
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.

Við bjóðum ykkur að skrá ykkur á brúðargjafalista

Kæru brúðhjón!

Í pönkuðum 
ævintýrablæ

Hvað sem hrakspám 
í sjávarútvegi líður eru Bolvíking-
ar minnugir þess að lífið er meira 
en saltfiskur, til dæmis sólpallar. 
Að sögn Elvars Sigurgeirssonar, 
vélaverktaka í Bolungarvík, eru að 
minnsta kosti fimmtán slíkir í 
smíðum þar í bæ. 

„Ég er búinn að grafa fyrir 
ellefu það sem af er sumri og á 
eftir að grafa fyrir fjórum í við-

bót.“ Bolungarvík telur um 800 
manns. Elvar rekur eigin vélar-
leigu í Bolungarvík og er með níu 
manns í vinnu. Hann segir mikið 
að gera hjá sér á sumrin en þegar 
verkefnin dragast saman á vet-
urna nýtir hann mannskapinn í að 
gera upp gamlar Deutsch-dráttar-
vélar og fornbíla. Elvar á sautján 
Deutsch-vélar og hefur þegar gert 
upp fimm.

Fimmtán sólpallar í smíðum

Lækkun hæsta láns-
hlutfalls Íbúðalánasjóðs hefur 
ekki tilætluð áhrif, segir Ingi-
björg Þórðardóttir, formaður 
Félags fasteignasala. Aðeins lítið 
brot lántakenda hjá sjóðnum tekur 
lán sem nemur hæsta fáanlega 
hlutfalli af kaupverði. 

Jóhanna Sigurðardóttir félags-
málaráðherra lækkaði lánshlut-
fall Íbúðalánasjóðs úr 90 prósent-
um í 80 prósent á dögunum. 
Tilgangurinn er að slá á þenslu og 
spennu í hagkerfinu sem fylgdi 
hækkandi fasteignaverði, að henn-
ar sögn.

Ingibjörg segir aðgerðina 
breyta litlu sem engu fyrir fólk 
sem kaupir eignir á rúmar 20 
milljónir og þar yfir. Því muni hún 
ekki hafa áhrif á lækkun fast-
eignaverðs. „Þetta kemur harðast 
niður á fólki sem kaupir ódýrustu 
og minnstu eignirnar og var svo 
heppið að geta tekið 90 prósenta 
lán. Allt tal um að þetta slái á 
þensluna er því rangt.“

Hún segir lækkunina ekkert 
hafa að segja og komi verst við þá 

sem minnst mega sín. Einhvern 
veginn þurfi fólk eftir sem áður 
að fjármagna íbúðakaup sín.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Íbúðalánasjóði fengu 127 lántak-
endur hámarkslán á fyrstu fimm 
mánuðum ársins, þar af fjörutíu á 
höfuðborgarsvæðinu. Á sama 
tíma seldust á milli fjögur og 
fimm þúsund íbúðir. Samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins er 
meðallán sjóðsins um eða undir 
sextíu prósentum af kaupverði 
íbúðar.

Guðmundur Bjarnason, fram-
kvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs, 
telur ákvörðun um lækkað láns-
hlutfall sjóðsins hafa lítil áhrif. 
„Ég held að þetta hafi ekki mjög 
mikil áhrif á útlánastarfsemi 
sjóðsins vegna þess að aðrar tak-
markanir, eins og brunabótamat, 
hafa mikil áhrif á lánveitingar,“ 
segir hann. „Þess vegna óttast ég 
að þessi breyting kunni frekar að 
hafa áhrif úti á landi og þenslu-
áhrifin hafa kannski ekki verið 
mest þar.“

Lækkun slær 
ekki á þenslu
Lægra lánshlutfall Íbúðalánasjóðs slær ekki á þenslu, 
segir formaður fasteignasala. Aðeins lítið brot lántak-
enda tekur hæsta lán hjá sjóðnum. Framkvæmda-
stjóri Íbúðalánasjóðs efast einnig um áhrif lækkunar. 

Lét skíra í höfuðið 
á móður Lennons

Nýtt
bragð!

Ómissandi
   með grillmatnum!

BT bæklingur fylgir Fréttablaðinu í dag

Lokkaði börn með hömstrum
Karlmaður á fimm-

tugsaldri var handtekinn í gær-
kvöldi grunaður um að hafa tælt 
að minnsta kosti tvö ung börn 
inn í rjóður til sín, við Fjölbrauta-
skólann í Breiðholti. 

Maðurinn notaði að sögn lög-
regluvarðstjóra hamstra til að 
lokka börnin til sín. 

Vitni í næsta nágrenni sem sá 
börnin fara inn í rjóðrið til 
mannsins hringdi og gerði lög-

reglu viðvart um grunsamlegt 
athæfi.

Þegar lögreglumenn komu á 
staðinn voru bæði börnin enn hjá 
manninum. Ekki fengust frekari 
upplýsingar um hvað lögregla 
telur að kunni að hafa átt sér 
stað milli mannsins og barn-
anna.

