend-
ur harður á að þrjúþúsund krón-
ur séu lægsta verð þakkar maður 
fyrir skemmtunina, býður honum 
góðan dag og snýr sér að næsta 
kaupahéðni.

Sem sagt: 
Í fyrsta lagi: Ekki spyrja um 

verð á því sem maður hefur ekki 
áhuga á að kaupa! Og í öðru lagi: 
Ekki borga meira en þú ert sátt-
ur við.

Einfaldari geta viðskipti verið – 
en ekki lífrænni.

Lífræn viðskipti
Dagbók Þráins Bertelssonar er að þessu sinni frá ferðamannaparadísinni Marmaris í Tyrklandi og fjall-
ar um gripaflutninga í lofti, reimleika á hótelherbergjum og undirstöðuatriði í lífrænum viðskiptum.

Frá 9.900 kr. aðra leiðina

+ Nánari upplýsingar og bókaðu á www.icelandair.is

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

Takmarkað sætaframboð.
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Þökkum
Lengsta afmælishátíð sögunnar
120 ára afmæli í 365 daga með yfir 120 viðburði
– hér er brot af því besta

2006 Afmælisveisla 1. júlí á 14 stöðum á landinu

Bakhjarl spunaleikritsins Þjóðarsálin Farandleiksýningin „Brot úr sögu banka”

Landsbankahlaup á 22 stöðum75 milljónum úthlutað til 75 málefna

Skiptimyndlistarsýning Landsbankans og Færeyjabanka

Veglegt afmælisrit um sögu bankans Kjarvalssýning í GerðarsafniNýr listaverkavefur og söguvefur

Gerð nýrrar íslenskrar óperu, HEL, styrktBakhjarl leiksýningarinnar LEG

Skautasýning



þátttökuna
Lag fyrir hvern áratug: Guitar Islancio Góð málefni styrkt í Einkabankanum Áheitamörk í Landsbankadeildinni

Einu lengsta afmælisboði sögunnar er að ljúka því dagurinn í dag, 30. júní, 
markar endi á 365 daga hátíð í tilefni af 120 ára afmæli Landsbankans.
Afmælisárið hefur verið það viðburðaríkasta og skemmtilegasta í sögu
bankans og má ætla að atburðir í tilefni tímamótanna hafi verið fleiri en
afmælisárin 120. Viðtökurnar hafa auk þess verið með eindæmum góðar 
og hundruð þúsunda gesta tekið þátt í afmælisfagnaðinum með okkur.

Á þessum tímamótum færum við starfsfólki Landsbankans og lands-
mönnum öllum okkar bestu þakkir fyrir sinn þátt í að gera afmælisárið 
ógleymanlegt og vel heppnað í alla staði. Þó afmælisárið sé liðið mun 
afmælisandinn lifa áfram í banka allra landsmanna.

Kær kveðja frá Afmælisnefnd Landsbankans
f.h. bankaráðs og bankastjórnar.

Björgólfur Guðmundsson
Formaður bankaráðs Landsbankans

Kjartan Gunnarsson
Varaformaður bankaráðs og formaður 
Afmælisnefndar

Halldór J. Kristjánsson
Bankastjóri

Sigurjón Þ. Árnason
Bankastjóri

Þrettándagleði á Ingólfstorgi

Frítt inn á Kjarvalsstofu á Borgarfirði eystra „Miðbærinn brennur” – sögusýning í Árbæjarsafni

Sýning á vélasafni bankans

Afmælisterta og skemmtiatriði í útibúum

2007

Listskautafélags Reykjavíkur Obbosí-tónleikar Sögusýning Landsbankans – 12.000 gestir

Grillveisla í Hljómskálagarði



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið t

imamot@frettabladid.is. 

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

AFMÆLI

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,

Ólafur Gunnlaugsson
læknir, Sólheimum 23,

er látinn.

Sigríður Ásgeirsdóttir
Ásgeir K. Ólafsson
Ása M. Ólafsdóttir
Ágústa Ólafsdóttir
Anna Katrín Ólafsdóttir.

Guiding Light fyrst sýnt í sjónvarpi

Heimildarmyndin The Secret – Leynd-
armálið var frumsýnd í fyrra og hefur 
farið eins og eldur um sinu um heim 
allan. Myndin fjallar um kenningu sem 
nefnd er Law of Attraction eða Lög-
málið um aðdráttarafl en samkvæmt 
henni geta menn fengið allt sem hugur-
inn girnist svo lengi sem þeir stilli sig 
inn á tíðni hlutanna. Ótrúlegt er hversu 
mikla athygli þessi fræði hafa vakið og 
bók sem kom út í framhaldi af mynd-
inni hefur nú selst í 3,75 milljónum ein-
taka. Fjölmiðlar hafa ekki síður fjall-
að um Leyndarmálið mikla og má þar 
nefna þáttastjórnendur eins og Larry 
King og Opruh Winfrey.

Blaðamaður náði tali af Emerald Go-
lightly sem er einn af lærimeisturum 
um Leyndarmálið. Hún er komin hing-
að til lands í tilefni af því að bókin The 
Secret - Leyndarmálið er að koma út á 
Íslandi. Hún mun halda fyrirlestur á 
Hótel Loftleiðum í dag og fræða land-
ann um Aðdráttarlögmálið.

„Rhonda Byrne uppgötvaði Leynd-
armálið fyrir nokkrum árum síðan 
og setti saman þessa ótrúlegu heim-
ildarmynd sem fjallar um undirstöðu 
heimsins, Lögmálið um aðráttarafl,“ 
segir Emerald. „Þar koma saman 24 
einstaklingar úr öllum stéttum, lækn-
ar, heilarar, trúarleiðtogar og fleiri, og 
deila hugmyndum sínum um lögmál-
ið.“

Emerald segir allt í heiminum 
stjórnast af lögmálum og er Lögmál-
ið um aðdráttarafl eitt þeirra. „Kenn-
ingin byggist á því 
að allir hlutir 
eru á hreyfingu 
en tíðni þeirra 
er mismikil. Allt 
í heiminum er 
jafnframt orka, 
einnig mennirn-
ir og hugsanir 
þeirra. Við getum 
stillt okkur inn 
á tíðni eða orku 
hvaða hluts sem 
er og dregið hann 
þannig til okkar. 
Hugsanir
okkar stýra 
því hvað 

gerist í kring-
um okkur; ef þú 
hugsar jákvæða 
hugsun dregur þú 
að þér jákvæða 
reynslu og öfugt 
á við um nei-
kvæðar hugsanir. 
Því skiptir máli 
að gefa hugsun-
um gaum og stýra 
þeim í rétta átt.“ 
Emerald segir 
að þannig getum 
við kallað á fólk 
sem við viljum 
að hafi samband 

við okkur, og jafnvel dregið að okkur 
peninga. „Þetta hljómar kannski skrít-
ið í byrjun en þetta er samt ofurein-
falt,“ segir Emerald sem fór að lifa 
eftir þessum fræðum fyrir nokkrum 
árum síðan og segir líf sitt hafa tekið 
stakkaskiptum. „Í dag starfa ég sem 
lífsstílshönnuður, það er að segja ég 
hjálpa fólki að finna hvað það er sem 
það virkilega vill og kenni þeim svo að-
ferðina við að fá óskirnar uppfylltar.“

Þeir sem eru forvitnir um þessi 
fræði geta mætt niður á Hótel Loft-
leiði klukkan 10.30, horft á heimildar-
myndina og hlustað á Emeröldu upp-
lýsa landann um Leyndarmálið mikla.

Einn liður sólseturshátíðarinnar í 
Garði er tveggja tíma ganga með leið-
sögn. Lagt er af stað klukkan 11 í dag 
frá Útskálakirkju þar sem fjallað er 
um sr. Sigurð B. Sívertsen sem þar 
þjónaði í hálfa öld en 120 ár eru frá 
láti hans. Gengið verður að Skaga-
garðinum sem talinn er vera allt að 
1000 ára og þaðan að Draughóli og 
letursteinn skoðaður. Í lokin verður 
gengið eftir hvítri sandströndinni að 
Garðskagavita og Byggðasafninu á 
Garðskaga.

Gönguleiðin er greiðfær. Sigrún 
Jónsdóttir Franklín sér um fræðsl-
una og mun kynna nýútkomið rit sitt, 
Sagnaslóðir á Reykjanesi í Byggða-
safninu eftir gönguna.

Söguganga 
um GarðBautasteinn verður afhjúpaður að 

Mosfelli í Mosfellsdal í dag til minn-
ingar um mikinn mannskaða árið 1857. 
Í mars á þessu ári voru 150 ár liðin frá 
því sex vermenn úr Árnessýslu urðu 
úti á Mosfellsheiði en átta björguð-
ust við illan leik. Vermennirnir voru á 
leið frá Þingvöllum yfir heiðina þegar 
blindbylur skall á með þessum skelfi-
legu afleiðingum. 

Séra Magnús Grímsson jarðsöng 
sexmenningana að Mosfelli í Mosfells-
dal og hvíla þeir þar í kirkjugarðinum. 
Afkomendur og venslafólk vermann-
anna áttu frumkvæðið að uppsetningu 
bautasteinsins sem afhjúpaður verður 
í dag, í samvinnu við Sögufélag Kjal-
arnesþings.

Athöfnin á Mosfelli hefst kl. 14. Séra 
Jón Þorsteinsson sóknarprestur þar 

sér um helgistund og Magnús Guð-
mundsson sagnfræðingur mun segja 
frá mannskaðanum 1857. Öllum er vel-
komið að vera viðstaddir athöfnina.

Mannskaða minnst

„Einfaldleikann skilur 
enginn.“



139.990kr

Verð áður 149.990,-
7.216 á mán.*

í 24 mán.

79.990kr

7.622 á mán.*
í 12 mán.

69.990kr

Verð áður 79.990,-
6.688 á mán.*

í 12 mán.

129.990kr

6.711 á mán.*
í 24 mán.

119.990kr

6.207 á mán.*
í 24 mán.



H
verjar eru ykkar 
fyrstu minningar 
hvort um annað?
Vala: Ég tók fyrst 
eftir Curver sem 
mjög öðrvísi 

listamanni þegar hann var í þeim 
gjörningi að borða hamborgara í 
hvert mál úti um allan bæ í heila 
viku. Mér fannst hann sýna ótrú-
legt næmi á þjóðfélagið og tíðar-
andann að geta skapað gjörning 
sem þessan sem fær okkur til að 
sjá hlutina í nýju ljósi. Svo man ég 
vel eftir öðrum gjörningi þar sem 
hann var að taka til í herberginu 
sínu í foreldrahúsum í Árbænum. 
Curver: Herbergið var minn fyrsti 
gjörningur og þá gat fólk komið í 
heimsókn og fylgst með tiltekt-
inni. Það var ótrúlega skrítið að 
hafa eitthvert ókunnugt fólk þarna 
í herberginu. Ég man fyrst eftir 
Völu í menningarþáttum í Ríkis-
sjónvarpinu. Þættirnir voru mjög 
flottir, sérstaklega kvikmyndaþátt-
urinn. Þetta voru að ég held bestu 
kvikmyndaþættir sem Ríkissjón-
varpið hefur gert. Ég hef því allt-
af vitað að Vala hafði þennan lista-
bakgrunn og var mjög ánægður 
með að Vala skyldi vilja taka þátt 
í verkefninu mínu á sínum tíma 
og var svo fljót að kveikja á hvað 
þetta gæti orðið skemmtilegt. 
Vala: Mér þótti líka svo frábært að 
sjá hvað Curver var sjálfsöruggur 
listamaður að geta gert hluti sem 
mörgum finnst kannski á mörk-
unum eða ekki að minnsta kosti 
innan þessa staðlaða listageira. 
Svo var þetta líka svo gott sjón-
varpsefni fyrir mig. 
Curver: Þetta var „match made 
in heaven“. Listamönnum mörg-
um fannst þetta kannski ekki vera 
nógu fín list, list sem er á mörkun-
um að vera myndlist og skemmti-
efni en ég var mjög þakklátur Völu 
fyrir að hafa spottað þetta strax. 

Áfram í listinni. Nú hefur Raggi 
Bjarna verið tilnefndur borgar-
listamaður Reykjavíkur, hvað 
finnst ykkur um útnefninguna? 
Eigið þið eitthvert eftirlætislag 
með Ragga Bjarna? Hvern vilt 
þú sjá næst sem borgarlistamann 
Vala, og hvað myndir þú gera 
Curver, fengir þú þann titil?
Curver: Raggi hefur gert mjög 
mikið og þótt fólk muni kannski 
meira eftir honum í seinni tíð 
hefur hann verið hluti af rokkinu 
frá byrjun og um tíma var hann í 
fullri vinnu við að syngja. Hann á 
þetta algjörlega skilið.
Vala: Sammála því. Og mér finnst 
líka svo gott að sjá að fleiri stigum 
listarinnar sé umbunað en svokall-
aðri hálist. 
Curver: Já, þessi aðgreining há-
menningar og lágmenningar er 
svo gamaldags hugsun. Raggi 
hefur rödd sem allir þekkja og 
honum fylgir ákveðin stemning og 
andi sem hefur gefið Reykjavík-
urborg mikið. Það hefði verið svo 
auðvelt að velja einhvern mynd-

höggvara eða einhvern sem er að 
gera eitthvað áþreifanlegt. Í stað-
inn verður svokölluð ósýnileg list 
fyrir valinu, tónlistin. Uppáhalds-
lagið mitt með Ragga er Vertu 
ekki að horfa svona alltaf á mig. 
Ég spilaði einu sinni undir hjá 
honum í Sundhöllinni, þegar ég 
var í brimbrettahljómsveit. Hann 
er ótrúlega svalur gaur. Hann 
mundi samt ekki textann, eins og 
alltaf, en hann er svo öruggur að 
það skiptir engu máli.
Vala: Já, það lag er frábært. Ég 
á enn eftir að taka lagið opinber-
lega með Ragga Bjarna. En ég er 
með hugmynd að tveimur borg-
arlistamönnum. Annars vegar 
er það Curver og svo er það einn 
af mínum uppáhaldsmyndlistar-
mönnum, Egill Eðvarðsson. Mér 
þætti mjög gaman að sjá hann 
verða borgarlistamann í einhvern 
tíma til að hann nái að mála meira. 
Það er synd hvað hann málar lítið. 
Curver: Ef Völu verður að ósk 
sinni þá myndi það breyta öllu. 
Þá hefði ég til að mynda tíma til 
að vinna stærri verkefni. Ég held 
að ansi mikið af list nái aldrei að 
verða að veruleika vegna tíma-
skorts og vegna þess að listamenn 
hafa sjaldnast efni á öðru en að 

vera að vinna að einhverju öðru 
meðfram. Slíkt er bara líkt og að 
allir íþróttamenn landsins stund-
uðu íþróttirnar aðeins um helg-
ar. Íþróttamenn dagsins í dag ná 
að vera atvinnumenn því þær að-
stæður eru fyrir hendi að þeir 
geta sinnt starfinu allan sólar-
hringinn. Listin nær þess vegna 
oft ekki að vera fagleg. Ég hugsa 
að eitt verkefnið yrði það sem mig 
hefur lengi langað til að gera en 
það er að snúa klefunum í Sund-
höllinni við þannig að karlar fari í 
konuklefann og öfugt. Ég hugsa að 
þetta myndi auka aðsókn. 

Fyrst við erum í Sundhöllinni skul-
um við halda áfram með hallirnar. 
Ef Curver gæfi þér frjálsar hend-
ur, Vala, og bæði þig um að hanna 
framtíðarheimilið sitt, hvernig 
sérðu fyrir þér að gera það? Og 
Curver, hvað finnst þér um húsa-

kosti landsmanna í dag? 
Vala: Já, ég þarf ekkert að hugsa 
mig um. Stórt New York-loft er 
málið. Alveg opið svæði og rými 
sem ekkert er hólfað niður. Blanda 
af þægilegum húsgögnum og 
græjum og myndlistin hans myndi 
standa á gólfinu og halla upp að 
veggnum. Háir bókastaflar úti um 
allt og það sem er það fyndna er 
að þetta er í rauninni mitt drauma-
húsnæði!
Curver: Mitt líka! En fyndið. Ég 
er nefnilega svo mikill draslari að 
opið svæði er það sem ég þarf. 
Vala: Sem arkitekt kann ég mjög 
vel að meta flotta hönnun og arki-
tektúr en í rauninni gæti ég svo 
auðveldlega búið við mjög frum-
stæðar aðstæður – þar spilar 
inn í minn innri laumubóhem og 
wannabe myndlistarmanneskjan. 
Mér finnst afar rómantískt að hafa 
ekkert mjög mikið raðað í kring-
um mig. Annars er ég alin upp af 
kennurum sem voru hugsjóna-
fólk og ólu okkur systkinin upp í 
að vera antí í efnishyggjunni. Þau 
vöruðu okkur við að festa okkur 
í steypu og hvöttu okkur frek-
ar til að fara til útlanda, mennta 
okkur og læra eitthvað sem gerði 
okkur hamingjusöm, alveg burt-

séð frá því hvað við fengjum út 
úr því efnahagslega. Margir halda 
kannski að ég sé mjög upptekin af 
efnislegum hlutum en það er ég í 
rauninni ekki. Þetta er bara vinn-
an mín og ég reyni að sinna henni 
vel. En svo má líka benda á að 
þættir sem þessir sem ég var með 
kenna fólki inn á ákveðin fegurð-
arhugtök og skóla fólk til – svolítið 
eins og að senda það til útlanda. 
Curver: Við eigum greinilega 
sams konar foreldra. Mér þykja 
húsakynni landsmanna vera orðin 
mun ópersónulegri og kaldari 
en þau voru. Fólk á mínum aldri 
treystir sér jafnvel ekki til að 
hafa bara sitt dót, lítur til náung-
ans og hermir eftir til að vera ör-
uggt. Verðið á öllu er einnig komið 
út í öfgar og ég held að það stefni 
meira í það að fólk kaupi sér minni 
íbúðir, enda er hitt nær ógerlegt.
Vala: Ég er sammála þessu og 
á meðan ég var með hönnunar-

þættina passaði ég að vera allt-
af með fólk í þáttunum hjá mér 
sem var alls ekki inni í hönnun-
arhugtakinu og var jafnvel að 
skapa eitthvað úr engu. Ég man 
að kollegar mínir skildu þetta 
ekki lengi vel en ég var alveg 
hörð á þessu, líklega út af mínu 
uppeldi. Mér fannst það skipta 
svo miklu máli að ég væri ekki að 
setja fram einhverjar kenningar 
um að þetta væri eitthvað sem þú 
yrðir að eiga. Ég heillaðist mjög 
mikið af naumhyggjunni því hún 
er eðlilegu viðbrögð við þessu 
mikla efnistali. Það er svo mik-
ill léttir fyrir sálina þegar maður 
losar sig við. En það er rétt hjá 
Curver, að það eru svolitlar öfgar 
í þjóðinni.