Maðurinn var færður á lög-
reglustöð gærkvöldi til yfir-
heyrslu. Eins og áður segir er 

maðurinn á fimmtugsaldri. Hann 
mun ekki áður hafa komið við 
sögu lögreglunnar. 

Málið er í rannsókn og ekki er 
vitað hvort maðurinn kunni að 
hafa lokkað fleiri börn til sín en 
þau tvö sem lögregla kom að 
honum með.

Að sögn lögreglu var maður-
inn  talinn allsgáður og ekki vera 
undir áhrifum lyfja. 



„Veðrið hefur verið 
glettilega gott í nokkuð marga 
daga og verður það áfram í dag,“ 
segir Einar Sveinbjörnsson 

veðurfræðingur 
um blíðviðrið á 
höfuðborgar-
svæðinu 
undanfarna 
daga. „Það fer 
að verða meira 
skýjað og 
einhverjar líkur 
á úrkomu bæði 
á morgun og 
hinn.“

Einar segir þó 
að ekkert met hafi verið slegið og 
að ekki þurfi að leita langt aftur í 
tímann til að finna annan eins 
góðviðriskafla.

„Ég man mjög vel eftir sumrinu 
1991, þá var samfelldur góðviðris-
kafli frá 13. júní fram undir 10. 
júlí,“ segir Einar. „Þá fór hitinn 
að minnsta kosti fimm sinnum 
yfir 20 stig í Reykjavík, en við 
höfum held ég ekki náð því enn þá 
núna. Þá var reyndar miklu meiri 
blíða um land allt.“ 

Síðasti sólskins-
dagurinn í bili

 Úrvalsvísitalan hækkaði 
um 1,59 prósent í Kauphöllinni í 
gær, endaði í 8.541 stigi og hefur 
aldrei verið hærri. Gengi bréfa í 
Alfesca hækkaði mest, um 3,96 
prósent, en mesta lækkunin varð á 
gengi bréfa í Föroya Banka, sem 
fór niður um 1,69 prósent. 

Vísitalan hefur hækkað um 33,24 
prósent það sem af er árs. 

Björn Rúnar Guðmundsson, 
forstöðumaður greiningardeildar 
Landsbankans, segir engar 
sérstakar skýringar liggja að baki 
hækkuninni síðustu tvo daga aðrar 
en þær að bjartsýni virðist almennt 
ríkja á hlutabréfamarkaði. 

Vísitalan aldrei 
hærri en nú

Sigurður, er þetta ekki í raun 
bara eitt og sama starfið?

  Skrifstofa Alþingis sendi nýjum þingmönn-
um tölvuskeyti fyrir skemmstu þar sem þeim er 
gert grein fyrir því að þar sem Alþingi væri með 
„ríkis-samning við Símann, og greiðir alla síma-
reikninga alþingismanna, væri það til mikilla þæg-
inda“ að þeir flyttu símanúmerin til Símans ef þeir 
væru með viðskipti við annað fyrirtæki. Sérstak-
lega er tekið fram að fjármálaskrifstofa Alþingis 
geti „annast flutninginn“ eins og orðrétt segir í 
tölvuskeytinu sem Fréttablaðið hefur undir hönd-
um.

Helgi Bernódusson, skrifstofustjóri Alþingis, 
segir skilaboðin hafa verið send til þingmanna 
vegna samnings ríkisins við Símann. Ekki sé verið 
að beita þá þrýstingi með neinum hætti. „Alþingi 
er aðili að samningi ríkisins við Símann og það 
væri einfaldlega ódýrara fyrir Alþingi ef þing-
menn beindu símaviðskiptum sínum til Símans. En 

ef þingmenn kjósa að eiga viðskipti við önnur fyr-
irtæki þá er það bara allt í góðu lagi. Það er enginn 
þvingaður til eins eða neins,“ segir Helgi. 

Sagt vera þægilegt fyrir Alþingi
Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir utanríkisráðherra var 
viðstödd setningu níunda leiðtoga-
fundar Afríkusambandsins (AU) í 
Accra, höfuðborg Gana á sunnu-
daginn.

Utanríkisráðherra sótti einnig 
framkvæmdaráðsfund sambands-
ins sem fór fram dagana á undan 
og átti tvíhliða einkafundi með 
ráðherrum rúmlega tuttugu 
Afríkuríkja. Meðal þeirra voru 
utanríkisráðherrar Eritreu og 
Eþíópíu.

Framboð Íslands til Öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna var kynnt og 
stuðningur fjölmargra Afríkju-
ríkja við framboðið þakkaður.

Þakkar stuðning 
við framboðið

 Cecilia Sarkozy, 
eiginkona Nicholas Sarkozys 
Frakklandsforseta, hefur skilað 
kreditkortinu sem hún fékk eftir 
að eiginmaður hennar sigraði í 

forsetakosning-
unum í Frakk-
landi í maí. 
Ástæðan er sú 
að franska 
blaðið Le 
Canard
Enchaine
greindi frá því 
að Cecilia 
notaði kortið í 
tvígang til að 

bjóða fólki út að borða og lét því 
ríkissjóð borga brúsann: saman-
lagt tæpar 35 þúsund krónur.

Laurent Wauquiez, talsmaður 
frönsku ríkisstjórnarinnar, segir 
að Cecilia hafi ákveðið að skila 
kreditkortinu til að komast hjá 
„öllum misskilningi.“ Að sögn 
talsmanns frönsku forsetahallar-
innar notaði Cecilia kortið aðeins 
í þessi tvö skipti á síðustu 
tveimur mánuðum.

Lét ríkissjóð 
borga máltíðir

 „Þetta þýðir einfald-
lega flótta úr Njálsgötunni enda 
liggur við að það sé önnur hver 
íbúð hér komin á sölu,“ segir Pétur 
Svavarsson, annar tvegga fulltrúa 
íbúa og húseigenda í samráðshópi 
vegna opnuna athvarfs fyrir heim-
ilislausa á Njálsgötu 74.

Velferðarráð Reykjavíkurborg-
ar samþykkti í gær að heimilið á 
Njálsgötu verði opnað 1. október:

„Velferðarráð hefur ákveðið að 
koma til móts við gagnrýnisraddir 
íbúa í nágrenninu með því fækka 
heimilismönnum um tvo, heimilis-
menn verða því átta en ekki tíu 
eins og áður var gert ráð fyrir. 
Öflugt samstarf verður við lög-
reglu um vakt í hverfinu, skapað-
ur verður grundvöllur fyrir reglu-
legri samvinnu við nágranna 
heimilisins og staðsetning heimil-
isins verður endurskoðuð að ári 
liðnu með tilliti til reynslunnar,“ 
segir í frétt sem velferðarráð 
sendi frá sér í gær.

Pétur segir þessa ákvörðun 

koma sér algerlega í opna skjöldu. 
Vilhjálmur Þ. Vihjálmsson borg-
arstjóri hefði sagt á fundi með 
íbúunum að samráð yrði haft við 
íbúana. Aðeins tveir fundir hefðu 
verið haldnir í samráðshópnum og 
fulltrúar borgarinnar þar lagt 
fram tillögur sem fulltrúar íbú-
anna hefðu algerlega hafnað en 
væru nú grundvöllur fyrir stofn-
un heimilisins.

Í lögfræðiáliti lögmannanna 
Karls Axelssonar og Dýrleifar 
Kristjánsdóttur sem unnið var 
fyrir íbúanna og lagt fram á fundi 
samráðshópsins kemur fram sú 
skoðun að stofnun heimilisins á 
Njálsgötu án grenndarkynningar 
og breytts deiliskipulags brjóti í 
bága við lög því að í raun sé um 
stofnun en ekki heimili að ræða á 
svæði sem ekki sé skipulagt fyrir 

stofnanir. Þessari túlkun hefur 
Jórunn Frímannsdóttir, formaður 
velferðarráðs, hafnað.

Í lögfræðiálitinu segir að falli 
borgaryfirvöld ekki frá núverandi 
áformum liggi beinast við að íbú-
arnir krefjist lögbanns. Í síðasta 
lagi á þeim tímapunkti sem borgin 
tilkynni um opnun heimilsins sé 
ástæða til að hefjast handa við 
undirbúning lögbannskröfunnar. 
Pétur segir það nú verða tekið til 
skoðunar:

„Borgin er að reyna að brjóta 
lögin af því hún þorir ekki með 
málið í grenndarkynningu. Nú 
munum við ræða við okkar lög-
menn um næstu skref. Þetta útspil 
borgarinnar er eins og blaut tuska 
framan í okkur og breytir alls engu 
um okkar afstöðu.“ 

Njálsgötubúar íhuga 
að krefjast lögbanns
Fulltrúi í samráðshópi íbúa og borgarinnar vegna heimilis fyrir heimilislausa 
á Njálsgötu segir ákvörðun velferðarsviðs um opnun heimilisins koma sér á 
óvart. Íbúarnir ræði nú lögbannskröfu eins og boðað var af lögmönnum þeirra.

Mjög sterk upplausn 
af morfínskyldu lyfi var í sprautu 
sem fannst við hlið ungrar konu 
er lést á Landspítalanum mánu-
dagskvöldið 18. júní, samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins. 
Konan lá á smitsjúkdómadeild og 
fannst meðvitundarlaus þar 
aðfaranótt 16. júní. Hún lést 
skömmu síðar.

Lögregla höfuðborgarsvæðis-
ins hefur rannsakað málið að und-
anförnu, meðal annars hvaðan 
sprautan og innihald hennar 
komu. Efnarannsókn fer fram um 
þessar mundir. Útilokað er að full-
yrða um dánarorsök konunnar, 
þar á meðal hvort hún neytti 
umrædds efnis, fyrr en niðurstöð-
ur krufningarinnar liggja fyrir.

Lyfið sem var í sprautunni er 
morfínskylt lyf, eins og áður sagði, 
af tegundinni Fentanyl. Það er 
meðal annars til í svokölluðum 
forðaplástrum í mismunandi 
styrkleikum, sem notaðir eru gegn 
slæmum verkjum. Þeir skammta 
lyfið smátt og smátt inn í líkam-
ann. Rökstuddur grunur er um að 
upplausn úr slíkum plástri hafi 
verið í sprautunni, samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins.