Curver: Fyrir tuttugu árum fékk 
maður ekkert gos. Í dag er drukk-
ið gos í hvert mál. Og soðin ýsa 
var annan hvern dag í matinn hér 
fyrir nokkrum árum. Nú erum við 
svo flott á því að það er ekki séns á 
að fá slíka sveitafæðu neins stað-
ar. Fólk hoppar á flottheitin af því 
að það heldur að það sé það sem 
þurfi til að lifa góðu lífi.

Við getum þá haldið áfram á sömu 

braut og þið sagt mér, fyrst við 
erum að tala um flottheit, hvað 
er það ofmetnasta í íslensku sam-
félagi? Og jafnframt, hvað er það 
vanmetnasta að ykkar mati? 
Vala: Sú gróðahyggja og fjármála-
umræða sem er orðin svo yfir-
gengilega mikið í umræðunni. Það 
er jú fullt af einstaklingum og fyr-
irtækjum sem eru að gera góða 
hluti en mér finnst eins og við sem 
þjóð séum orðin allt of upptekin af 
þessu.
Curver: Já, þetta er ótrúlega leið-
inleg umræða. Fréttir Bylgjunnar 
skiptast til að mynda núna niður í 
hefðbundinn fréttatíma, íþrótta-
fréttir og svo er eitthvað þar á 
eftir sem fær sér pláss sem kall-
ast Markaðurinn – peningafréttir. 
Hvað er það? Þarf sér fréttaþátt 
dag eftir dag um slíkt? Þeir sem 
eru að vinna á peningamarkaðn-
um hlusta ekkert á Bylgjufréttir 
til að heyra hvernig markaðurinn 

gengur. Þeir vinna við þetta og eru 
með þetta í tölvunni sinni á hverj-
um degi. Þetta er því einhver leik-
rænn töffaraskapur, það er svo 
ofsatöff að tala um peninga. Þetta 
er því hálfhjákátlegt og ég veit 
eiginlega ekki fyrir hvern þess-
ar fréttir eru. Það er einfaldlega 
verið að ýta peningahyggjunni að 
okkur. 
Vala. Við venjulega fólkið höfum 
engan áhuga á þessu. 
Curver: Íþróttafréttirnar eru allt 
í lagi, þær eru sérheimur, gildin 
þar eru heilbrigði og svo framveg-
is. En hinn fréttatíminn gengur 
út frá græðgi. Mér þætti nær að 
hafa sér lista- og menningarfrétt-
ir í stað Markaðarins. Svo þykja 
mér siðferðileg gildi orðin fremur 
vanmetin. Það vantar orðið alveg 
þetta „herramenn og dömur“ í 
samfélagið. Almennur dónaskap-
ur hefur aukist og í stjórnmálum 
þykir orðið í lagi að ljúga ef pen-
ingar eru í spilinu. 
Vala: Ég get tekið undir það en ég 
vil líka minnast á að umönnunar- 
og kennarastörf eiga undir högg 
að sækja. Þetta er fólkið sem held-
ur þjóðfélaginu gangandi og það 
er eins og fókusinn sé alltaf bara 
á peningastjörnurnar. Þetta óeig-

ingjarna hugsjónafólk leggur allt 
sitt af mörkum við að þjóna öðrum 
og því miður finnst mér fjölmiðlar 
ekki hafa mikinn áhuga á að fjalla 
um hvað heilbrigðiskerfið okkar 
er í slæmum málum. 

Að lokum. Hvernig sjónvarps-
þætti værir þú til í að sjá Curver 
stýra, Vala, og í hvernig hljómsveit 
sérðu Völu fyrir þér, Curver?
Vala: Ég myndi láta Curver stjórna 
skemmtilegum lista- og menning-
arþætti. Hann gæti fengið fólk 
til að sjá tilveruna með nýjum 
augum.
Curver: Ég væri alveg til í það – 
að tala til almennings um listina. 
En Vala yrði mjög flottur hljóm-
borðsleikari. Í þýskri tölvupönk-
hljómsveit, eins og Peaches. Svo-
lítið artí hljómsveit. Og ég er ein-
mitt að fara til Þýskalands að spila 
í listapartíi – kemurðu ekki með?
Vala: Algjörlega.

Sálufélagar með sama smekk
Leiðir Völu Matt og 
listamannsins 
Curvers Thoroddsens 
lágu fyrst saman í þætt-
inum Innlit-útlit fyrir 
nokkrum árum þar sem 
Curver framdi gjörning-
inn að taka til í íbúðinni 
sinni í útsendingu. Síð-
an þá hafa þau varla sést 
úti á götu og hlökkuðu 
því mikið til að hittast 
aftur. Júlía Margrét Al-
exandersdóttir varð vitni 
að endurfundum þar 
sem þau skjötuhjú sáu 
að þau gætu auðveld-
lega hafið sambúð án 
verulegs ágreinings.   

Fréttir Bylgjunnar skiptast til að mynda núna niður í hefðbundinn fréttatíma, 
íþróttafréttir og svo er eitthvað þar á eftir sem fær sér pláss sem kallast Markaður-
inn – peningafréttir. Hvað er það? Þarf sér fréttaþátt dag eftir dag um slíkt? 



Feðgarnir Bogi Baldursson og 
synir hans Jón Baldur og Ingi 
Björn eru miklir áhugamenn 
um bíla og breytingar á þeim. 
Meðal þeirra bíla sem þeir 
eiga eru Trabant, MG Midget 
og Smart Roadster en slíkir 
bílar sjást ekki daglega á göt-
um borgarinnar.

„Ég myndi segja að minn þáttur 
sé minnstur í bíladellunni en ég 
hef smitast dálítið af sonum 
mínum því það er fátt annað sem 
kemst að hjá þeim,“ segir Bogi og 
bætir því við að Trabantinn hafi 
verið fyrsti bíllinn af þessum 
þremur sem þeir feðgarnir eign-
uðust. „Það var sumarið 2002 að 
Jón Baldur bað frænku sína í 
Berlín að finna fyrir sig Trabant 
til að flytja til Íslands og bíllinn 
kom síðan hingað um haustið.“

MG Midget bílinn fundu feðg-

arnir Bogi og Jón Baldur í Bret-
landi fyrir um tíu árum þegar 
þeir sáu hann í bílskúr hjá kunn-
ingja Boga. „Ingi Björn sá bílinn 
tveimur árum síðar og féll fyrir 
honum eins og bróðir hans hafði 
gert áður og nú er bíllinn kominn 
í þeirra eigu en hann hefur aðeins 
verið keyrður rúmlega 1.600 
mílur,“ segir Bogi og bætir því 
við að Trabantinn og MG Midget 
bíllinn séu aðeins teknir út á tylli-
dögum eða til að taka þátt í bíla-
sýningum.

„Í fyrravetur rakst Jón Baldur 
á Smart Roadster bílinn á bíla-
sölu hjá Toyota og í kjölfarið 
skelltum við okkur á hann líka,“ 
segir Bogi og bætir við: „Að auki 
eiga bræðurnir hvor sinn Golfinn 
sem þeir eru búnir að breyta. 
Annar þeirra er klæddur að innan 
með hlébarðalíki og báðir eru 
þeir nokkuð breyttir. Efst á óska-
lista bræðranna í dag eru Cadill-
ac 59 með blæju og VW EOS.“

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

Birkiaska



Toyota Auris er nýr hlaðbakur 
sem ætlað er að taka við af 
hlaðbaksútgáfum Corolla. 

Barnið vex en brókin ekki. Bílar 
gera það hins vegar. Gott dæmi er 
Toyota Corolla sem hefur í gegnum 
tíðina stækkað úr smábíl í fullvax-
inn fólksbíl og um leið orðið að 
mjög fjölbreyttri bílalínu.

Toyota ákvað loks að nú væri 
komið nóg og skipta þyrfti línunni 
upp. Arftaki hins klassíska Corolla-
hlaðbaks varð þannig til og hlaut 
hann nafnið Auris.

Engum sem keyrir Auris dylst 
hvaðan aðaldrættir bílsins koma. 

Hann minnir óneitanlega á stóra-
bróður en jafnframt ofurbílinn 
Yaris og sem slíkur ætti hann að 
falla vel í kramið hjá Toyota-þyrst-
ri þjóð.

Við hönnun Toyota Auris hafa við 
fyrstu sýn allar hefðbundnar og 
þaulprófaðar leiðir verið farnar. 
Það er heldur engin ástæða til að 
breyta því sem virkar. Bíllinn er 
léttur og lipur, skiptingin skilar 
sínu áreynslulaust og fjöðrunin er 
nokkuð góð. Ekki er hægt að segja 
að Auris sé kraftmikill bíll en á 
meðan ósonlagið er að hrynja og 
Evrópa að sökkva sættir maður sig 
við aðeins minna afl fyrir hreinni 
samvisku.

Eitt er þó sem stingur í stúf í 
Auris. Í miðjum bílnum rís silfur-
grár stokkur sem hækkar gírstöng-
ina og gefur innréttingunni mjög 
sérstakt yfirbragð.

Það er engu líkara en að á miðju 
hönnunarferlinu hafi hönnuðir bíls-
ins fengið sér aðeins of mikið af 
sakí. Þeir hafi dottið í það, farið í 
karókí og einn þeirra staulast aftur 
í vinnuna um miðja nótt, hannað 
stokkinn og svo sofnað fram á lykla-
borðið.

Stokkurinn er frábær og bara ef 
hönnuðirnir hefðu haldið áfram í 
sama stíl. Því er ekki að heilsa og 
því stendur stokkurinn eins og 
minnisvarði um hvað bíllinn hefði 
getað orðið hefði verið farið alla 
leið.

Auris er góður bíll. Það er gott að 
keyra hann og ef marka má 
almannaróm, en hann lýgur víst 
sjaldan, þá er gott að eiga hann. 

En það að vera góður er ekki nóg. 
Bíll þarf líka að vera skemmtileg-
ur. Þar liggur helsti veikleiki Auris. 
Það er gott að keyra hann en því 
miður þá vantar nokkuð upp á að 
það sé gaman.

Toyota fer troðnar slóðir

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

SUMARDEKK
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAGEYMAÞJÓNUSTA
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA

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



Kominn er út dvd-mynddiskurinn Íslenskir 
eftirlætisstaðir. 

„Jóhann Sigfússon, sem er einn reyndasti heim-
ildarmyndaleikstjóri Íslands, var búinn að hafa 
hugmyndina lengi í hausnum á sér,“ segir Hin-
rik Ólafsson, framleiðandi hjá Profilm sem 
gefur út dvd-diskinn Íslenskir eftirlætisstaðir. 
„Hann ákvað loks að búa til disk sem innihéldi 
myndskeið og upplýsingar á fjölmörgum tungu-
málum um fallega staði víðs vegar um Ísland.“

Úr varð mynddiskur þar sem notandinn getur 
verið sinn eigin sjónvarpsstjóri. Íslandi er skipt 
í sex landshluta með yfirlitskorti. Hægt er að 
spila diskinn í heild sinni, velja landshluta eða 
skoða einstaka staði innan landshlutans og 
þannig stjórna ferðinni um landið. Diskurinn er 
á átta tungumálum og stefnt er að því að endur-
útgefa diskinn í framtíðinni þar sem bæði 
tungumálin og staðirnir verða enn fleiri.

Diskurinn hefur þegar vakið nokkra athygli 
og meðal annars hafa aðilar erlendis falast eftir 
þjónustu Profilm við gerð sambærilegra 
mynda. „Við erum einnig að aðstoða National 
Geographic Channel við gerð heimildarþátta 
um Ísland,“ segir Hinrik. „Þættirnir eru partur 
af vinsælli seríu og er um stórt verkefni að 
ræða. Venjulega gera þeir einn þátt um hvert 
land en ákveðið var að gera þrjá þætti um 
Ísland, svo mikill er áhuginn á landi og þjóð.“

Nánari upplýsingar og myndbrot er að finna 
á www.ifp.is og www.profilm.is.

Íslensk náttúra í háskerpu

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

// Ævintýraferðir
Örugglega út í óvissuna 
Þú færð hvergi betra úrval spennandi ævintýraferða til allra
heimsálfa. Ferðir með öllum þekktustu ævintýrafyrirtækjunum.

Ferðamannabólusetningar 
og ráðgjöf

tímapantanir í síma: 535-7700

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

ferðavernd

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



BÍLAR &
FARARTÆKI
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

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

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

Frábært verð!



REIN
Steinsmiðja

Granítborðplötur
Viðarhöfði 1  110 Reykjavík   sími 5667878   fax 5668787   www.rein.is

HÖNNUN

Hótel í vatnsröri
MYNDLIST

Útklippt listaverk eftir 
Robert Ryan

INNLIT

Ævintýragarður
við Efstasund

hús&heimili
LAUGARDAGUR 30. JÚNÍ 2007



hús&heimili

Forsíðumynd: Dasparkhotel í Austurríki. Sjá umfjöllun 
á síðu 14. Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 
105 Reykjavík, sími: 550-5000 Ritstjórar: Kristín Eva Þór-
hallsdóttir kristineva@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir 
solveig@frettabladid.is. Auglýsingar: Ámundi Ámunda-
son og Ásta Bjartmarsdóttir s. 5175724 Útlitshönnuður:
Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

Hin eiginlegu íslensku leikföng voru búin til úr 
hlutum sem börnin fundu í umhverfi sínu. 
Barnagullin voru svo geymd í lítilli kistu, 
völuskríni, sem börnin földu í rúmi sínu í bað-
stofunni. Nú hafa þessi leikföng verið end-
urvakin og fengið andlitslyftingu ef svo má 
að orði komast. Völuskrín er lítill og fagurlega 
skreyttur trékassi sem geymir útfærslur á gömlu 
barnagullunum og fæst nú í öllum helstu leik-
fagnaverslunum og víðar. Leikföngin efla ímynd-
unaraflið og eru börnin fljót að taka því að kinda-
bein séu búfénaður. Lóa Auðunsdóttir hannaði 
leikföngin ásamt bolum með völuskrínsprenti. 
Bolirnir fást meðal annars í Hnokkum og hnát-
um, Kisunni, Gallerý Kynnisferðum og Ramma-
gerðinni.

Gamla leggi og völuskrín

hönnun

„Ég keypti mér fallegt málverk 
í galleríi Ullu Tarp Danielsen á 
Jótlandi í Danmörku,“ segir ljóð-
skáldið Anna S. Björnsdóttir. 
„Verkið er sérstakt fyrir ýmsar 
sakir, meðal annars þar sem það 
byggir á samstarfsverkefni lista-
manna, sem kallast Bank of Inter-
national Art Money og gengur út á 
að nota listaverk sem gjaldmiðil.“

Að sögn Önnu samanstanda 
verkin af glerlistaverkum, teikn-
ingum, olíu- og akrílmálverkum 

eftir listamenn frá fimmtán lönd-
um, meðal annars frá Íslandi, sem 
eru öll 12 x 18 cm að stærð og seld 
á sanngjörnu verði. Flest kosta 
þau 27 evrur og hækka árlega um 
fimm evrur næstu sjö árin frá því 
að þau eru keypt.