Sem dæmi um styrkleika má 
nefna að sé notuð sterkasta gerð 
Fentanyl-plásturs, sem er 10 
milligrömm, efnið í honum leyst 
upp og sprautað í mannslíkama, 
þá fær viðkomandi hundraðfald-
an skammt í líkamann á einu 
bretti.

Háskólaráð Háskóla 
Íslands hefur skipað nefnd sem 
mun gera úttekt á brottfalli 
nemenda við skólann, greina 
ástæður þess og leggja fram 
tillögur um úrbætur.

Á dögunum kom út skýrsla á 
vegum Ríkisendurskoðunar um 
háskólanám á Ísland og kom 
Háskóli Íslands best út á flestum 
sviðum. Hins vegar benti 
Ríkisendurskoðun á mikilvægi 
þess að draga úr brottfalli við HÍ.

Nefndin mun einnig hanna 
stefnu um inntöku nýnema og 
hvernig auka megi kröfur og 
kynna betur þjónustustofnanir 
skólans.

Brottfall skoðað



Stútfullt af girnilegum tilboðum
Nýtt Húsasmiðjublað komið út

Góð kaup
fyrir helgina

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

4.999

Tjaldborð og bekkir
Pakkast saman, níðsterkt
3899360

6.999
9.990

1.495
2.990

50%
afsláttur

GORI 44+
Glær viðarvörn.
4 ára ending, 
Fljótþornandi, áhöldin 
hreinsast með vatni.
7042500-10/20-30

Nýtt
á markaðnum

lengri ending

Kynningarverð

Veiðitaska
Advanced
3999147

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

25%
afsláttur

af allri útimálningu

Kælibox
T35 AC/DC, 
12/230V, 35 ltr
3899290

10.599
13.990

Kælibox
T45 AC/DC, 
12/230V, 35 ltr
3899299

11.999
15.990

4.990
7.990

Penta 10ltr
Akrýlbundin
plastmálning á 
stein utanhúss
7207040-6

4.799
5ltr

999
0,75ltr

2.499
3.995

Alustar
Armar 20x20,
stólpi 40 mm
5045190

Hringsnúrur

4.599
6.495

Medium Plus
Armar 24x18,
stólpi 50 mm
5045191

6.499
8.995

Trend
Armar 30x20,
stólpi 50 mm
5045192

Áreiðanlegar
og sterkar



 Tveir karlmenn, Rúnar 
Þór Róbertsson 38 ára og Jónas 
Árni Lúðvíksson 28 ára, sem 
ákærðir eru fyrir stórfelldan inn-
flutning á kókaíni og fyrir að hafa 
haft það í vörslum sínum, neituðu 
sök í Héraðsdómi Reykjavíkur í 
gær. Þeir neituðu jafnframt að 
segja til meints höfuðpaurs í mál-
inu.

Um var að ræða tæp 3,8 kíló af 
kókaíni sem komu hingað til lands, 
falin í miðstöð Mercedes Benz 
Sprinter-bifreiðar. Bíllinn kom frá 
Cuxhaven í Þýskalandi 15. nóvem-
ber. Tollgæslan fann efnin og 
fíkniefnalögreglan setti gerviefni 
í staðinn. Bíllinn var vaktaður og 
símar hleraðir.

Rúnar Þór, sem ákærður er fyrir 
innflutning efnisins ásamt óþekkt-
um samverkamanni, bar fyrir 
dómi í gær, að ónefndur maður 
hefði látið sig hafa bílinn upp í 
skuld vegna pallasmíði. „Þar áttu 
ekki að vera nein fíkniefni,“ sagði 
hann. Rúnar Þór kvaðst ekki vilja 
nafngreina umræddan mann. „Ég 
óttast um mig og mína fjölskyldu,“ 
sagði hann.

Við skoðun á bílnum kom í ljós, 
að gera þurfti við hann, að sögn 
Rúnars Þórs. Hann kvaðst því hafa 
farið með bílinn á bóndabæ fyrir 
austan fjall, þar sem hann hefði 
aðstöðu til viðgerða. Kvöldið eftir 
hafi ónefndi maðurinn hringt og 
spurt hvar bíllinn væri.

„Hann bauðst til að láta annan 
mann líta á þetta,“ sagði Rúnar 
Þór. Það reyndist vera Jónas Árni. 
Rúnar Þór kvaðst aldrei hafa séð 
Jónas Árna áður.

Sá síðarnefndi bar að Rúnar Þór 

hefði hjálpað sér að fjarlægja 
pakkana úr bílnum. Jónas Árni 
sagðist hafa smakkað á innihaldi 
allra fjögurra pakkanna „...til að 
athuga hvað lögreglan hefði sett í 
staðinn,“ útskýrði hann. Síðan 
sagðist hann hafa farið með pakk-
ana í bæinn, sturtað því sem í þeim 
var niður í klósettið og hent 
umbúðunum í ruslið. Hann neitaði 
að segja til mannsins sem bað 
hann um að losa pakkana úr bíln-
um. „Ég óttast hefndaraðgerðir,“ 
sagði hann.