„Markmiðið er að bjóða upp á 
list á viðráðanlegu verði,“ segir 
Anna. „Málverkið mitt kostaði til 
dæmis ekki nema 25 evrur sem 
samsvarar 2.100 krónum. Mál-
verkin er hægt að nálgast í gallerí-

um erlendis og einnig á heimasíð-
unni www.art-money.org, þar sem 
hægt er að fá upplýsingar um þau, 
panta og láta senda heim til sín.“

Ekki nóg með það heldur er 
hægt að skila verkunum og fá 
önnur í staðinn fái maður leið á 
þeim. Anna segist hins vegar ekki 
geta ímyndað sér að það sé al-
gengt, enda sé oftast um einstak-
lega flott listaverk að ræða, eins 
og sjá megi á síðunni.

roald@frettabladid.is

Skiptast á listaverkum
 Anna S. Björnsdóttir ljóðskáld keypti sér málverk af samtökum listamanna sem láta 

hugsjón ráða ferðinni.

Anna S. Björnsdóttir keypti sér nýlega verk af listamannasamtökunum Art-money og sér ekki eftir því. 

 MÆLT MEÐ SKEIÐ Á þessari mæliskeið er hægt 
að færa til lítið handfang og þá breytist mæliein-
ingin og ætti það að auðvelda nákvæmni 
við matargerðina. Skeiðin mælir 
allt frá 1/8 úr teskeið upp 
í matskeið. Hún fæst 
í Búsáhöldum í 
Kringlunni.

eldhús
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„Það má segja að það hafi verið 
áhugi minn og ástríða fyrir fal-
legum og skemmtilega hönnuð-
um gripum sem varð til þess að ég 
ákvað að opna þessa netverslun,“ 
segir Þorbjörg Dögg um tilkomu 
www.living.is. 

Um þriggja ára skeið bjó hún 
ásamt eiginmanni sínum í höfuð-
borg hönnunarinnar, Mílanó, þar 
sem hann lagði stund á nám í inn-
anhúsarkitektúr og hún á hönn-
un. Þar urðu margir góðir gripir á 
vegi hennar sem hún vandi sig á 
að nota og þegar heim til Íslands 
var komið uppgötvaði hún að hún 
átti í vandræðum með að vera án 
þeirra.

Þannig kom það til að Þorbjörg 

sjálf fór að kaupa mikið í gegnum 
netið.

„Ég áttaði mig fljótlega á því að 
það er fremur auðvelt og skemmti-
legt að versla í gegnum netið. Hins 
vegar er oft sá galli á gjöf Njarð-
ar að tollar geta verið háir og 
eins koma til póstflutningsgjöld 
sem gera lokaupphæðina oft mun 
hærri en þá sem maður sá upp-
haflega á skjánum. Á living.is er 
verðið sem er gefið upp lokaverð. 
Sendingarkostnaður er enginn og 
þar sem verslunin er hér á landi er 
ég búin að borga alla tolla af vör-
unni,“ segir hún glöð í bragði. 

Á living.is er að finna marga 
vöruflokka, þó fyrst og fremst 
smá- og gjafavöru. Einnig er þar 

að finna gott úrval af margs konar 
heimilisilmi.

„Þessar ilmolíur eru meðal þess 
sem ég kynntist þegar við bjugg-
um í Mílanó. Ég notaði þær alltaf 
heima hjá mér og fann svo hvað ég 
saknaði þeirra þegar ég kom hing-
að,“ segir hún og á þá við falleg-
ar flöskur sem innihalda margs 
konar ilm, meðal annars musk, 
vanillu og annað sem fellur vel að 
vitum fólks. 

Víst er að living.is á eftir að 
falla mörgum netnotendum í geð, 
því það er vissulega markaður 
fyrir netverslun hérlendis. Stór 
hluti þjóðarinnar situr við tölvu 
átta tíma á dag og flest teljum við 
okkur fagurkera. mhg@frettabladid.is

Opið allan sólarhringinn
 Nú geta andvaka unnendur fagurra heimilismuna og hönnunar glaðst því Þorbjörg Dögg 

Árnadóttir hefur opnað sérverslun á netinu og þar er alltaf hægt að versla. 

Áhugi á hönnun varð til þess að Þorbjörg opnaði netverslun með heimilis- og gjafavöru. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Gler er ögrandi efni og erfitt að 
hafa stjórn á því. Þess vegna er 
svo gaman að glíma við það og 
segja sögu í gegnum það,“ segir 
Lotta fjörlega. Það sést líka á 
munum hennar að hún skemmtir 
sér við að búa þá til og fjölbreytn-
in fær fyllilega að njóta sín í 
litum, gegnsæi og dýpt. Sumir 
þeirra eru bæði skraut- og nytjahlutir, eins og glös og skálar. Aðrir 
eru bara listmunir, bæði skúlptúrar og veggmyndir. Lotta er sænsk en 
býr í Danmörku. Sýning hennar í Kirsuberjatrénu stendur til 16. júlí.

Segir sögu með gleri
 Glermunir eftir sænsku listakonuna Lottu Pettersson 

eru til sýnis og sölu í Kirsuberjatrénu á Vesturgötu 4. 

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

 GAMALT LEIRTAU Auðvelt er að blása lífi í 
gamalt leirtau með smá ímyndunarafli. Með nýrri 
prenttækni er auðveldlega hægt að prenta á leir-
tauið auk þess sem vel er hægt að handmála á 
það. Á vefsíðunni etsy.com fást þessir skemmtilegu 
diskar þar sem setningar og myndir hafa verið mál-
aðar á gamalt leirtau. 
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Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

Íbúðalán SPRON í íslenskri og erlendri mynt
einkennast af frelsi í nútíð og framtíð.

Valfrelsið er mikið þegar kemur að samsetningu lánanna
og eru þau án þvingandi skilyrða um bankaviðskipti til
allt að 40 ára eins og tíðkast annars staðar.

FRELSIÐ ER ÞITT: 
Íbúðalán SPRON – allt í íslenskri mynt
• Þú getur valið á milli þess að hafa allt lánið hjá SPRON eða að taka samsett lán hjá Íbúðalánasjóði og SPRON.
Íbúðalán SPRON – allt í erlendri mynt
• Þú getur valið á milli myntkörfu SPRON og eiginsamsetningar á myntkörfu.

Samsett íbúðalán SPRON – erlend og íslensk mynt• Þú getur valið á milli myntkörfu SPRON og eiginsamsetningar á myntkörfu.
• Þú getur valið hvert hlutfallið er milli íslenskrar og erlendrar myntar.

Samsett íbúðalán SPRON og Íbúðalánasjóðs• Þú getur valið um að fá viðbótarlán frá SPRON á lán frá Íbúðalánasjóði í íslenskri eða erlendri mynt.

Veldu frelsi
– fáðu ráðgjöf hjá viðskiptastjórum SPRON
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Þitt stærsta lán
er frelsi!

VIÐBÓTARLÁN SPRON 

Á LÁN FRÁ ÍBÚÐARLÁNASJÓÐI 

Í ERLENDRI MYNT!

NÝTT!NÝTT!



hús&heimili

„Við vinnum bara almennt úr 
náttúrusteini eins og flísar, borð-
plötur, legsteina, sólbekki, húsa-
klæðningar, minnisvarða og 
fleira,“ segir Brjánn og bætir því 
við að allir starfsmenn Sólsteina 
séu þaullærðir á öllum sviðum 
en sjálfur lærði hann steinsmíði í 
Englandi.

„Við erum með listamenn og 
fagfólk sem aðstoðar viðskipta-
vini við að útfæra hugmyndirnar 
sínar og komum til móts við óskir 
þeirra.“

Brjánn segir fyrirtækið alla 
tíð hafa lagt hvað mesta áherslu 
á persónulega og góða þjón-

ustu. „Við erum líklega þekktast-
ir fyrir það enda er ekkert óger-
legt í steinsmíðinni. Við bara redd-
um því sem við erum beðnir um að 
gera,“ segir hann og bætir því við 
að starfsmenn sjái um alla stein-
smíðina frá upphafi til enda og 
koma steininum fyrir á sínum stað 
hvort sem það er að fara með leg-
steina í kirkjugarða eða borðplöt-
ur í eldhús. 

„Síðan er rétt að nefna að við 
erum með umboð fyrir Akemi-
vörur sem eru þær fremstu á sviði 
hreinsunar og viðhalds á náttúru-
steini,“ segir Brjánn steinsmiður í 
Sólsteinum. sigridurh@frettabladid.is

Ekkert er ómögulegt
 Fyrirtækið Sólsteinar í Kópavogi var stofnað árið 1996 og er alhliða steinsmíðafyrirtæki. 

Brjánn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Sólsteina, segir mikla þjónustulipurð einkenna 
fyrirtækið og að allt sé hægt að gera sem fólki dettur í hug.

Brjánn Guðmundsson steinsmiður er 
framkvæmdastjóri Sólsteina og pússar 
hér fallegan náttúrustein. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Starfsmenn Sólsteina sjá um allt sem 
viðkemur borðplötunni. Byrja á að taka 
mál, skera svo út og koma plötunni loks 
fyrir á sínum stað.

Náttúrusteinn kemur oft mjög vel út í 
baðherbergisinnréttingum eins og þessi 
hér sem unninn er í Sólsteinum.

Borðplatan 
hefur mikið 
að segja um 
heildarútlit 
eldhússins.
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www.formaco.is
Fossaleyni 8 . 112 Reykjavík . Sími 577 2050 . Fax 577 2055 . formaco@formaco.is

formaco
hefur lausnirnar fyrir þig!

Kerfisloft Svalagler Steypumót

Stigar Girðingar Aksturs- og iðnaðarhurðir Felliveggir

Gámaeiningar Gluggar og hurðir Hleðslubrýr Gler og glerlausnir

Stálgrindarhús

Ertu í framkvæmdahug?

Kranar og vinnulyftur



hús&heimili

1. Pappírskjóll. Útklippt listaverk eftir Robert Ryan er hér 
notað í fagran kjól. Myndin birtist í Vogue.

2. Í innkaupin. Taska úr vörulínu Pauls 
Smith. En hann hefur verið mjög hrifinn af 
verkum Roberts og notað þau mikið jafnt 
á fatnað sem gluggaskreytingar.

3. Kossinn. Ladder eða stiginn er 
titillinn á þessari mynd. Enda 
þarf pilturinn að standa í 
stiga til að geta kysst kon-
una. Skýin hanga fyrir ofan 
þau í keðjum.. 

4. Ævintýraleg taska. 
Þessi taska var hönnuð 
fyrir Vogue í Japan. Á 
töskunni eru litlar fíg-
úrur og myndverk 
eftir Robert Ryan.

1 Teiknar til að 
ná áttum

 Listamaðurinn Robert Ryan segist teikna til að ná 
áttum. Fyrstu teikningarnar hans voru á pappa sem 
settur er í hálsmál á skyrtum í pakkningum. Í dag 
klippir hann teikningar sínar út úr pappír. Verk hans 
hafa birst víða og oft á varningi frá Paul Smith.

2

3

4

NÝTT Flísabúðin kynnir
Nýtt á Íslandi!

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

  Á ójafna fleti jafnvel með sprungum svo og á álagsfleti.

•
•
•

Fljótandi hljóðeinangrun.

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

rivoli

matouche

CINCA

Victoria, City

Wengé

®
PCI Nanosilent
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fegurðin býr
          í smáatriðunum

Nýj sending af glæsilegum vösum frá Arcade

Opið í dag frá kl. 11-16.

/ CONSETA
Þetta fjölbreytta kerfi var hannað árið 1964. Allar götur síðan hefur

Conseta notið mikilla vinsælda, enda er þessi tímalausa hönnun alltaf í

tísku. Conseta býður upp á endalausa möguleika og getur aðlagað sig

öllum aðstæðum – enda sannkallað kamelljón. 

Hönnun: Friedrich Wilhelm Moller



hús&heimili

1. Þangið eða Algae fæst í Saltfé-
laginu. Það má nota á fjölbreyttan 
hátt, bæði sem eins konar gardínu, 
skilrúm eða ljósakrónu. Sex stykki 
seld saman á 2.300 og 50 saman á 
11.700.

2. Litli prinsinn er ógleymanleg 
saga, einkum vegna myndskreyt-
inganna. Í Dúxíana í Ármúla fæst 
postulínsleirtau með myndskreyting-
um af þessum hugljúfa sveini.

3. Þessi er kannski bleik 
en Koziol-taskan fæst í 
ótal litum. Hönnuð af 
þeim Alessandro Mend-
ini og Mariu Hamel, fæst í 
tveimur stærðum og kost-
ar 1.490 og 2.990.

4. Svört skál eftir Tom Dixon 
sem var kosinn hönnuður árs-
ins árið 2006 í London. Súpersmart 
undir ávexti, tímarit eða ekki neitt.

Persónulegt og praktískt
 Það sem gerir heimili aðlaðandi er fólkið sem þar býr. Því ættu 

eigendur þess að leggja áherslu á persónulegan stíl.

1 3

4

2
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Ný hjólhýsi og húsbílar.

BluCamp Sky 20 
Verð: 5.200.000 kr.

Hobby Van T500 GFSC
Verð: 5.700.000 kr.

Hobby Siesta 650 FLC.
Verð: 7.400.000 kr.

Challenger Mageo 108.
Verð: 6.500.000 kr.

www.bilexport.is • boas@bilexport.dk
Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson s. 0049 1752711783 

Hjólhýsi frá



hús&heimili

Rótarhnyðjur og bóndabær, stein-
ar og styttur, fjölær blóm í fjöl-
breyttum litum og bláar stjúpur 
í kerjum. Hvert sem litið er blas-
ir eitthvað fallegt við og sniðugt, 
stórt eða smátt. Við þennan garð 
er augljóslega nostrað.

Bóndarósin rauða er búin að opna 
einn knúpp og aðrir birta fegurð 
sína á næstu dögum. Rétt hjá er nið-
urgrafinn göngustígur, lagður hvít-
um skeljasandi og afmarkaður með 
hraungrýti. „Þessi stígur var hér 
þegar við fluttum hingað um 1970 

og valmúinn við hliðina á honum 
var líka kominn til að vera,“ segja 
húsráðendurnir Anna og Gísli.  
Flest annað hefur tekið breyting-
um að þeirra sögn nema hvað trén 
eiga lengri sögu. Þar sem kartöflu-
grös teygðu sig áður eftir sólinni er 
nú upphækkað skeifulaga beð og 
innan skeifunnar akkeri og skraut-
ker fyrir fugla himins að baða sig 
í. Þeir hafa reyndar aðgang að enn 
stærri laug sem er gosbrunnur á 
þremur hæðum. Frá honum berst 
róandi vatnsniður. 
Undir grenitré sem nær hálfa 
leið til himins hefur þrílita fjól-
an breitt úr sér í vor, garðeigend-
unum til yndisauka. Skammt þar 
frá eru matjurtir að potast upp og 
þó jarðarberin fylli kannski ekki 
margar sultukrukkur þetta árið 
munu ribsberin bæta það upp. 
Rabarbarinn stendur líka sína 
plikt. gun@frettabladid.is

Ævintýragarður
við Efstasund

 Innan um laufskrúð og aðra grósku leynast víða ævintýralegir garðar. Við litum inn í 
einn slíkan við Efstasund.

Telpurnar Hildur Fjalarsdóttir, Anna Þorsteinsdóttir og Vera Fjalarsdóttir við gos-
brunninn sem gefur frá sér seiðandi bunuhljóð. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hér hefur Vera fundið fugl á hreiðri. Bak við hana er málverk á vegg eftir Halldór 
Gíslason. 

Hildur hefur tyllt sér á burst og bak við hana breiðir þrílita fjólan úr sér. 

Eitt af því sem gefur garðinum gildi er gróðurhús. Þar er alltaf gott veður. 

Dvergur í ríki sínu.
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Bóndarósin búin að opna einn knúpp. 
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Austurríski arkitektúrneminn Andreas Strauss 
fékk þá hugmynd að útbúa hótelherbergi í risastór-
um vatnsrörum. Hvert rör er með tvíbreiðu rúmi, 
geymslurými og litlum glugga. Engin hætta er á því 
að herbergin rúlli af stað því rörin eru það þung að 
þau eiga ekki að haggast. Herbergjarörin standa í 
garði í borginni Ottensheim í Austurríki. Herbergin 
er hægt að bóka á netinu og fá gestirnir sendan kóða 
með pósti sem þeir nota til að opna dyrnar. Þegar 
gestirnir tékka sig út skilja þeir eftir greiðslu. Upp-
hæðin fer eftir því hvað gestirnir telja sanngjarnt 
að greiða fyrir gistinguna. Herbergjapantanir er á 
vefsíðunni www.dasparkhotel.net.

Hótelherbergi
í vatnsröri

Hótelherbergin þarf að panta á 
netinu og gestirnir fá kóða sendan 

heim til sín til að opna hurðina.
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Kæru brúðhjón!
Við bjóðum ykkur að skrá 
ykkur á brúðargjafalista
Öll brúðhjón sem skrá sig á brúðargjafalista hjá Tekk-Company fá litla
gjöf við skráningu. Nöfn þeirra fara einnig í LUKKUKRUKKUNA sem 

5 lukkuvinningar verða dregnir úr í desember; ein 150.000 kr. og

fjórar 10.000 kr. úttektir í Tekk-Company.

Komið og skoðið úrvalið af gæðahúsgögnum og smávöru og fáið
ráðleggingar hjá stílistum Tekk-Company.



*Nafnávöxtun miðast við 31.ágúst 2006 til 31.maí 2007, uppreiknað á ársgrundvelli.
Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa, www.spronverdbref.is.