Hann bætti enn fremur við að 
ónefndi maðurinn hefði sýnt sér 
blaðagrein úr DV frá 1. desember, 
þar sem greint hefði verið frá 
fundi mikils magns af kókaíni í bíl 

í Sundahöfn. Hann hefði verið full-
vissaður um að hann væri ekki að 
gera neitt ólöglegt, því lögreglan 
væri búin að skipta kókaíninu út 
fyrir gerviefni.

Útfjólublátt efni sem lögregla 
setti á pakkana til að greina fingra-
för og smit fannst á báðum hönd-
um Rúnars Þórs. Hann kvaðst hafa 
kvatt Jónas Árna með handabandi 
eftir að Jónas hefði losað pakkana 
úr bílnum, en Jónas kvað svo ekki 
hafa verið. Ómar Pálmason, sér-
fræðingur í tæknideild lögregl-
unnar, sem spurður var um líkur á 
smiti efnisins milli manna með 
þeim hætti, svaraði: „Það hefur þá 
aldeilis verið handaband í lagi.“

Neituðu að segja til 
kókaínhöfuðpaurs
Tveir menn, ákærðir fyrir stórfellt kókaínsmygl hingað til lands, neituðu báðir 
sök fyrir héraðsdómi í gær. Þeir neituðu jafnframt að gefa upp nafn manns sem 
kom að innflutningi kókaínbílsins og losun meintra fíkniefna úr honum.

 Breski sjónvarpsfréttmaðurinn 
Alan Johnston var látinn laus á þriðjudags-
kvöld eftir að hafa verið í haldi samtaka sem 
kalla sig Her íslams á Gaza-svæðinu í nærri 
fjóra mánuði. 

Johnston sagði að síðustu sextán vikurnar 
hefðu verið þær verstu í lífi sínu. Hann líkti 
prísund sinni við það að vera grafinn lifandi 
og mannræningjarnir hefðu hótað honum líf-
láti nokkrum sinnum. 

Johnston var látinn laus eftir að Hamas-
samtökin, sem ráða yfir Gaza-svæðinu, höfðu 
beitt Her íslams auknum þrýstingi um að láta 
fréttamanninn lausan.

Í síðustu viku birti Her íslams myndband 
af Johnston þar sem hann sást með sprengju-
belti vafið um sig og samtökin hótuðu að 
kveikja í því ef Hamas-samtökin reyndu að 

frelsa fréttamanninn með valdi. Þetta varð til 
þess að Hamas-samtökin urðu ágengari í til-
raunum sínum til að fá Johnston lausan: á 
mánudag handtóku liðsmenn Hamas tals-
mann Hers íslams og á þriðjudag umkringdu 
samtökin staðinn þar sem Johnston var í 
haldi.

Yasser Abd Rabbo, sem er einn helsti ráð-
gjafi Mahmoud Abbas, leiðtoga Palestínu-
manna, sagði í samtali við blaðið Haaret´z í 
gær að lausn Johnstons væri blekking Hamas-
samtakanna til að láta líta út fyrir að samtökin 
fylgdu alþjóðalögum á Gaza. Abbas rak Ismail 
Hanieyh frá Hamas-samtökunum úr embætti 
forsætisráðherra Palestínu um miðjan júní 
eftir að Hamas hafði tekið völdin á Gaza. Sam-
tökin neituðu að láta völdin á svæðinu af hendi 
og lofuðu að fá Johnston lausan.

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.
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Hæstiréttur hefur 
staðfest gæsluvarðhaldsúrskurð 
héraðsdóms yfir Hnífsdælingn-
um sem skaut úr haglabyssu í 
andlit konu sinnar 8. júní 
síðastliðinn. Maðurinn skal sæta 
varðhaldi þar til dómur gengur í 
máli hans en þó ekki lengur en til 
14. ágúst.

Maðurinn, sem er rúmlega 
fimmtugur, hefur verið ákærður 
fyrir manndrápstilraun, hótun og 
að stofna lífi manneskju í 
augljósan háska. Konunni tókst 
að flýja út úr húsinu kvöldið sem 
árásin var gerð og voru sér-
sveitarlögreglumenn nokkrar 
klukkustundir að fá manninn til 
að gefast upp. 

Skotmaðurinn  
áfram í gæslu-
varðhaldi

„Þetta pirrar mig 
alveg óstjórnlega ef ég á að segja 
alveg eins og er,“ segir Páll 
Jónsson, framkvæmdastjóri Mílu, 
dótturfyrirtækis Símans. 
Nokkuð hefur borið á veggjakroti 
á rafmagnskössum Símans sem 
eru staðsettir um alla borg.
„Við berum ábyrgð á þessum 
þrifum en þetta er ekki auðvelt 
mál,“ segir Páll og bætir við að 
verið sé að skoða málin. 
„Stundum er sett efni á kassana 
þegar þeir eru þrifnir sem gerir 
veggjakroturum erfiðara fyrir. 
Þetta eru náttúrlega skemmdar-
verk og eyðilegging á eignum 
fyrirtækja og borgara og ætti því í 
raun að vera lögreglumál,“ segir 
Páll Jónsson.

Símakassarnir 
sleppa ekki

Breska ríkisstjórnin 
lækkaði viðbúnaðarstigið í landinu 
í gær úr því fimmta – sem er hæst 
– niður í það fjórða. 

Hæsta viðbúnaðarstig þýðir að 
búist er við hryðjuverkaárás á 
hverri stundu. Viðbúnaðarstigið í 
landinu var hækkað á laugardag 
eftir þrjú misheppnuð hryðju-
verkatilræði í Lundúnum og 
Glasgow. Fjórða viðbúnaðarstig 
hefur verið í landinu síðan í ágúst 
2006 sem þýðir að hryðjuverka-
árásir eru taldar líklegar.

Viðbúnaður á 
næsthæsta stig 

Katrín Júlíusdóttir, 
þingmaður Samfylkingarinnar, 
hefur verið valin formaður 

þingmanna-
nefnda EFTA 
og EES.

Í EFTA-
nefndinni sitja 
þingmenn aðild-
arríkja samtak-
anna og í EES-
nefndinni
þingmenn
EFTA-ríkjanna 
og frá Evrópu-

þinginu.
Katrín stýrði fundum nefnd-

anna í lok júní en á þeim var 
meðal annars rætt um EES-
samninginn, fríverslunarsamn-
inga EFTA, nýjan sáttmála 
Evrópusambandsins og stefnu-
mótun sambandsins um málefni 
sjávar og siglinga.

Í forystu þing-
mannanefnda





 Vatnsnotkun borgarbúa 
hefur aukist mikið í þurrkum og 
eindæma blíðu undanfarinna daga 
og kemur það greinilega fram á 
rennslistölum frá Orkuveitu 
Reykjavíkur. 

Að sögn Kristins H. Þorsteins-
sonar, garðyrkjustjóra Orkuveit-
unnar, er um að ræða tuttugu pró-
senta aukningu á vatnsnotkun 
miðað við það sem venjulega er. 
Ástæðurnar eru nokkrar að hans 
sögn.  „Þegar heitt er í veðri, sól-
skin og vindur, þá fer fólk út og 
þvær gluggana og húsin sín. Bíl-
arnir eru líka þvegnir mun oftar,“ 
segir Kristinn. Hann segir þó 
vökvun eiga mestan þátt í þessari 

auknu vatnsnotkun, ekki síst á 
gróðrarstöðvum. Það sé mikilvægt 
að fólk vökvi gróður lengur og 
sjaldnar svo að vatn nái ofan í 
jarðveginn.

Rennslið frá vatnstökusvæðum 
borgarinnar varð mest rúmlega 
1.100 lítrar á sekúndu síðdegis 
föstudaginn 29. júní. Vikuna fyrir 
það nam mesta rennslið rúmlega 
1.000 lítrum á sekúndu. 

Kristinn segir borgina þó ekki á 
leið að verða vatnslausa, þrátt 
fyrir aukninguna. 

„Orkuveitan annar þessu en að 
sjálfsögðu hvetjum við borgarbúa  
til að bruðla ekki með vatnið.“

-

 Efasemdir eru uppi 
um að ákvörðun Jóhönnu Sigurð-
ardóttur félagsmálaráðherra um 
að lækka lánshlutfall Íbúðalána-
sjóðs úr níutíu prósentum í átta-
tíu prósent hafi tilætluð áhrif. 
Ráðherra hefur sagt aðgerðina 
viðbrögð við mikilli hækkun á 
fasteignamarkaði sem, auk ann-
ars, hefur leitt til þenslu í hag-
kerfinu.

Ingibjörg Þórðardóttir, fast-
eignasali á Híbýli og formaður 
Félags fasteignasala, telur 
aðgerðina ekki hafa áhrif á lækk-
un fasteignaverðs því hún breyti 
litlu sem engu fyrir fólk sem 
kaupir eignir á rúmar tuttugu 
milljónir og þar yfir. Þar ráði 
veðviðmið Íbúðalánasjóðs sem 
reiknast út frá brunabótamati, 
auk lóðamats. 

„Þetta kemur harðast niður á 
fólki sem kaupir ódýrustu og 
minnstu eignirnar og var svo hepp-
ið að geta tekið níutíu prósenta lán. 
Allt tal um að þetta slái á þensluna 

er því rangt. 
Þetta hefur 
ekkert að 
segja og 
kemur verst 
við þá sem 
minnst mega 
sín,“ segir 
Ingibjörg og 
bendir á að 
fólk þurfi eftir 
sem áður að 
fjármagna 
íbúðakaup sín 

með einhverjum hætti. 
Ingibjörg segir að sárlega vanti 

úrræði fyrir fólk sem á undir 
högg að sækja á fasteignamark-
aði og deilir þar skoðun með 
félagsmálaráðherra. Hún vill að 
öllum gefist færi á lántöku innan 
sama kerfis en ráðherra boðar 
sérstakar félagslegar úrbætur. 
Slíkar ráðstafanir telur Ingibjörg 
afturför; ekki eigi að stimpla fólk 
með félagslegum úrræðum.