Athygli er vakin á að fjárfestingarsjóðir eru áhættumeiri fjárfestingarkostur en verðbréfasjóðir skv. lögum. Tölur samkeppnisaðila eru unnar úr gögnum frá www.sjodir.is.

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is

SPRON Verðbréf halda áfram að hækka flugið og eru enn sem fyrr með 

langhæstu ávöxtun sambærilegra sjóða á markaði eða 15,3%.

Peningamarkaðssjóður SPRON hefur það markmið

að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu. Hann hentar því vel fyrir þá 

sem vilja ekki taka mikla áhættu en njóta samt stöðugrar ávöxtunar.

Enginn kostnaður fylgir því að fjárfesta í sjóðnum og inneignin er

algjörlega óbundin.

Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is
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SPRON Verðbréf
Peningamarkaðssjóður SPRON

15,3% ávöxtun*

Landsbankinn
Peningabréf Landsbankans
14,0% ávöxtun*

Glitnir
Sjóður 9
14,7% ávöxtun*

Kaupþing
Peningamarkaðssjóður
14,2% ávöxtun*

Fljúgum hærra !





KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

Gra
nítb

orð
plö

tu
rwww.granithusid.is

S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

Leigusali
auglýstu frítt

Leigjandi
leitaðu frítt

Leiga.is býður
Leiguráðgjöf

 Mat á leigjendum
 Gerð leigusamninga

    og trygginga

Leiga.is
Löggild leigumiðlun

ATVINNA



TILKYNNINGAR

512 5100    SYN.IS   VERSLANIR VODAFONE

11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.

Auðvitað fær maður athygli 

enda ekki á hverjum degi sem 

von er á svona glaðningi

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



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

  Veffang gtverktakar@gtverktakar.is -  www.gtverktakar.is

OPERATORA KOP rma
Klæðning ehf.

Wysoka pensja, pelne wyzywienie, 
dobre warunki pracy.

Informacja w jezyku polskim 6647038, 
dariusz@klaedning.is

Landgræðsla ríkisins 
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Þverlág 1 - Flúðum Glæsilegt 75 fm nýtt orlofshús, tilbúið til
afhendingar. Húsið er fullfrágengið með glæsilegri 200 fm verönd kring-
um húsið. Húsið skiptist í þrjú svefnh., stofu, eldhúskrók, baðh., for-
stofu og geymslu. Parket og flísar á gólfum, innréttingar og fataskápar
úr eik. Heitur pottur á verönd (hitaveita). Tveir golfvellir í nágrenninu.
Húsið er fullfrágengið og tilbúið til afhendingar strax. 

Verð 22.500.000.-
Nánari upplýsingar veitir Sigurður hjá Eignamiðlun

Fr
u

m

Flúðir - Heiðarbyggð - tilbúið til afhendingar

Hafnargötu 20 • 230 Keflavík 

Sími 421 1700 • es.is

Opið hús á sunnudag
milli kl. 14-16 

EFSTI-DALUR 801 SELF.
49,5 fm heilsárshús, m/
góðum palli, gufubaði og
nuddpotti. Frábær

staðsetning, ríflega klst. akstur frá höfuðborgarsvæði.
Lóð í brekku, m/ miklum trjágróðri og útsýni. Innbú
fylgir. VERÐ 16,0 millj.

Auður og Sæmundur taka á móti þér og þínum 
með heitt á könnunni milli kl. 14 og 16 sunnudag. 
Keyrt að Laugarvatni og þaðan áfram ca 12 km,

beygt inn hjá skilti sem á
stendur Efsti-Dalur/Efsta-Dals
skógur. Bústaðurinn stendur
uppi í hlíðinni og er nr. 36.
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Hún er eiginlega
spenntari en ég.
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Sólardagur 
á Sólheimum
Þegar vel viðrar eru Sólheimar í Grímsnesi sannkallaður sælureitur. Gunnar 
V. Andrésson ljósmyndari brá sér austur fyrir fjall í blíðskaparveðri.





J
ón Sæmundur Auðarsson 
drekkur heljarinnar ósköp 
af tei. Hann tekur af mér 
pappabollann af English 
Breakfast (með mikilli 
mjólk) og hellir úr honum 

í tómt bjórglas sem stendur á 
borðinu. Allt í kring eru verkfæri, 
uppstoppaðir fuglar og vínglas 
fyllt óþekktum gróðri sem er eins 
og beint út úr Tim Burton mynd. 
Ég spyr hann hvað hann sé að 
rækta og kíki uggandi ofan í glas-
ið. „Reykelsi,“ svarar hann og hlær 
að mér því að glasið inniheldur ein-
ungis kirkjugarð af útbrunnum 
reykelsum ofan á gömlum telauf-
um. Ég er stödd í vinnustofu Nonna 
„Dead“ í bakhúsi á Laugaveginum 
en þar er hann í óða önn að ljúka 
við uppsetningu á nýrri Dead-búð. 
Ég minnist á hvað hann er kominn 
snemma á fætur enda er klukkan 
rétt að skríða í áttina að níu þrátt 
fyrir að júnísólin sé komin hátt á 
loft. „Ég fór ekkert að sofa,“ út-
skýrir hann. „ Ég svaf í gær.“ Jón 
lýtur sumsé ekki lögmálum svefns 
frekar en nokkurs annars. 

Fyrir skömmu seldi Jón Sæ-
mundur verslunina Liborius sem 
hann opnaði síðastliðið sumar 

á Mýrargötunni. „Með Liborius 
fékk ég áhuga á fínni hönnun og 
vel gerðum flíkum og fór að skoða 
handbragð eins og til dæmis fatn-
að frá Japan sem er engu líkur. Ég 
er fæddur í tvíburamerkinu og 
hef áhuga á mörgu en er líka fljót-
ur að missa áhugann. Liborius var 
bara of mikil vinna, of mikil við-
skipti, og of mikil áhætta. Ég hafði 
lítinn tíma fyrir sköpunarferlið 
og þurfti að einblína á viðskipta-
hliðina. Ég held líka að ég hafi 
verið fimm ár á undan samtím-
anum þegar ég valdi staðsetning-
una á Mýrargötu. Framkvæmdum 
á skipulagi var frestað og þá hugs-
aði ég, nú var ég of fljótur á mér.“ 

Nú er Liborius komin í annarra 
hendur og flutt á Laugaveginn  og 
Jón er sáttur við það. „Áhersl-
urnar eru aðrar en þetta er veru-
lega fín búð hjá þeim. Hún selur 
flott merki eins og til dæmis Dior 
Homme sem ég keypti inn í París 
áður en ég seldi. Í öllu þessu ferli 
fann ég þó að hjarta mitt slær 
með mínu merki, Dead. Það er svo 
samtvinnað hverri einustu frumu 
í líkamanum á mér. Þess vegna 
langar mig að víkka það út í alls 
konar áttir. Merkið hefur þrosk-

ast með mér og hefur notið mik-
illa vinsælda bæði hér og á er-
lendri grund. Ég er líka með Dead-
skrifstofu í New York og er núna 
að vinna í því að koma fötunum í 
sölu í hinum ýmsu búðum þar úti. 
Það er einhver galdur við þetta 
merki. En það er líka ekkert skrít-
ið. Hver flík er hluti af mér í orðs-
ins fyllstu merkingu.“ 

Jón útskýrir að hauskúpu-lógóið 
verði áfram til staðar en að haus-
kúpan sjálf verði minna áberandi 
á fötunum heldur verður meira 
um önnur mótíf. „Í rauninni end-
urspeglar Dead allt það sem ég 
er að pæla í  þá stundina. Akkúrat 
núna er ég mikið að horfa í gegn-
um smásjá og velti fyrir mér hinu 
smæsta í hinu stærsta. Ég hef 
farið í gegnum alls kyns bylgj-
ur með Dead eins og til dæmis 
látna listamenn, uppstoppuð dýr 
og mynstur ýmiss konar og ég get 
lofað skemmtilegri útkomu nú á 
næstunni.“

Aðaláherslan í versluninni virð-
ist þó liggja í tengingu rokks og 
róls, tísku og listar. „Ég hafði mest 
gaman af Dead þegar það var í 
rokkinu. Ég er náttúrulega rokkari 
og á að gera rokk. Hvort sem það 
er í myndlist eða bolum. Nonnabúð 
er búin, hún var barn síns tíma. 
Nonni er dauður og Johnny Dead 
upprisinn,“ segir hann og skelli-
hlær. „Núna er ég kominn svo 
djúpt á kaf í rokkið að ég er byrjað-
ur að gefa út.“ 

Jón er þar að vísa til tónlistarút-
gáfunnar Dead Records sem hann 
hefur sett á fót ásamt Ara Eldon. 
„Dead Records er stofnað sem 
rökrétt framhald af Dead-merk-
inu. Eina markmiðið er að vinna 
eða framleiða góða tónlist og gefa 
hana sjálfstætt út sem söluvöru 
í Dead-búðinni og annars staðar. 
Meiningin er að láta reyna á þá 
trú að við höfum allt sem til þarf 
til þess að gera góðar og eigulegar 
plötur án þess að leggja út í risa-
kostnað og að slíkar plötur þurfi 
síðan ekki að selja á okurverði. 
„Fyrsta platan er með hljóm-
sveit sem heitir See You in Hell 
með Ara Eldon í fararbroddi. Nú 
hef ég fullkomið frelsi líka til að 
plötuhönnunin líti út eins og ég vil. 
Þetta er sumsé diskur númer eitt 
og vonandi förum við upp í... tja 
fimm þúsund eða meira. Þetta er 
ekki aðeins tónlistartengt heldur 
vil ég líka að þetta nái inn í mynd-
listina og þá erum við opnir fyrir 
hverju sem er eins og til dæmis 
hljóðverkum eða gjörningum 
ýmiss konar. Þetta er hannað sem 
mínídiskur sem þú getur einfald-
lega stungið í vasann.“ 

Dead-fötin hafa ekki síst verið 
vinsæl hjá erlendum ferðamönn-
um og rokkurum, en flest af því 
fræga fólki sem heimsækir land-
ið fer heim með ferðatöskur fullar 
af Dead-bolum. Ég velti fyrir mér 
hvort útlendingar séu að kaupa sig 
inn í einhverja ímynd 101 Reykja-
víkur og rokk-andann sem umlyk-
ur Jón Sæmund? „Jú, jú ég er nátt-
úrlega bara að selja hlutabréf! Nei, 
ég veit það ekki. Þeim fannst alltaf 
gaman að kíkja á vinnustofuna og 
hitta mig og fólk fékk mig meira 
að segja til að árita bolina. Núna er 
búðin beint við hliðina á vinnustof-
unni og er í raun eins og líffræði-
legur hluti af sjálfum mér. Ég lít 
á stúdíóið sem hjartað og heilann 
og búðin frammi er svo útungun-
arstöðin. Þegar mér dettur eitt-
hvað í hug þá verður það komið í 
búðina daginn eftir. Svo tók ég líka 
með mér nokkur merki úr Liborius 
eins og April 77 sem er mjög mikil 
rokkabilly-lína, og Pleasure Princ-
iple þar sem er notast mikið við 
silkiprent og laser-skurð.“ 

Jón Sæmundur verður svo 
íbygginn á svip og segir að Dead-
konseptið eigi eftir að teygja anga 
sína í allar áttir á næstunni. „Þetta 
endar örugglega með því að ég 
stofna flugfélag. Svartar vélar. 

Dead-Airways. Hvernig hljómar 
það? Those who fear flying...“

Dead-verslunin opnar í næstu viku 
og er mjög hrá og rokkuð útlits, 
nánast eins og vinnustofa lista-
manns. „Það er lítið svið í búðinni 
fyrir tónleika. Eins erum við með 
portið hérna úti fyrir þar sem er 
alger hitapottur á sumrin og erum 
komnir með vilyrði fyrir útimark-
aði og fleira. Búðin verður mikið 
rokk, því get ég lofað. En það verð-
ur mjög mikið um dulúð og ævin-
týri líka. Svona vinnustofufílingur 
sem skríður fram í búðina“. 

Ég spyr hvort hann máli ennþá 
eða hvort tími hans fari allur í 
fötin.  „Ég hef alltaf samtengt list-
ina og fötin. En ég er líka byrjaður 
að grípa aftur í pensilinn og ætla 
að gefa mér meiri tíma í það núna. 
Það eru þrjú ár síðan ég var með 
sýningu og ég held að það sé gott 
að vera með sýningu á nokkurra 
ára fresti. Þetta CV-brölt á lista-
mönnum sem finnst þeir þurfa 
að sýna endalaust er ekki minn 
tebolli. Ég kynni mig alltaf sem 
myndlistarmann og leiðrétti fólk 
þegar það kallar mig fatahönn-
uð. Ég er enginn fatahönnuður, 
ég er miklu meiri grafíker og er 
mjög hrifinn af grafík hvort sem 
hún er tvívíð eða þrívíð. Svo lang-
ar mig að fara að kenna unga fólk-
inu að silkiþrykkja. Ég verð með 
til sölu lítil silkiþrykksett þannig 
að þú getur búið bara til bolina 
þína inni á baði. Ég er vonandi 

búinn að hvetja fólk til þess að 
prenta á föt og nú getur það próf-
að sig áfram sjálft, það veitir ekk-
ert af því að unga fólkið fái að tjá 
sig. Handverk er líka eitthvað sem 
er vanmetið í dag. Það hefur já-
kvæð áhrif á unga krakka að gera 
eitthvað skapandi. Hver veit svo 
nema það komi einhver fatahönn-
uður út úr þessu!“ Jón Sæmundur 
segist líka vera afskaplega hrifinn 
af klassískum fötum og er vand-
látur á snið. „Ég verð því líka með 
fremur klassíska jakka og vesti 
sem ég hanna og eru úr kanvas, 
sem er skemmtileg tenging við 
myndlistina. Rokk er nefnilega 
líka ákveðin klassík. Það koma 
hinar og þessar bylgjur í tónlist-
inni en rokkið er eilíft.“ 

Jón Sæmundur segist vera feg-
inn að geta eytt meiri tíma nú með 
fjölskyldunni. Hann á fimm börn, 
en þar af búa þrjú hjá honum og 
Sigríði Ástu konu hans, og yngst-
ir eru tvíburarnir sem eru þriggja 
og hálfs árs. „Nú hef ég mun meiri 
tíma fyrir krílin mín. Ég lít á fjöl-
skylduna sem „hitt fyrirtæk-
ið mitt“ og því verður að sinna 
alveg til jafns hinu. Ég reyni að 
vera vakandi alltaf á úlfatíman-
um. Listamenn tala oft um að fjöl-
skyldulífið fari ekki saman við 
listina, út af ferlinum. Fásinna 
segi ég bara. Það er vel hægt að 
sinna þessu öllu saman, ef vilj-
inn er fyrir hendi. Það gefur líka 
bara krökkunum ákveðinn þroska. 
Það er ekkert í lífinu eins gott og 
að eiga börn. Hins vegar er fimm 
ára passa reglan hérna við hurð-
ina“. Ég hvái en hann útskýrir 
hlæjandi, „Allir verða að mæta 
með fimm ára passann. Þriggja og 
hálfs mega bara vera í fylgd með 
fullorðnum.“

Uppspretta Dead-merkisins var 
eins og kunnugt er HIV-vírus-
inn sem Jón Sæmundur smitaðist 
af fyrir meira en áratug og hann 
segir hann alltaf vera hluta af sér 
og sinni myndlist. „En heilsan er 
bara góð. Það hafa allir herforingj-
ar háð sínar orrustur í mislöng-
um stríðum. Ég er búinn að vera 
í tólf ára styrjöld og er ennþá að. 
Þetta byggist bara á herkænsku og 
maður lærir smám saman á óvin-
inn.“ Svo brosir hann dularfullu 
brosi. „ En þessi orrusta fer nátt-
úrlega bara á einn veg. Ég hef gíf-
urlega sterka trú á sjálfan mig og 
á lífið. Þegar ég ákveð eitthvað þá 
gerist það.“

Rokk & ról hjarta
Listamaðurinn Jón Sæmundur Auðarsson, oft þekktur sem Nonni Dead, 
hefur selt verslunina Liborius og er í þann veginn að opna nýja Dead-verslun 
við hliðina á stúdíóinu sínu á Laugaveginum. Anna Margrét Björnsson spjall-
aði við hann snemma á sólríkum morgni um nýja Dead-búð, tónlistarútgáf-
una Dead Records og það mikilvægasta í lífinu, börnin.

Það er einhver galdur við þetta 
merki. En það er líka ekkert 
skrítið. Hver flík er hluti af mér
 í orðsins fyllstu merkingu.



Hvað býr að baki meistaraverki 
Da Vincis?

Leynda kvöldmáltíðin
eftir Spánverjann Javier Sierra hefur 
farið sigurför um heiminn og kemur nú
út á íslensku. Þetta er frumútgáfa, í kilju. 

Æsispennandi saga um ráðgátur, kukl 
og morð í myrku umhverfi miðalda. 

„Margbrotin, eftirminnileg og svo miklu 
meira en venjuleg spennusaga.“
− Books Quarterly

„Leynda kvöldmáltíðin er heillandi saga 
og afar vel sögð.“
– San Francisco Chronicle

„Mögnuð og mjög vel skrifuð 
spennusaga.“
– Sunday Telegraph

edda.is

Metsölubók fyrir þá sem kunnu að meta
Nafn rósarinnar og Skugga vindsins.
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Kann það verða
Kann það verða stundum, að ein-
faldleikinum og þeirri gæsku, er 
þar fylgir, grandar ónenning og 
auvirðskapur. Mælti af því Drott-
inn vor það við postulana, að þeir 
skyldi vera hyggnir eða hvass-
ir sem höggormar, að hyggjandin 
og hvassleikurinn skal hvessa ein-
faldleikinn til nenningarinnar, en 
einfaldleikurinn og gæskan skal 
stilla hyggjandinni, að hún snúist 
eigi til slægðar eða til svika.

Íslensk hómilíubók (frá 12. öld)

Fundust heil á höldnu!! –
segir í fyrirsögn í Blaðinu 12. júní, 
og nú blöskrar mér vankunnátta 
blaðamanna. Má bjóða lesendum 
hvað sem er? Er málfarsábyrgð ís-
lenskra blaða engin? Má endalaust 
níðast á íslenskri tungu? Hér er 
augljóslega ruglað saman tveim-
ur orðtökum: að komast heilu og 
höldnu og vera heill á húfi (og 
má skjóta því inn að húfur merk-
ir hlið skips, skipsbógur). Ég leyfi 
mér að benda þessum blaðamanni 
(og öðrum) á bókina Mergur máls-
ins, íslensk orðatiltæki, eftir Jón 
G. Friðjónsson prófessor. Hún 
ætti að vera skyldulesning allra 
blaðamanna og liggja jafnan opin 
á borðum þeirra.

„Fleiri hundruð barna 
hefur verið smyglað inn í Bret-
land...“ segir í Blaðinu daginn 
eftir, og ekki batnar málfarið. 
Hundruð smyglað? Þarf að minna 
blaðamenn á að so. smygla tekur 
með sér þágufall?

Hvað varðar, hvað varðar
Og enn birtir Blaðið ömurlegan 
texta 13. júní: „Flugfélagið var á 
fyrsta ársfjórðungi þessa árs með 

allra verstu flugfélögum álfunnar 
hvað stundvísi varðar en félagið 
hefur lengi verið við botninn hvað 
þetta varðar. Stendur félagið sig 
dapurlega bæði hvað varðar brott-
farir og lendingar. Mælist það 
annað óstundvísasta hvað lend-
ingar áhrærir en heldur sér (sic) 
í meðaltali hvað varðar brottfarir 
á réttum tíma. Á hinn bóginn eru 
stærri flugfélögin öllu verri hvað 
varðar að farangurinn skili sér á 
réttan stað...“ Þarf að minna þenn-
an blaðamann á að notkun forsetn-
inga tíðkast enn í íslensku?

Ég skora á alla sem vilja vanda 
málfar sitt að forðast algerlega 
varðandi, hvað varðar, hvað snert-
ir. Það er ljótt stofnanamál og með 
öllu óþarft. Notið heldur góðar og 
gildar og einfaldar forsetningar: 
um, í, fyrir o.s.frv.

Hvorki – eða??
„Niðurstaða hennar er að bygging 
Kárahnjúkavirkjunar hafi hvorki 
verið rétt eða skynsamleg...“ segir 
í Mbl. 14. júní, og er rangt mál. 
Í íslensku er sagt hvorki – né en 
annaðhvort – eða.

Braghenda
Vinur minn Þorsteinn frá Hamri 
færir mér braghendu frá Ítalíu. 
Þar sá hann fangelsi skammt frá 
Markúsartorginu í Feneyjum, þar 
sem þekktur maður mátti hírast í 
kvenmannsleysi:

Séð ég hef hvar sat um hríð 
                        með silkiglófa
í félagi við fól og bófa
fangelsaður Casanova.

Vilji menn senda mér brag-
hendu eða góðfúslegar ábending-
ar: npn@vortex.is

HLJÓÐFÆRI HUGANS
Njörður P. Njarðvík skrifar 
um íslenskt mál Saga tvíburanna Önnu og Lottu 

veitir óvenjulega sýn á tíma sem 
þegar hefur verið margskráð-
ur í skáldskap og öðrum ritum. 
Systurnar fæðast í Köln í Þýska-
landi árið 1916 en eru aðskildar 
sex árum síðar eftir að foreldr-
ar þeirra deyja. Hlutskipti þeirra, 
hvorrar í sínu landinu, dregur upp 
margbrotna mynd af mannfólki í 
tættri álfu á stríðstímum. Höfund-
inum tekst á afar eftirminnileg-
an hátt að gefa þessum systrum 
sjálfstætt en sítengt líf þar sem 
ólíkindi þeirra verða til vitnis um 
hversu mjög hending getur ráðið 
hamingjunni.

Hin raddfagra Lotta er náð-
arsamlegast send til frænd-
fólks í Hollandi vegna þess að 
hún er veiklulegri, en hin atorku-
sama Anna fer hins vegar til afa 
stúlknanna sem hokrar á bónda-
bæ í Þýskalandi og herðir fólk 
sitt í trú á kaþólskuna og óbilandi 

iðjusemi. Aðstæður þeirra eru 
afar ólíkar, Anna þrælar daginn 
út og inn undir hælnum á stjúpu 
sinni og biturleikinn nær á henni 
eilífum tökum. Lotta blómstrar á 
heimili sem er fullt af tónlist og 
skilningi. Þær upplifa skugga nas-
ismans á sinn hátt en hann er ekki 
það eina sem stíar þeim í sundur. 
Óeining innan fjölskyldunnar og 
röð af tilviljunum verður einnig 
til þess að þær ná ekki saman fyrr 
en þær loksins hittast háaldraðar 
á heilsuhæli .

Rammi þessarar sögu, systurn-
ar tvær sem nauðugar viljugar 
sitja saman í móböðum eða yfir 
belgískum krásum og rifja upp 
sögur sínar, er húmorískur í meira 
lagi. Þetta eru kaldhæðnislegar að-
stæður til að rifja upp tíma hung-
urs og örvæntingar, þessarar ógn-
araldar í Evrópu þegar systurnar 
sitja við kaffidrykkju og kökuát í 
hressingarskálum í Belgíu.

Þær hafa ólíka sýn á söguna og 
þá sér í lagi nasismann. Á meðan 
fjölskylda Lottu skaut skjólshúsi 
yfir gyðinga og hún giftist einum 
þeirra gekk eiginmaður Önnu á 
endanum til liðs við SS-sveitirn-
ar. Þær misstu mennina í stríðinu 
sem klýfur fjölskyldubönd þeirra 
og báðum gremst þeim hversu lít-
inn skilning hvor um sig hefur á 
aðstæðum og bakgrunni hinnar. 

Það forvitnilegasta við sögu Loo 
er þetta óvenjulega sjónarhorn 
kvenna á seinni heimstyrjöldina. 
Stríð kvenna sem snerist um „litlu 
hlutina“, bjargráðin – kartöflur 
og hveiti. Hjá þeim snerist allt 
um að lifa af en ekki um hugsjón-
ir og pólitík. Stórsagan sem flestir 
þekkja er ekki í forgrunni heldur 
hversdagslegt streð þeirra, smá-
sigrar og vonbrigði sem þær lýsa 
hvor fyrir annarri þegar ævin er 
næstum á enda. 

Sagan er afar lipurlega skrif-

uð, framvindan hröð og spennandi 
með auðugt safn af aukapersón-
um sem líða seint úr minni. Höf-
undinum er augljóslega annt um 
þær systur en þær eru einnig afar 
breyskar hetjur, eins og allir hafa 
þær gert sín mistök og hafa ýmis-
legt á samviskunni. 

Bókin er einnig vel þýdd en 
verra er að frágangur hennar er 
ekki til fyrirmyndar þar sem oft 
er ekki hugað að réttu bili milli 
orða sem gerir hana síður læsi-
lega.  Kristrún Heiða Hauksdóttir

Það sem skilur okkur að

BÓKMENNTIR
Tvíburarnir e. Tessu de Loo
JPV - forlag
Þýðandi: Jóna Dóra Óskarsdóttir

★★★★
Heillandi og eftirminnileg bók um 
afstæði sögunnar.

STÓRSAGAN OG SAGA HINNA SMÆRRI
Hitler og handbendi hans hugsi á svip.

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

Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ

á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.

Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.

Þú gæ r unnið

THE ILLUSIONIST

á DVD!

HELGARKROSSGÁTAN



VIÐ FELLSMÚLA - REYKJAVÍK

NJARÐARBRAUT - REYKJANESBÆHEITIR POTTAR

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

 Fullt verð: 399.900,-

 Fullt verð: 499.900,-

* Sérskilmálar

Afsláttarverð:

449.900,-449.900,-

349.900,-349.900,-
Afsláttarverð:

•  Stærð 203 x 197 x 90
•  2 vatnsnudddælur, 2hö og 1 hö.
•  21 vatnsnuddstútar
•  Digital stjórnborð, stýrir nudddælum, 
    hitastýringu,  hreinsikerfi og ljósum
•  “Ozone” hreinsikerfi og 3 kw hitari
•  4 LED ljós í skel
•  Einangruð skel og lok, lágmarks hitatap
•  Harðviðarklæðning

•  Stærð 210 x 210 x 100 
•  4 vatnsnudddælur 2hö
•  2 loftnudddælur 370w og 750w
•  50 vatnsnuddstútar og 30 loftstútar
•  Digital stjórnborð, stýrir nudddælum, 
    hitastýringu, hreinsikerfi og ljósum
•  “Ozone” hreinsikerfi og 3 kw hitari
•  5 ljós í skel
•  Einangruð skel og lok, lágmarks hitatap
•  Harðviðarklæðning

STÖÐUM2NÚ Á



Í dag er dagurinn sem 
svo margir hafa beðið 
eftir. Í dag er dagur-
inn sem veðrið skiptir 

ekki máli, fjárhagurinn 
skiptir ekki máli, vinnan 
á mánudaginn skiptir 
ekki máli, fólk sem okkur 

finnst leiðinlegt skiptir heldur ekki 
máli og stórar sem litlar áhyggjur 
skipta nákvæmlega engu máli.

Í dag er Yndisdagurinn.
Yndisdagurinn, eða Lovely-day 

eins og hann heitir á alþjóðamálinu 
ensku, er dagurinn sem allir leggj-
ast á eitt að gera sem yndislegast-
an.

Hvað það er sem gerir daginn 
yndislegan er undir hverjum og 
einum komið. Það getur verið grill í 

garðinum með vinunum, hestaferð 
upp á hálendi, humar á Stokkseyr-
arbakka, sundsprettur í Öxará, að 
keyra upp Laugaveginn, gönguferð 
í Djúpuvík á Ströndum, að hanga 
heima að horfa á allar bíómyndir-
nar sem þig hefur alltaf langað að 
sjá en aldrei haft tíma fyrir, sushí 
í Japan, bíltúr með afa gamla, að 
drullast til að þora að bjóða stelp-
unni eða stráknum sem þú ert skot-
inn í út, fjallganga, að vinna upp 
glataðan svefn eða sjóstangaveiði 
með fólki frá Kanada.

Yndisdagurinn er ekki neinn 
einn dagur. Hann getur verið allir 
dagar, morgundagurinn, gærdag-
urinn, miðvikudagurinn eða dag-
urinn í dag. Yndisdagurinn er eins-
konar þjóðhátíð einstaklingsins, 

minnisvarði um hversu skemmti-
legir sumir dagar eru og aðrir ættu 
að vera. Hann er markmið, minn-
ing og vonandi brátt menning.

Allir hafa átt sína yndisdaga án 
þess að vita af því, jafnvel án þess 
að hafa ætlað sér það. Hægt er að 
sogast inn í yndisdaga annarra án 
þess að hafa nokkuð um það segja 
og líka er hægt að taka meðvitaða 
ákvörðun að gera dag að einhverju 
meiru en 24 klukkutímum, 1.440 
mínútum, 86.400 sekúndum. 

Ekki þarf að örvænta þó ætlaðir 
yndisdagar fari á annan veg en 
ætlað er. Sumum dögum er ekki 
ætlað að vera annað en leiðinleg-
ir mánudagar dulbúnir sem aðrir 
dagar. Skiptir engu máli. Það eru 
364 aðrir dagar á árinu.

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. 

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, 13., 20 og 27. júlí.
Fjölskylduvænt íbúðahótel sem 

býður upp á góða staðsetningu og 
notalega stemmningu. Njóttu lífsins 

á þessum vinsæla áfangastað.



Gildir til 1. júlí eða á meðan birgðir endast.

Dijon hunangs sósa Basil & hvítlauks sósaRósapipar sósa

Kíktu í kjötborðið
glæsilegt úrval af fersku kjöti

Lambalundir
Úr kjötborði

Grillpinnar
naut eða lamb

Rifsberjalegið
lambafille

Osta- og gráfíkjufylltar 
svínalundir

Ungnautahamborgari 150 g
með BBQ sósu og brauði

2.998kr/kg

TILBOÐ

Verð áður 3.613,-

Mest seldu grillsósurnar
í Hagkaupum!

Hefur þú prófað?



Skáldleg söguskoðun
Kl. 22.00
Tónlistarmennirnir KK og Maggi 
Eiríks halda útgáfutónleika í 
Rauða húsinu á Eyrarbakka. 
Á efnisskránni verða lög af nýj-
ustu ferðalagaplötu félaganna, 
Langferðalög. Ferðalögin þeirra 
hafa svo sannarlega hitt á streng 
í þjóðarsálinni því fyrri plöturnar 
tvær hafa selst í yfir 22.000 ein-
tökum.

Sumarsýning Listasafns-
ins á Akureyri, sem verð-
ur opnuð í dag, er helguð 
yfirliti á verkum Georgs 
Guðna landslagsmálara, en 
þar gefur að líta höfundar-
verk eins helsta listamanns 
sinnar kynslóðar. Sýningin 
er yfirgripsmikil og gefur 
gestum Listasafns Akur-
eyrar tækifæri til að skoða 
verk Georgs Guðna í stóru 
samhengi. 

Samfara sýningunni kemur út á 
vegum Art.is stór bók með ara-
grúa ljósmynda af verkum Georgs 
Guðna frá upphafi ferils hans til 
okkar dags. Meginefni bókarinn-
ar er persónuleg grein eftir safn-
stjórann, Hannes Sigurðsson, um 
stöðu listamannsins í íslenskri 
samtímalist þar sem höfundar-
verk hans er sett í hugmynda-
fræðilegt samhengi við straum 
samtíðarinnar.

Í stað þess að sýna verk Guðna 
í réttri tímaröð er hver hinna 
þriggja sýningarsala safnsins til-
einkaður ákveðnu minni sem oft 
bregður fyrir á ferli Guðna: fjöll, 
dalir og sjóndeildarhringur. Með 
því að nálgast verkin út frá þema 
fremur en tímaröð geta áhorfend-
ur séð hvernig þau hafa þróast 
gegnum nýja fagurfræðilega og 
gagnrýna linsu. Þessi aðferð skap-
ar áhorfandanum skýrar rásir 
gegnum myndheim listamannsins. 
Er óhætt að fullyrða að þessi stór-
sýning um brautryðjanda í end-
ursköpun íslenska landslagsmál-
verksins sætir verulegum tíðind-
um í íslenskum myndlistarheimi. 

Þegar Guðni hóf nám við Mynd-
lista- og handíðaskólann árið 1980 
var málverkið nýlega aftur komið 
í tísku með skvettum og slettum. 
Eftir áratuga úthrópun ráðandi 
kynslóðar starfandi myndlistar-
manna beggja vegna Atlantsála
var ný kynslóð að stíga fram 
sem hafði leitað aftur á vit lita og 
forma, maður og land steig aftur 
inn í myndheiminn. Á skólaár-

unum gusaði Guðni málningunni 
á strigann, lét hana leka í dropa-
tali eða bókstaflega rigna á léreft-
ið. Stíll hans átti rætur að rekja 
til nýja expressjónismans sem 
fram kom upp úr 1980 og tengd-
ist þeim menningarlegu og sögu-
legu straumum beggja vegna Atl-
antshafsins sem leiddu til loka 
móderníska tímabilsins. Í frétta-
tilkynningu Listasafnsins segir: 
„Það sem í fyrstu voru handahófs-
kenndir dropar tók smám saman á 
sig mynd risavaxins spegilslétts 
lóns, undarlegs spegils sem lítur 
á stundum út fyrir að vera gler-

harður en samt svo sveigjanleg-
ur að hægt væri að stíga í gegn-
um hann. Fyrst birtist landslagið á 
striga listamannsins, og síðan kom 
sjálfur listamaðurinn í ljós: Georg 
Guðni, landslagsmálari.“

Guðni var skyndilega orðinn 
gamaldags landslagsmálari í landi 
þar sem abstrakt konseptlist hafði 
verið við völd í meira en tvo ára-
tugi. Þegar hann afhjúpaði verk 
sín í Nýlistasafninu árið 1985 urðu 
áhorfendur heillaðir. Persónuleg 
efnistök og sérstæð nálgun Guðna 
gerði það að verkum að honum var 
strax hampað og hann lauk námi 
sem boðberi nýrrar sýnar á eitt-
hvað sem kallast gat séríslenskt. 
Hann hafði enduruppgötvað og 
endurreist íslensku landslags-
hefðina sem listheimurinn var 
búinn að afskrifa sem dauða og úr 
sér gengna. Síðan þá hafa marg-
ir myndlistarmenn fetað í fótspor 
Guðna þannig að úr hefur orðið 
nýr skóli íslenskrar landslagslist-
ar: Húbert Nói, Guðrún Kristj-
ánsdóttir og margir fleiri reyndu 
fyrir sér á gamalkunnum slóðum 
landslagsmálverksins.