Lægra lánshlutfall 
slær ekki á þenslu
Lægra lánshlutfall Íbúðalánasjóðs slær ekki á þenslu og stuðlar ekki að lækkun 
fasteignaverðs, að mati formanns Félags fasteignasala. Á fyrstu fimm mánuð-
um ársins fengu 127 lántakendur hámarkslán, þar af 40 á höfuðborgarsvæðinu.

Guðmundur Bjarnason, fram-
kvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs, 
telur ákvörðun um lækkað láns-
hlutfall sjóðsins hafa lítil áhrif. 

„Ég held að þetta hafi ekki 
mjög mikil áhrif á útlánastarf-
semi sjóðsins vegna þess að 
aðrar takmarkanir, eins og 
brunabótamat, hafa mikil áhrif á 
lánveitingarnar,“ segir Guð-
mundur.

Þær takmarkanir eigi fyrst og 
fremst við um fyrstu íbúðakaup 

á höfuðborg-
arsvæðinu 
þar sem 
brunabóta-
mat eldra og 
ódýrara hús-
næðis er lágt. 
„Þess vegna 
óttast ég að 
þessi breyt-
ing kunni 
frekar að 
hafa áhrif úti 

á landi og þensluáhrifin hafa nú 
kannski ekki verið mest þar.“

Guðmundur segir sjóðinn vita-
skuld starfa eftir ákvörðunum 
ráðherra og allt tal um annað sé 
rangt. „Stundum er því haldið 
fram að Íbúðalánasjóður fylgi 
ekki stefnu stjórnvalda í efna-
hagsmálum. Við gerum auðvitað 
ekki annað en það sem stjórn-
völd ákveða með lögum og reglu-
gerðum.“

Hefur lítil áhrif á starfsemina 

Verður fuglaflensan að 
heimsfaraldri?

Er kominn tími á rigningu 
og rok?
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Rekstrarvörur
1982–200725ára

Bjarni Ómar Ragnarsson
- verslunarstjóri hjá RV

Umhverfisvottaðar hreinlætisvörur
– fyrir sumarbústaðinn og veiðihúsið

Auglýsingasími

– Mest lesið

Tíu félagar í 
mótorhjólagengi gengu í skrokk á 
manni í félagsheimili við Hverfis-
götu í gær. Lögregla fékk 
tilkynningu um atburðinn og voru 
tólf lögreglu- og sérsveitarmenn 
sendir á vettvang. Mennirnir tíu 
voru allir handteknir á staðnum. 

Fórnarlamb árásarinnar var 
flutt á slysadeild með lítilsháttar 
meiðsl. Lögregla telur víst að 
farið hefði verr hefði hún ekki 
komið svo skjótt á vettvang. Ekki 
er vitað um orsakir árásarinnar 
en fórnarlambið þekkti árásar-
mennina. Í framhaldi af handtök-
unum var gerð húsleit.

Tíu gengu í 
skrokk á einum





ÚTSALAN
er hafin!



Þórður Freyr Sigurðs-
son, 25 ára Sunnlendingur, hefur 
látið af áformum sínum um að 
framleiða íslenskt viskí á bæ 
sínum, Hátúni í Landeyjum.

„Þessu er þannig séð lokið,“ 
segir Þórður, sem nýverið lauk 
viðskiptafræðinámi við Háskól-
ann á Bifröst. „Það bara skorti 
fjármagn í þetta verkefni.“

Þórður hóf undirbúning fyrir 
framleiðslu maltviskís árið 2003 
með gerð viðskipta- og markaðs-
áætlana.

„Það er ekkert því til fyrir-
stöðu að framleiða gott viskí á 
Íslandi,“ segir Þórður. „Við 
höfum gott hráefni, íslenska 
vatnið og íslenska kornið. Þetta 
er afbragðshráefni. Eina spurn-
ingin snýr að markaðssetningu 
og það fjármagn sem þarf til 
hennar. Íslenskur markaður er 
fulllítill fyrir flesta til að hefja 
framleiðslu.“

Til verkefnisins fékk Þórður 
styrki frá Impru nýsköp-
unarmiðstöð, landbúnaðarráðu-
neytinu og Atvinnuþróunarsjóð 
Suðurlands. Hann hafði einnig 
haft samband við erlenda fram-
leiðendur.

„Hugmyndin var að framleiða 

þetta úr heimaræktuðu hráefni,“  
segir Þórður. „Þetta strandaði á 
því að ég hafði ekki aðgang að 
þolinmóðu fjármagni. Það tekur 
svo langan tíma fyrir viskíið að 
eldast.“

Nokkuð er framleitt af viskíi í 
Japan, Kanada, Bandaríkjunum, 
Írlandi, Nýja-Sjálandi og Sví-
þjóð, að sögn Þórðar. Skotland sé 
þó að sjálfsögðu þekktasta fram-
leiðslusvæðið.

Þórður segist þó ekki hafa end-
anlega gefið hugmyndina upp á 
bátinn. „Ef einhverjir fjársterkir 
aðilar hafa áhuga þá er ég með 
viðskiptaáætlun og markaðs-
áætlun í höndunum, það er hægt 
að láta reyna á það,“ segir Þórð-
ur.