Sýningunni lýkur 19. ágúst. Að-
alstyrktaraðili sýningarinnar er 
Norðurorka, en auk þess styrktu 
Orustuhóll, Gunnar Dungal og 
Þórdís Alda Sigurðardóttir, Sjóvá-
Almennar, Sparisjóður Bolungar-
víkur og Icelandair útgáfu bók-
arinnar. Aðrir styrktaraðilar 
safnsins eru Flugfélag Íslands og 
Flytjandi.

Listasafnið á Akureyri er opið 
alla daga nema mánudaga kl. 12-
17. Aðgangseyrir er kr. 400. Frítt á 
fimmtudögum.
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GERÐUBERG

www.gerduberg.is

Lokað verður vegna sumarleyfa 
frá 2. júlí - 14. ágúst.

Kynnið ykkur spennandi
haustdagskrá

á www.gerduberg.is

Gleðilegt sumar!

Starfsfólk Gerðubergs



Hvar sem þú ert – Hvert sem þú ferð
Sportbúðin er í leiðinni út úr bænum

Prijon Seayak – Mest keypti sjókayak á Íslandi mörg undanfarin ár. 
Lengd 490 sm, breidd 55 sm, þyngd 26 kg.  Prijon Seayak er með fram- og afturlest

ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.
Nú fylgir luxus stýri öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður og Mango (gulur).

Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Kodiak – Vinsæll sjókayak frá Prijon, einkum hannaður
fyrir stærri og þyngri ræðara. Lengd 518 sm, breidd 59 sm, þyngd 28 kg.

Fram- og afturlest ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.  Nú fylgir
luxus stýri öllum Prijon bátum. Litir: Rauður, Mango (gulur) og Granite (grár).

Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Motion – Vinsæll bátur fyrir smærri og léttari ræðara. 
Nokkuð hraðskreiður og stöðugur. Lengd 454 sm, breidd 59 sm, þyngd 26 kg.  Fram- og

afturlest ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.  Nú fylgir luxus stýri
öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður, Mango (gulur) og blár. 

 Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Touryak – Ekki ósvipaðir eiginleikar og Prijon Motion en
hannaður fyrir stærri og þyngri ræðara. Lengd 470 sm, breidd 63 sm, þyngd 25

kg.  Fram- og afturlest ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.  Nú
fylgir luxus stýri öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður og Mango (gulur).

 Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Point 65 Nemo – Klettstöðugur og skemmtilegur kayak fyrir
byrjendur. Lengd 350 sm, breidd 63 sm, þyngd 22 kg. Afturlest, þægilegt sæti og

stillanleg fótstig. Verð á Nemo með svuntu og ár er aðeins 84.900 eða aðeins
7.438 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Point 65 Picnic – Annar skemmtilegur bátur frá Point 65,
hannaður fyrir vötn og styttri ferðir með ströndinni. Lengd 450 sm,
breidd 65 sm, þyngd 24 kg. Stöðugur bátur sem lætur vel að stjórn.  Þægilegt sæti og

stillanleg fótstig. Verð á Picnic með svuntu og ár er aðeins 89.900 eða
aðeins 7.867 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Point 65 Five-O-Five – Nýr bátur frá þessum sænska framleiðanda.
Hannaður fyrir byrjendur og miðlungs ræðara.  Lengd 505 sm, breidd 59 sm, þyngd 25 kg. 
Þægilegt sæti og stillanleg fótstig. Verð á Five-O-five með stýri, ár og svuntu er

aðeins 109.900 eða aðeins 9.583 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Point 65 XP – Hraðskreiður og skemmtilegur bátur fyrir lengra komna.
Lengd 545 sm, breidd 55 sm, þyngd 25 kg.  Þægilegt stillanlegt sæti og stillanleg fótstig.

Framlest, afturlest og daghólf. XP kemur bæði með stýri og skeggi / ugga.
Verð á XP trefjabátnum með XP svuntu er aðeins 199.900 eða

aðeins 17.308 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Þú færð ár og svuntu með Prijon kayak á aðeins 9.990 og 15% afslátt af öllum búnaði og göllum.

Point 65 SeaRover – Hraðskreiður og skemmtilegur trefjabátur fyrir
lengra komna ræðara. Stöðugri en XP og því hentugri fyrir miðlungs ræðara.  Lengd

525 sm, breidd 63 sm, þyngd 25 kg.  Framlest, afturlest og tvö daghólf. SeaRover kemur
bæði með stýri og skeggi / ugga. Verð á SeaRover trefjabát með svuntu er aðeins

209.900 eða aðeins 18.167 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Point 65 XP Kevlar – Nú fæst þessi vinsæli bátur einnig úr Kevlar á
ótrúlega góðu verði. Lengd 545 sm, breidd 54 sm, þyngd aðeins 19,2 kg. Þægilegt
sæti og stillanleg fótstig.  Fram- og afturlest auk daghólfs. XP Kevlar kemur bæði með stýri
og skeggi / ugga. Verð á XP Kevlar ásamt svuntu er aðeins 298.900 eða aðeins

25.806 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Þurrgallar frá Kokatat og Artistic Sportswear í ótrúlegu úrvali.

Krókhálsi 5 - 110 Reykjavík -  Sími 517 8050 - Sportbudin.is

Kayakarnir fást í Sportbúðinni Krókhálsi 5

Sportbúðin býður alla báta og búnað með vaxtalausum
Visa og Euro raðgreiðslum til allt að 12 mánaða.

3% lántökugjald og færslugjald er innifalið í mánaðagreiðslum.

15% afsláttur af þurrgöllum og aukabúnaði 
með keyptum sjókayak í Sportbúðinni



„Tískan fer í hringi“ segja menn og mér þykir hún 
stundum ferðast allt of hratt á þessari hring-
ferð sinni. Núna boða menn endurkomu hippa-
tískunnar sem er þegar búin að gægjast einu 
sinni aftur upp á yfirborðið síðan blómatíma-
bilið hið fyrsta stóð yfir. Á seinna hippatísku 
tímabilinu var ég svona þrettán ára. Þráði 
ekkert heitar en hrikalega útvíðar gallabux-
ur, belti með Mary Quant sylgju og písmerki 
um hálsinn. Móðir mín saumaði buxurnar og 
gaf mér beltið og hamingjusöm þrammaði ég á 
diskótek í skólanum. Dansaði í útvíðum buxum við 
Prodigy og 2Unlimited. Ansi skrítin blanda það og þykir mér 
allt of stutt síðan til þess að fara út í þessa tísku þar sem mussur 
og sítt hár ráða ríkjum. 
Ennþá styttra er síðan rave-stíllinn þótti voða fínn. Þá fékk ég 
mér glansandi boli og pils í skærum litum, setti hvítt strik á 
augnlokin og skellti mér í tryllta platform skó. Ég veit ekki 
hverjum hefur dottið í hug að sniðugt væri að endurvekja 
skæru litina en þeir hafa svo sannarlega verið vaktir upp frá 
dauð- um. Neu-Rave heitir það núna 

og þykir afar heitt. Á 
mínum bæ er það þó 
ennþá hlandvolgt og 
ég get ekki með nokkru 
móti fengið sjálfa mig 
til að ganga til liðs við 
rave-gengið. Eigum við 

kannski líka að fara að hlusta 
aftur á Wiggle Wiggle með 
Outhere Brothers? Reyndar var 
það ansi skemmtilegt. 

Það eina góða við nýja reif-
ið er að gaman getur verið að 
nota það í hófi. Skarta skær-
lituðum sólgleraugum við 
fína kápu, setja neon-belti 
yfir peysu eða jafnvel fá 
sér stóra hettupeysu í þess-
um stíl og vera svo í svört-
um leggings við. Í rauninni 

gildir sama gamla reglan um 
reif-stílinn eins og alla aðra. Ekki ganga of langt. 

Ekki vera í neon frá toppi til táar og þá mun enginn óvart halda 
að þú sért í götuleikhúsinu. Fyrir minn part þá fékk ég mér blátt 
naglalakk um daginn og ég held ég muni ekki ganga lengra í að 
hnusa af Neu Rave í bráð. 

Allt of hröð hringferð

Miuccia Prada sýndi ótrúlega fal-
lega og örlítið ömmulega línu í 
mars síðastliðnum. Sniðin voru 
klassísk og falleg en í mótvægi 
voru kynþokkafullir gegnsæir 
toppar, samfellupeysur, örlítið 
rytjulegt sítt hár og pils og kápur 
úr skærbleiku leðri. Lögð var 
áhersla á ömmulegheitin með alls 
kyns litum af háum sokkum og 
nælonsokkabuxum sem peysurn-
ar voru girtar ofan í og svo gægð-
ist sokkabuxnastrengurinn upp úr 
hnésíðum pilsunum sem héngu ör-
lítið neðar. Útkoman var furðu-
lega töff.

„Þetta er mín sýn á það sem er 
að gerast í heiminum í dag hjá 
konum,“ sagði Miuccia til að út-
skýra hönnunina. „Í sjónvarpinu 
sjáum við konur sem líta gervi-
lega út. Ég vildi sýna þessi 
plast-áhrif en blanda 
þeim við klassíska 
hönnun.“ Litavalið 
var ótrúlega fal-
legt en ráðandi 
voru litir eins 
og laxableikur 
og skærbleik-
ur í bland við 
dempaðri liti 
eins og ljósbrún-
an, vínrauðan, 
gráan og drapplit-
aðan.

+ Nánari upplýsingar og bókaðu á www.icelandair.is

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

Takmarkað sætaframboð.
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Gareth Pugh hefur vakið mikla 
athygli fyrir íburðarmiklar flík-
ur og brjálaðar tískusýningar. 
Hann vakti strax athygli þegar 
hann útskrifaðist frá Central 
Saint Martins en hann segir það 
mjög erfitt að komast áfram í 
tískubransanum. „Ég held að fólk 
kalli útskriftarsýningar „loka-
sýningar“ vegna þess að það er 
síðasta sýning sem nemandinn 
mun gera!“ sagði hann í gríni og 
átti við hversu erfitt er að gera 
þá næstu. „Ég ber mikla virð-
ingu fyrir öllum þeim sem kom-
ast áfram í þessum bransa. Það 
er erfitt að vera í London en ég 
get samt ekki verið neins staðar 
annars staðar.“

Aðspurður hvað það sé sem 

dragi hann að hinu skrítna og 
dimma sem einkennir hönnun 
hans segir hann: „Þetta er bara 
stíll sem höfðar til mín. Það er 
gaman að sjokkera fólk svolítið. 
Það er samt mjög auðvelt að stí-
lísera sýningu á þennan hátt en 
þegar maður skoðar fötin ein og 
sér þá eru þau í raun mjög klæði-
leg,“ sagði Pugh og bætti því við 
að fyrir næstu sýningu hefði 
hann meðal annars sótt áhrif í 
Michael Jackson. „Ég elska þessa 
glitrandi hanska!“

Áhrif frá Jackson
Debbie Harry ræddi um fatastíl sinn 
í nýlegu viðtali við Times og fannst 
hún alls ekki klæða sig einkennilega 
í gamla daga. „Ég er á þeirri skoðun 
að ég hafi ekki klætt mig það óeðli-
lega eins og af var látið. Það virt-
ist bara vera þannig vegna þess að 
meginstraumur tískunnar var gjör-
samlega andstæðan við minn stíl,“ 
segir Harry sem hefur fyrir löngu 
fengið á sig stimpil sem tískuíkon 
fyrir sérstaklega glæsilegan stíl. 

Harry sagði einnig að þótt hún 
hefði verið svolítill pönkari í sér 
héldi hún að hún hefði alltaf verið 
siðsamlega klædd. „Ég fór aldrei 
út á sviðið án einhvers konar und-
irfatnaðar, vegna fremstu raðarinn-
ar. Eða hvað? Ég gæti svo sem hafa 
gert það,“ sagði söngkonan fræga. 

Var alltaf öðruvísi

Opið: mán-fös 10:00-18:00 -  lau 10:00-16:00 -  sun LOKAÐ

g

Mikið úrval af eikarhúsgögnumMikið úrval af eikarhúsgögnumMikið úrval af eikarhúsgögnum

Sófaborð
stærð: 120cmx65cm
Einnig fáanlegt
í stærð: 65cmx65cm

Verð frá: 25.000,-

Sjónvarpsskenkur m/rennihurð
Stærðir: 200cmx58cmxH:48cm
160cmx45cmxH:48cm

Verð frá: 59.000,-

Borðstofuborð
stærð: 200cmx100

 Verð: 65.000,-
einnig fáanlegt í stærð: 220cmx110cm

Verð: 75.000,-
Zen leðurstóll
Verð: 16.500,-
Fáanlegur í svörtu, hvítu
og brúnu leðri

Borðstofuborð
stærð: 200cmx100

 Verð: 65.000,-
einnig fáanlegt í stærð: 220cmx110cm

Verð: 75.000,-
Zen leðurstóll
Verð: 16.500,-
Fáanlegur í svörtu, hvítu
og brúnu leðri

Sófaborð
stærð: 120cmx65cm
Einnig fáanlegt
í stærð: 65cmx65cm

Verð frá: 25.000,-

Glerskápur
stærð: 117cmx40cmxH:190cm

Verð: 98.000,-

Glerskápur
stærð: 117cmx40cmxH:190cm

Verð: 98.000,-

Borðstofuskenkur
Stærð: 180cmx45cmxH:125cm

Verð: 118.000,-

Stækkanlegt borð
Stærðir: 160cm(250cm)x100cm
200cm(288cm)x110cm

Verð frá: 116.000,-

Paris leðurstóll
Fáanlegur í svörtu, hvítu og brúnu leðri

Verð: 17.500,-

Borðstofuskenkur
Stærð: 180cmx45cmxH:125cm

Verð: 118.000,-

Stækkanlegt borð
Stærðir: 160cm(250cm)x100cm
200cm(288cm)x110cm

Verð frá: 116.000,-

Paris leðurstóll
Fáanlegur í svörtu, hvítu og brúnu leðri

Verð: 17.500,-

Sjónvarpsskenkur m/rennihurð
Stærðir: 200cmx58cmxH:48cm
160cmx45cmxH:48cm

Verð frá: 59.000,-

Bushan tungusófi
Stærð: 262cmX165cmXtungubr:104cm
Fáanlegur í microfiber og tweed
áklæði, nokkrir litir
Hægt að taka áklæði af og hreinsa
Færanleg tunga

Verð áður: 158.000,-
Tilboðsverð:126.400,-

Bushan tungusófi
Stærð: 262cmX165cmXtungubr:104cm
Fáanlegur í microfiber og tweed
áklæði, nokkrir litir
Hægt að taka áklæði af og hreinsa
Færanleg tunga

Verð áður: 158.000,-
Tilboðsverð:126.400,-



Hljómsveitin Dúndurfréttir 
spilaði plötu Pink Floyd, 
The Wall, í Laugardalshöll á 
miðvikudagskvöld við mjög 
góðar undirtektir. Sinfóníu-
hljómsveit Íslands lék undir 
á lipurlegan hátt.

The Wall er talið eitt mesta þrek-
virki rokksögunnar og því réðust 
þeir félagar í Dúndurfréttum ekki 
á garðinn þar sem hann var lægst-
ur. Ekki var þó að heyra að þeir 
ættu í nokkrum vandræðum með 
verkefnið, enda þaulvanir menn 
þar á ferð. Þetta voru fyrri tón-
leikar Dúndurfrétta af tvennum 
og voru hinir síðari haldnir í gær-
kvöldi, fyrir fullu húsi að sjálf-
sögðu.

Isaiah Washington, sem var rek-
inn úr þáttunum Grey´s Anatomy 
fyrir ummæli sín um samkyn-
hneigða, segir að kynþáttafordóm-
ar hafi átt þátt í brottrekstri hans. 

„Einhver heyrði rödd svarts 
manns og varð verulega hræddur 
og það var upphafið að endinum 
fyrir mig,“ sagði Washington. 
„Mín mistök voru að trúa því að 
þeldökkt fólk gæti fengið annað 
tækifæri. Ég hafði algjörlega 
rangt fyrir mér,“ sagði hann. 

Bætti hann því við að hann hafi 
aldrei hagað sér eins og undirgef-
inn þeldökkur maður og það hafi 
verið hluti af vandamálinu. „Það 
hjálpaði mér ekki í upptökuver-
inu að ég var svartur maður sem 
gekk ekki um undirgefinn og hlé-
drægur. Ég talaði ekki eins og ég 
væri nýkominn af plantekrunni og 
sumt fólk á erfitt með að sætta sig 
við það.“

Ekki undirgefinn

Skítugur nærbolur hetjunnar 
John McClane úr Die Hard-mynd-
unum, sem Bruce Willis leikur, er 
á meðal þess sem bandaríska safn-
ið Smithsonian hefur fengið að 
gjöf vegna nýrrar sýningar. Einn-
ig fékk safnið kynningarplakat og 
upprunalegt handrit nýjustu Die 
Hard-myndarinnar.

„Þegar ég lék í fyrstu mynd-
inni fyrir tuttugu árum hefði 
mig aldrei grunað að hún yrði 
hluti af svona langri seríu,“ sagði 
Willis, sem hefur unnið ein Gold-
en Globe-verðlaun á ferli sínum 
og tvenn Emmy-verðlaun. Einn-
ig verða á sýningunni boxhanskar 
Rocky Balboa og inniskór Dorothy 
úr myndinni Galdrakarlinn í Oz.

Nærbolur McClane á 
Smithsonian-safnið

Opið: mán-fös 10:00-18:00 -  lau 10:00-16:00 -  sun LOKAÐ

Garðhúsgögn - Gegnheilt tekkGarðhúsgögn - Gegnheilt tekkGarðhúsgögn - Gegnheilt tekk

-20% -15%

Ibiza legubekkur
Verð: 27.000,-

Átthyrnt borð og 4 klappstólar m/örmum
Borð 120cm. í þvermál 

Tilboðsverð nú: 39.360,-
(ATH! verð án sessana)

Dorset stóll
m/stillanlegu baki

Verð áður: 11.500,-
Verð nú: 9.775,-

Marlboro bekkur
Verð: 43.000,-

Stækkanlegt borð, 4 klappstólar m/arm
og 2 stólar m/stillanlegu baki
Stærð: 120cm(60cm)x120cm

Verð: 77.310,-

Ibiza legubekkur
Verð: 27.000,-

Átthyrnt borð og 4 klappstólar m/örmum
Borð 120cm. í þvermál 

Tilboðsverð nú: 39.360,-
(ATH! verð án sessana)

Dorset stóll
m/stillanlegu baki

Verð áður: 11.500,-
Verð nú: 9.775,-

Marlboro bekkur
Verð: 43.000,-

Stækkanlegt borð, 4 klappstólar m/arm
og 2 stólar m/stillanlegu baki
Stærð: 120cm(60cm)x120cm

Verð: 77.310,-





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

www.laugarasbio.is                

- bara lúxus

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

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

ÁLFABAKKA
BLIND DATING kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 10

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

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

OCEAN´S 13 kl. 6 - 8 - 10:30 7

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

SHREK, Fíóna, Stígvélaði kötturinn og 
Asninn eru mætt aftur í skemmtilegasta 

ævintýri allra tíma

www.SAMbio.is 575 8900

DIGITAL
DIGITAL

KRINGLUNNI

DIGITAL
DIGITAL

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

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

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

OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:30 7

PIRATES 3 kl. 5 10
KEFLAVÍK

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

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

BLIND DATING kl. 8 - 10:10 10

PIRATES 3 kl. 2 10

ástin er blind
stefnumótamynd ársins!

DIE HARD 4 kl. 5:30 - 8 - 10:30 14

SHREK HINN ÞRIÐJI kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

FANTASTIC FOUR kl. 2 L

HOSTEL 2 kl. 10 16

OCEAN´S 13 VIP kl. 3 - 5:30 
PIRATES 3 kl. 2 - 5:30 - 9 10

ZODIAC kl. 9 16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

DIE HARD 4.0 kl. 2 - 5 - 8 - 10.45
DIE HARD 4.0 LÚXUS kl. 2 - 5 - 8 - 10.45
SHREK THE THIRD kl. 1* - 3 - 5 - 7 - 9.10 - 11.10

SHREK HINN ÞRIÐJI (ÍSL TAL) kl. 1* - 3 - 5 - 7
FANTASTIC FOUR 2 kl. 1.30-3.40 - 5.50 - 8 - 10.10

HOSTEL 2   kl. 9

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

DIE HARD 4.0 kl. 3 - 5.40 - 8.20 - 11
PREMONITION kl. 3 - 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3 - 6 - 8.20 -10.30
THE HOAX  kl. 3 - 5.30 - 8
28 WEEKS LATER kl. 10.30

14

18

14
12

12
16

14
12

18
14

DIE HARD 4.0 kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20*
PREMONITION kl. 8 - 10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 4 - 6

*KRAFTSÝNING

14
12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

 Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

DIE HARD 4.0 kl. 2.30 - 5.15 - 8 - 10.45

PREMONITION kl. 3.45 - 5.45 - 8 -10

FANTASTIC FOUR 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10
HOSTEL 2 kl. 8 - 10
THE LIVES OF OTHERS kl. 3 - 5.30

Martröð eða 
raunveruleiki?

JOHN MCCLANE ER 
MÆTTUR AFTUR!

ÞORIR ÞÚ AÐ 
MÆTA?

YIPPEE KI YAY

*450 kr.

Hollywood hefur ekki tekist að 
skapa nýjar hetjur sem hvorki eru 
byggðar á myndasögum né hafa 
óeðlilega krafta í kögglum. Hetj-
ur sem standa einar á móti öllu og 
beita gömlum en gildum aðferð-
um við að knésetja óþjóðalýðinn. 
Og því hefur draumasmiðjan end-
urvakið eina fræknustu, kjaftfor-
ustu og mannlegustu hetju síðari 
tíma og etur henni gegn nútíman-
um holdi klæddum; tölvuþrjót. 

John McClane er orðinn grár og 
gugginn. Síðustu árin hafa verið 
honum erfið í einkalífinu enda er 
eiginkonan Holly farin frá honum 
og krakkarnir vilja ekkert við 
hann tala. Starfið hjá lögreglunni í 
New York er rólegt og það er varla 
að McClane hafi þurft að hleypa af 
einu skoti. En þegar McClane er 
falið að sækja tölvuþrjótinn Matt-
hew Farrell til yfirheyrslu hjá FBI 
flækist hann inn í listilega skipu-
lagðan glæp hins miskunnarlausa 
tölvusnillings Thomas Gabriel. 
Gabriel framkvæmir svonefnda 
„rýmingarsölu“ á tölvukerf-
um Bandaríkjanna og lamar allt 

stjórn- og hagkerfi landsins í þeim 
tilgangi að ræna stjarnfræðileg-
um upphæðum. McClane tekst 
auðvitað að pirra vonda náungann 
fram úr hófi með steinaldarað-
ferðum sínum, hnyttnum tilsvör-
um og tveimur hnefum auk löggu-
byssunnar. 

Fjórða myndin er full af 
spennu og hraða, eltingarleikj-
um og sprengjum. Leikstjór-
inn Len Wiseman heldur vel utan 

um stjórnartaumana og víða má 
finna tilvísanir í gömlu myndirn-
ar. Vandi Die Hard 4.0 er kannski 
fyrst og fremst fólginn í frek-
ar slöppum vondum karli en 
Gabriel er hnakkavæddur tölvug-
úru og heldur sviplaus. Leikarinn 
Timothy Olyphant á þó alla samúð 
skilið, hann fetar í vandfyllt spor 
Alans Rickman og Jeremys Iron. 
Die Hard 4.0 er eins og hasar-
myndir eiga að vera. Og eflaust 
myndi McClane lemja líftóruna úr 
öllum þessum snoppufríðu hetjum 
með næturkremin og sléttu húð-
ina sem hafa tröllriðið kvikmynda-
húsunum að undanförnu. Will-
is gerir McClane fyrst og fremst 
mannlegan sem enn á ný þarf að 
fórna lífi og limum til að koma í 
veg fyrir að áætlanir skúrkanna 
gangi upp og bjarga deginum. Þó 
að Bruce sé kominn á efri árin er 
hann enn í fantaformi og aðdáend-
ur Die Hard-myndanna verða ekki 
sviknir þótt hún skáki varla há-
hýsatryllinum í Nakatomi eða elt-
ingarleiknum við Simon. 

McClane á gervihnattaöld

Starfsmenn Rex hafa undanfarna 
daga staðið í ströngu við að breyta 
og bæta en komin eru þrjú ár 
síðan staðurinn var síðast tekinn í 
gegn. „Það er búið að ganga rosa-
lega vel síðastliðin þrjú ár og stað-
urinn orðinn svolítið sjúskaður. 
Við ákváðum að taka hann í gegn 
og bara gjörbreyta um stíl,“ segir 
Sverrir Rafnsson, framkvæmda-
stjóri staðarins. 

„Rauða veggfóðrið sem hefur 
einkennt staðinn verður rifið 
niður, ný gólf sett og ný húsgögn. 
Svörtu gluggatjöldunum verður 
skipt út fyrir hvít, rókókóstíllinn 
fær að fjúka og víkur fyrir ljósara 
og léttara yfirbragði,“ segir Sverr-
ir en honum til aðstoðar við breyt-
ingar er Guðlaug Halldórsdóttir í 

Má Mí Mó. 
Auk breytinganna hefur stað-

urinn komist yfir glænýja Hein-
eken-græju sem kælir bjórinn 
niður í eina gráðu. „Við erum 
fimmti staðurinn í Evrópu sem 
býður upp á þessa græju. Þetta 
virkar þannig að bjórinn er 
framleiddur í frosnum glösum og 
kemur því alveg ísjökulkaldur út 
úr dælunni. Auk þess hyggjumst 
við opna staðinn á fimmtudög-
um en það höfum við ekki gert 
hingað til,“ sagði Sverrir en á 
nýbreyttum Rex verður einnig 
glæsileg aðstaða fyrir reykinga-
fólkið úti í porti. Í kvöld verð-
ur svo haldið opnunarpartí sem 
hefst klukkan níu. Boðið verður 
upp á veitingar og drykki.  

Gjörbreyttur Rex opnar í kvöld

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag SparBíó* 450kr

PIRATES 3 KL. 2 Í ÁLFABAKKA
OG KL 2 Í KEFLAVÍK

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

www.SAMbio.is

CODE CLEANER KL. 12 Í KRINGLUNNI

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

MEET ROBINS. KL. 2 Í ÁLFABAKKA

BLIND DATING KL. 2 Í ÁLFABAKKA



Alex Webster og Pat O‘Brien, liðs-
menn bandarísku dauðarokksveit-
arinnar Cannibal Corpse, mæta í 
Tónastöðina í Skipholti og árita á 
mánudaginn kl. 18.00.

Hljómsveitin heldur tvenna tón-
leika á Nasa um helgina. Þeir fyrri 
verða í kvöld fyrir tuttugu ára og 
eldri en þeir síðari, sem verða 

annað kvöld, verða fyrir alla ald-
urshópa. Enn eru til miðar á tón-
leikana og er miðaverð 2.500 krón-
ur. Cannibal Corpse, sem hefur 
gefið út tíu hljóðsversplötur, er 
söluhæsta dauðarokkssveit allra 
tíma. Bíða þungarokksaðdáendur 
komu hennar til Íslands með mik-
illi eftirvæntingu.

Cannibal Corpse 
áritar í Tónastöðinni

SMS
LEIKUR

Yippee-Ki-Yay, Mo...!

JOHN MCCLANE ER MÆTTUR AFTUR! ÞARF AÐ SEGJA MEIRA!

HEIMSFRUMSÝND 27. JÚNÍ UM LAND ALLT!

SENDU SMS JA DHF
  Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

   VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
  DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
       OG MARGT FLEIRA!
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9. HVER
VINNUR!

Myndin verður frumsýnd 4. júlí • Meira á www.kreditkort.is/klubbar

MasterCard korthafar fá
 2 miða á verði eins á sérstakar

MasterCard forsýningar á þessari
bráðskemmtilegu fjölskyldumynd

 sunnudaginn 1. júlí.

Hvað gerir nýkjörinn þingmaður 
þegar Guð biður hann að smíða örk 

fyrir yfirvofandi flóð?

Heldur hann því til streitu þó allir
haldi að hann hafi tapað glórunni?

MasterCard forsýningar á fjölskyldumyndinni Evan Almighty sunnudaginn 1. júlí:

MasterCard
fjölskyldutilboð

á morgun
sunnudag

Myndin verður sýnd kl. 12.00 á hádegi í Laugarásbíói, Sambíóunum
Álfabakka og Keflavík og Smárabíói.

Myndin verður sýnd kl. 16.00 í Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri
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Nú á midi.is!
Nú er einnig hægt 

að kaupa miða á MasterCard
forsýningar á www.midi.is.
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Valur fyrstur til að leggja meistarana

 Helsti sérfræðingur Sky-
sjónvarpsstöðvarinnar í enska 
boltanum, Andy Gray, vill að Eiður 
Smári yfirgefi herbúðir Barcelona 
og komi aftur til Englands. Hann 
segir ekkert vit vera í því fyrir 
Eið að hanga áfram á Spáni.

„Ég segi að hann eigi að fara. 
Eins og staðan er í dag þá er hann 
fimmti í röðinni hjá Barcelona og 
hann var að detta aftar í goggun-

arröðinni þar sem Henry er kom-
inn til félagsins,“ sagði Gray við 
Fréttablaðið en hann hefur ekki 
trú á því að Eiður spili mikið verði 
hann áfram á Spáni.

„Þó svo Eiður hafi spilað mikið 
í fyrra þá verður hann að gera sér 
grein fyrir að helsta ástæðan fyrir 
spilatímanum voru meiðsli Eto´os. 
Eftir að Eto´o kom aftur fékk hann 
mjög fá tækifæri. Hann er að mínu 

mati allt of góður til þess að sitja 
á varamannabekk Barcelona og þó 
svo það sé eflaust gaman að vera í 
svona stórliði þá trúi ég ekki öðru 
en að hann sé eins og ég var og 
vilji alltaf spila. 

Eiður er það góður að hann á 
að geta styrkt hvaða lið sem er 
í ensku úrvalsdeildinni,“ sagði 
Andy Gray að lokum.

Of góður til að sitja á bekknum

Dregið var í Evrópu-
keppnunum í gær en þrjú íslensk 
lið voru í pottinum.

Íslandsmeistarar FH mæta 
færeyska liðinu HB í fyrstu um-
ferð forkeppni Meistaradeildar-
innar. Fari svo að FH leggi fær-
eyska liðið mætir það liði frá 
Kýpur eða Hvíta-Rússlandi í kjöl-
farið. Fyrri leikurinn fer fram í 
Krikanum 17. eða 18. júlí og síð-
ari leikurinn er í Færeyjum viku 
síðar.

Keflavík og KR taka þátt í 
UEFA-bikarnum en þar mætir 
Keflavík danska liðinu Mydt-
jylland en KR fær sænska liðið 
Hacken. Fyrri leikirnir fara fram 
19. júlí en sá síðari 2. ágúst. 

FH til Færeyja

 Sá leikmaður sem þótti 
skara fram úr í áttundu umferð 
Landsbankadeildar karla að mati 
Fréttablaðsins er Casper Jac-
obsen, markvörður Breiðabliks. 
Hann var fenginn til liðsins eftir 
að Hjörvar Hafliðason meiddist 
fyrr í sumar og hefur Jacobsen 
staðið vaktina vel í hans fjarveru.

„Ég nýt verunnar hjá Breiða-
bliki afar vel. Ég kom hingað til 
að spila fótbolta og það er einmitt 
það sem ég hef fengið að gera. Nú 
erum við byrjaðir að safna stigum 
og er þetta allt mjög ánægjulegt.“

Jacobsen hefur verið varamark-
vörður hjá danska úrvalsdeildar-
liðinu Álaborg undanfarið eitt og 
hálfa árið og var því feginn því að 
fá byrjunarliðssætið hjá Blikum.

„Áður en ég kom hingað var 
ég fullvissaður um að ég væri að 
spila með einu besta liðinu í bestu 
deildinni. Þetta er líka kærkomið 
fyrir mig og góður gluggi því það 
eru ekki margar deildir í gangi 
eins og er,“ sagði Jacobsen. Samn-
ingur hans við Álaborg er útrunn-
inn og býst hann ekki við því að 
fara aftur þangað.

„Ég vonast auðvitað til að kom-
ast í félag þar sem ég fæ að spila 
reglulega. En eins og er ætla ég 
að taka þessa þrjá mánuði og sjá 
til hvernig það gengur. Hver veit 
nema að ég komi aftur til Íslands 
næsta sumar. Ég útiloka ekki neitt 
eins og er,“ sagði Jacobsen sem 
verður með Breiðabliki til loka ág-
ústmánaðar.

Íslenski boltinn hefur komið 
honum þægilega á óvart. „Ég 
vissi svo sem ekki við hverju ég 
átti að búast því ég hafði ekki séð 
mikið til íslenska boltans. Engu 
að síður kom mér á óvart hversu 

góður fótboltinn er hér. Margir 
halda kannski að þetta sé í líkingu 
við fjórðu deildina í Englandi en 
þannig er það alls ekki og er það 
jákvætt.“

Hann talar einnig vel um ís-
lenska stuðningsmenn, sérstak-
lega eftir grannaslag Breiðabliks 

og HK í síðustu umferð. „Það 
koma kannski ekki eins marg-
ir áhorfendur á leikina hér og í 
Dannmörku en þeir sem koma 
eru mjög háværir og styðja sitt 
lið mjög vel. Þetta eru mjög góðir 
áhorfendur.“

Casper Jacobsen, markvörður Breiðabliks, er leikmaður 8. umferðar Landsbanka-
deildar karla að mati Fréttablaðsins. Hann hélt marki Blika hreinu í Kópavogs-
slagnum gegn HK og varði þar að auki vítaspyrnu. Honum líkar vistin hér vel.

 Allar líkur eru á því að 
Rúrik Gíslason semji við danska 
úrvalsdeildarfélagið Viborg um 
helgina. Á heimasíðu félagsins 
segir stjórnarformaðurinn að lík-
lega verði samið við Rúrik. Ól-
afur Garðarsson, umboðsmað-
ur Rúriks, sagði við Fréttablaðið 
í gær að um „alvöru tilboð“ væri 
að ræða og bendir allt til að Rúrik 
semji við félagið.

Semur líklega 
við Viborg

SMS
LEIKUR

BTC HPV
Heilsíða
Vefur

 Valur og KR halda 
áfram að stinga af í Landsbanka-
deild kvenna. Katrín Ómarsdótt-
ir, Hrefna Huld Jóhannesdóttir og 
Hólmfríður Magnúsdóttir skor-
uðu fyrir KR sem vann Stjörn-
una 3-2. Ann Marie Heatherson 
skoraði bæði mörk Stjörnunnar. 
Þá vann Valur 3-0 sigur á Fjölnis-
stúlkum þar sem Dóra María Lár-
usdóttir skoraði tvö mörk og Nína 
Ósk Kristinsdóttir eitt.

Toppliðin unnu



CANON EOS 400D

Canon EOS 400D
CANON400DBUNDLE
2 linsur og batterígrip fylgja

10 megapixla D-SLR
Rykvörn á myndflögu
Anti-static yfirborð á myndflögu
2,5” LCD skjár 230 þúsund punktar
Níu punkta autofokús kerfi (úr 30D)
Digic II hraðari örgjörvi (miðað við 350D)
Nemi við leitara slekkur á skjá þegar hún
er borin að auganu
Batterígrip fylgir
18-55mm f/3,5-5,6 aðdráttarlinsa fylgir
55-200mm f/4,5-5,6 aðdráttarlinsa fylgir
Highly Recommended - dpreview.com
“Verðugur arftaki 350D” - Phil Askey

TAKTU GÆÐA MYNDIR Í SUMAR!

2 linsur og batterígrip fylgja

DSCW35
SONY CYBERSHOT

7,2 megapixlar
Super HAD CCD
Real Image Processor
3x Optical zoom
6x Digital zoom
14x smart zoom (VGA)
Carl Zeiss Vario Tessar linsa
f = 35-114mm
Innbyggt minni 56MB
MemoryStick Duo
2” LCD skjár 85 þúsund púnkta
380 myndir á hleðslu með skjá
Lithium hleðslurafhlaða og hleðslutæki fylgir

3x aðdráttur
Carl Zeiss
Vario Tessar-linsa.

3x7.2 Megapixlar
Super HAD CCD myndflaga.

SONY CYBERSHOT Á
FRÍHAFNARVERÐI Í BT

380 myndir á hleðslu
Lithium rafhlaða og
hleðslutæki fylgir.

19.999
22. 999

129.999

12.932 7.083 5.133* ** ***



Hönnun er skemmtilegt sjónvarpsefni 

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

„Ég heiti Sigríður Dögg Auðunsdóttir.

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

Talar þínu máli
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Ögurhvarfi 2, Kópavogi
Sími 587 4430. Opið virka daga 8-18, laugardaga 10-15

Höfum opnað áttundu verslun Flügger lita á Íslandi.
Sérhæfðar verslanir með málningu og málningarvörur fyrir
fagmenn og neytendur.
www.flugger.is

108092

Opnunartilboð

1.990,-
3 lítra dós 
Flügger 97 – rétta viðarvörnin

Opnunartilboð

1.990,-
3 lítra dós 
Flügger tréolía – á sólpallinn

Við opnum nýja búð
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Popparinn Hreimur Heimisson 
mun ganga í það heilaga í dag með 
unnustu sinni til margra ára, Þor-
björgu Sif Þorsteinsdóttur. Þetta 
verður sannkallað sveitabrúð-
kaup því athöfnin mun fara fram í 
Fljótshlíð og verður traktor notað-
ur sem brúðarbíll. 

„Við erum bæði úr sveitinni og 
vildum gera þetta svona. Það er 
mikil tilhlökkun,“ segir Hreim-
ur, sem sjálfur mun þó ekki taka 
lagið í kirkjunni. „Þrátt fyrir að 
maður hafi aðgang að hinum ýmsu 
söngvurum til að syngja vildi ég 
ekkert vera að bögga þá, enda 
margir allt að þríbókaðir í brúð-
kaupum alla helgina. Ég ákvað því 
að gefa þeim frí og sjálfum mér 
líka,“ segir Hreimur.

Sönghópurinn Öðlingarnir, sem 
er ákveðinn kjarni úr Karlakór 
Rangæinga, mun syngja í kirkj-
unni ásamt tveimur frænkum 
Hreims sem syngja munu Bítla-
lagið Till there was you. „Þær eru 
16 og 17 ára, sprenglærðar í píanó 
og söng, og mér fannst tilvalið að 
gefa þeim tækifæri,“ segir Hreim-
ur sem á síðan afmæli á morgun – 
verður 29 ára gamall. 

Fyrsta lagið af væntanlegri 
plötu Hreims og Vignis Snæs Vig-

fússonar er komið í spilun, en 
það heitir Ástfanginn og er eftir 
Hreim. „Ég samdi lagið fljótlega 
eftir að dóttir mín fæddist en text-
inn varð til þegar við vorum við 
upptökur á plötunni í Danmörku á 
síðasta ári. Ég var farinn að sakna 
stelpnanna minna og þá varð þessi 
texti til,“ segir Hreimur en lagið 
hefur hlotið góðar viðtökur á út-
varpsstöðum landsins.

Hreimur og Vignir hafa verið 
að spila saman síðustu þrjú ár og 
koma oftast fram tveir einir, með 
gítarinn og röddina að vopni, eins 
og Hreimur segir frá. 

„Okkur líkar einstaklega vel við 
þetta form. Við erum í nánara sam-
bandi við fólkið í salnum og náum 
að kynnast því miklu betur,“ út-
skýrir Hreimur en hann og Vignir 
munu reyna að koma fram í sumar 
þegar tími gefst til. Þá er líklegt 
að hljómsveitin Land og synir fari 
aftur á stjá í haust. „Það er mikið 
að gera hjá meðlimum sveitarinn-
ar og hljómsveitin er ekki númer 
eitt í forgangsröðinni. En við vilj-
um að sjálfsögðu hlúa að okkar 
vörumerki og stefnum á að gefa 
út eitt lag,“ segir Hreimur. 

Stefán Logi Magnússon 

Á kvenréttindadaginn 19. júní 
skrifuðu athafnakonurnar Stein-
unn Jónsdóttir og Lilja Pálmadótt-
ir undir samning við fulltrúa sveit-
arfélagsins í Skagafirði um bygg-
ingu sundlaugar á Hofsósi en þær 
stöllur hafa komið sér vel fyrir 
á glæsilegum sveitabæjum þar í 
kring. Skrifað var undir samning-
inn á Bæ þar sem Steinunn hefur 
aðsetur en þar er einnig starfrækt 
listasetur sem nýlega var opnað 
og hefur strax fengið mikil og góð 
viðbrögð enda þykir náttúrufeg-
urðin þar einstök.

Þær Steinunn og Lilja skrifuðu 
undir viljayfirlýsingu um þessa 
gjöf í lok mars. Sundlaugin verð-
ur með öllu, 25 metra laug, heitum 
pottum og glæsilegu þjónustuveri.

Arkitektinn Sigríður Sigþórs-
dóttir hefur verið ráðinn til að 
hanna sundlaugina og hún kynnti 
frumtillögur sínar á fundinum. 
„Okkur líst vel á þessar hugmynd-
ir og þarna má sjá skemmtileg-
ar pælingar,“ segir Guðmundur 
Guðlaugsson, sveitarstjóri Skaga-
fjarðar. Eitt helsta aðdráttarafl 
sundlaugarinnar verður þó eflaust 
staðsetningin en reiknað er með 
að hún rísi fyrir vestan Suður-
braut við Staðbjargarvík. „Þarna 
geta sundlaugargestir meðal ann-
ars séð yfir til Drangeyjar,“ út-
skýrir Guðmundur.

Guðmundur upplýsir að reikn-
að sé með að taka sundlaugina til 
notkunar á næsta ári en viður-
kennir að þetta sé knappur tími. 

„En við setjum okkur háleit mark-
mið og viljum standa við þau,“ 
segir Guðmundur sem hikar ekki 

við að lýsa því yfir að þetta verði 
ein flottasta sundlaug landsins.

Á að verða flottasta sundlaugin á landinu

„Ég ligg nú bara að mestu fyrir, 
það er ekki glæsilegt upplitið á 
manni,“ segir Pálmi Gestsson 
leikari sem jafnar sig nú eftir slys 
sem hann varð fyrir í hestaferð í 
byrjun vikunnar. Eins og Frétta-
blaðið hefur greint frá lenti Pálmi 
á óþekkri meri sem lék hann svo 
grátt að lífbeinið gliðnaði um 2-3 
sentímetra. Hann fór í kjölfarið 
í aðgerð þar sem mjaðmagrindin 
var spennt saman.

„En það væsir ekki um mann 
hér. Starfsfólkið er alveg ynd-
islegt og þær dekra við mann, 
stelpurnar. Maður er bara eins 
og þjóðhöfðingi,“ segir Pálmi um 
aðbúnaðinn á spítalanum. Í gær 
var Pálmi þegar farinn að ganga 
nokkur skref um gangana í göngu-
grind, fyrsta skrefið í endur-
hæfingu sem tekur um 6-8 vikur. 
„Svo kemur þetta bara rólega,“ 
segir Pálmi sem þegar hefur sett 
sér það markmið að vera orðinn 
góður þegar hreindýraveiðitíma-
bilið hefst í ágúst. Hann er í það 

minnsta fullviss um að vera orð-
inn góður þegar Spaugstofan fer í 
loftið í september.

Athygli vakti hjá gestum sem 
heimsóttu Pálma á spítalann í gær 
að við rúmstokkinn stóð glæsi-
legur blómvöndur með grænum 
rósum. Höfðu einhverjir á orði að 
vöndurinn hlyti að vera gjöf frá 
Framsóknarflokknum, en Pálmi 
hefur sem kunnugt er verið dug-
legur að sækja sér efnivið til liðs-
manna þess flokks. „Það hafa 
verið einhverjar getgátur um 
það að vöndurinn sé frá Fram-
sóknarflokknum. Ég vil sjálfur 
sem minnst um það segja,“ segir 
Pálmi.

Pálmi fékk framsóknarvönd

SMS
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Áberandi glæsilegur
Chevrolet Captiva er sportjeppi sem tekið er eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra öku- 
manna og útkoman er áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvél með 5 þrepa sjálfskiptingu.
Þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl og því fer vel um alla fjölskylduna. Chevrolet er á Tangarhöfðanum 
og við tökum vel á móti þér. 

www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum

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

Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm

Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Captiva

Chevrolet Captiva
7 manna sportjeppinn sem tekið er eftir

Hlaðinn staðalbúnaði
Tölvustýrð miðstöð og loftkæling
ESP stöðugleikastýring (aftengjanleg)
Hraðastillir (cruise control), stjórnað í stýri
Nálgunarvörn
18” álfelgur
Aksturstölva

ARP veltivörn
TOD sjálfvirk drifstýring
DCS eykur öryggi niður brekkur
Tölvustýrð spólvörn
LRS heldur hæð við hleðslu
Og margt fleira
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Um 2000 vélar seldar á Íslandi

FER SIGURFÖR UM HEIMINN

ELLEFU VERSALNIR OG UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

Grilluð
pylsa
og gos
um helgina

150,-195,-

Kryddbakaður lax
með graslaukssósu, kartöflum 

og grænmeti   

490,-

Sumarið
er tíminn...

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

395,-395,-

SOMMAR löber
L145xB45 cm 495,-

SOMMAR íspinnamót
H10 cm ýmsir litir

SOMMAR kökuhjálmur
Ø35 cm ýmsir litir verð pr. stk.

SKINA ljósakrans Ø30 cm
Má nota utandyra 1.995,-

SOLKATT ísskeið 
L17 cm 95,-/stk.

SOMMAR strandpoki
L45xB45 cm marglitur 95,-

SOMMAR drykkjarhræra
4 stk. L24 cm 195,-

SOMMAR plastpokar 10 stk.
24x20 cm ýmsir litir

SOMMAR hangandi sprittkertastjaki
H27 cm ýmsir litir 595,-

HEMÖN motta
L77xB114 cm 995,-SKINA hangandi sería

L100xB160 cm 48 perur 1.995,-

SOMMAR flugnaspaði 2 stk.
L47 cm ýmsir litir 65,-

TRÄNNÖ kollur H38 cm ýmsir litir 

SKINA ljósasería
5 perur fuglar 1.495,-

SOMMAR gerviblóm
3 stk. prestabrá
H60 cm 225,-

SOMMAR kubbakerti
3 í pk. ýmsar tegundir 695,-

SKINA ljósasería
56 perur marglituð 6 m 1.995,-

SOMMAR servíettur 50 stk.
L33xB33 cm 195,-

295,-

195,-

150,-

Ég er höfuðborgarbúi í húð og 
hár og hef alið manninn á möl-

inni allt mitt líf hingað til. Reyndar, 
þegar ég þarf að segja deili á mér 
úti á landi kemst ég stundum upp 
með að segja einfaldlega að ég hafi 
alist upp við hafið. Það hljómar svo 
ansi hreint vel. Ef ég er spurður 
nánar neyðist ég þó til að bæta við 
að þar eigi ég reyndar við Arnar-
nes.

á hins vegar ættir að rekja, 
eins og flestir aðrir, út á land. Í 
æðum mínum rennur Laugarvatn 
og genin eru líka að stórum hluta 
skagfirsk. Vestfirðir eiga um-
talsverðan hluta í mér – þótt ekki 
eigi ég ættir að rekja þangað – en 
þar  skoppaði jeppi föður míns á 
vegunum með fjölskylduna inn-
anborðs í ófá skipti í pólitískum 
erindagjörðum áður fyrr. Strand-
irnar eru hinn fjarlægi ævintýra-
heimur bernskunnar. 

Seyðisfirði dvaldi ég um nokkurt 
skeið með vini sem patti og veiddi 
ófrýnilega marhnúta. Í Borgarfirði 
dvel ég löngum stundum. Stykk-
ishólmur er ættarhreiður sam-
býliskonu minnar og faðir hennar 
er lögga í Búðardal. Eins og allir 
aðrir Íslendingar þykir mér vænt 
um ótal staði út um allt land. Vest-
mannaeyjar, Höfn, Akureyri, 
Vopnafjörður. Alls staðar leynast 
minningar, ef ekki góðar þá í öllu 
falli fyndnar.

er einn af þeim sem tel ekki 
fýsilegt að Ísland verði borg-
ríki. Ég vil hafa blómlegar byggð-
ir út um allt land. Í kjölfar niður-
skurðar á þorskkvóta hefur enn á 
ný blossað upp umræða um mikla 
erfiðleika. Ég ætla að láta nægja 
að varpa einni hugsun inn í þetta 
flókna viðfangsefni. Fyrir nokkr-
um áratugum var Reykjavík bara 
Reykjavík. Núna hins vegar teygir 
Reykjavík anga sína allt upp í Bif-
röst í norðri, til Árborgar í austri 
og til Reykjanesbæjar í vestri. 
Svæðið hefur stækkað. Hver sá 
það fyrir að mörg hundruð manna 
þorp myndi rísa við rætur Baulu? 

framundan er að 
nota allar þær leiðir sem okkur 
bjóðast til þess að búa til fleiri 
svona svæði, sem út frá einum 
miðpunkti teygja anga sína í allar 
áttir. Ég sé ekki betur en að Akur-
eyri sé á réttri braut. Eitt vinsæl-
asta leikhús landsins er þar, lista-
safn, bíó, millilandaflug og góður 
háskóli. Allt þetta gerir það að 
verkum að það er orðið fýsilegra 
fyrir aðra en innfædda að beinlínis 
flytja á svæðið, búa þar og stunda 
atvinnurekstur.

á þetta vera víðar, eins og 
á Egilsstöðum og Ísafirði. Vegurinn 
til Ísafjarðar virkar eins og maður 
sé að keyra bíl árið 1950. Því þarf 
að breyta. Það þarf háhraðanetteng-
ingar, menntastofnanir, menningar-
stofnanir, ódýrari flugsamgöngur 
og almennilega vegi. Með öðrum 
orðum: Það þarf að fjárfesta í höf-
uðstöðunum. Hafa trú á þeim. Fyrir-
myndin að þessu blasir við. Hvern-
ig halda menn annars að Reykjavík 
hafi orðið til með tilheyrandi vel-
megun í allar áttir? Út af Esjunni? 
Hér er ein hugsun, svolítið brött, en 
þó þess virði að spá í: Uppgangur 
höfuðborgarinnar á ekki að vera 
öðrum byggðum ógn, heldur fyrir-
mynd.  

Byggðir