Ísland kjörið 
til framleiðslu 
á góðu viskíi
Ekkert verður af fyrirhugaðri framleiðslu maltviskís 
á bænum Hátúni í Landeyjum. Skortur á þolin-
móðu fjármagni er helsta ástæðan að sögn Þórðar 
Freys Sigurðssonar sem hugðist hefja framleiðslu. 

Alcan á Íslandi ber, 
samkvæmt úrskurði Persónuvernd-
ar, ábyrgð á þeim persónuupplýs-
ingum sem söfnuðust við upp-
lýsingaöflun félagsins fyrir 
íbúakosningarnar um stækkun 
álversins í Straumsvík. Það er því í 
höndum Alcan að afla þeirra gagna 
sem Persónuvernd þarf á að halda 
til þess að skera úr um hvort upp-
lýsingasöfnunin hafi verið lögmæt. 

Persónuvernd barst ábending í 
mars um að starfsmenn Alcan 
hefðu fengið tilmæli um að safna 
upplýsingum um skoðanir vina og 
nágranna sinna á fyrirhugaðri 
stækkun álversins. Starfsmennirn-
ir áttu að skrá þessar upplýsingar 

inn á vefsíðu sem allir starfsmenn 
fyrirtækisins höfðu aðgang að. 

Þegar Persónuvernd hafði sam-

band við Alcan vegna málsins sögðu 
forsvarsmenn fyrirtækisins að þeir 
hefðu keypt aðgang að kerfinu hjá 
fyrirtækinu GPS almannatengsl hf. 
og vísuðu ábyrgðinni þangað. 

„Nú hefur verið skorið úr um 
þennan ágreining og í kjölfarið 
verður hægt að kanna hvort aðgerð-
in hafi verið lögmæt,“ segir Sigrún 
Jóhannesdóttir, forstjóri Persónu-
verndar. Hún segir að úrskurður-
inn hafi dregist vegna þess að sein-
lega hafi gengið að afla gagna frá 
GPS almannatengslum. Þar sem 
Alcan er ábyrgt fyrir upplýsinga-
söfnuninni er það nú í þeirra verka-
hring að afla gagnanna og koma 
þeim til Persónuverndar.

N1 BÍLAÞJÓNUSTA SÆKTU UM VIÐSKIPTA- OG
SAFNKORT Á WWW.N1.IS

ER BÍLLINN 
KLÁR Í FRÍIÐ?

ALLT AÐ

10% AFSLÁTTUR!

Safnkortshafar fá 3% afslátt í formi punkta.

Viðskiptakortshafar fá 7% afslátt, 

auk 3% í formi Safnkorts-

punkta – samtals 

10% afslátt.

Láttu smyrja bílinn og athuga hjólbarðana hjá Hjól-
barðaþjónustu N1 og farðu áhyggjulaus í sumarfríið. 

Réttarhálsi 2, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta 587 5588
Fellsmúla 24, Rvík, hjólbarðaþjónusta 530 5700
Fellsmúla 24, Rvík, smurþjónusta 530 5710
Ægisíðu 102, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta 552 3470
Langatanga 1a, Mosfellsbæ, hjólbarða- og smurþj.  566 8188
Reykjavíkurvegi 56, Hafnarfirði, hjólbarðaþjónusta 555 1538
Dalbraut 14, Akranesi, hjólbarðaþjónusta 431 1777
Tryggvabraut, Akureyri, smurþjónusta 462 1080

Utanríkisráðuneytið
hefur ráðið Kristínu A. Árna-
dóttur, skrifstofustjóra borgar-
stjórnar Reykjavíkur, til að stýra 

framboði Íslands 
til Öryggisráðs 
Sameinuðu
þjóðanna.
Kosningar til 
Öryggisráðsins
fara fram á 
allsherjarþingi
Sameinuðu
þjóðanna haustið 
2008.

Kristín hefur 
stýrt skrifstofu borgarstjórans í 
Reykjavík undanfarin ár en 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri hefur veitt henni 
leyfi frá störfum á meðan hún 
sinnir verkefninu. 

Kristín er með meistarapróf í 
opinberri stjórnsýslu og stjórn-
un frá Syracuse University í 
Bandaríkjunum.

Stýrir framboði 
til Öryggisráðs



Verði ykkur að góðu!

Tilboð
á grísasteik!

Opið 9-21

kr.
stk.

UNGNAUTAHAMBORGARAR
BBQ 140 GRÖMM

Ótrúlegt
verð!

Keila í tómat
og basil

898 kr.
kg

kr.
kg

MATFUGL KJÚKLINGA-
BRINGUR MARINERAÐAR 29%

afsláttur
SS NAUTARÚLLA 20%

afsláttur

GRÍSAGRILLSTEIK
MIÐJARÐARHAFS

998 kr.
kg

99
PEPSI MAX

2 LTR

kr.
2 l

300
kr. kg

Þú sparar

299
NESQUICK

KAKÓMALT 500 G

kr.
pk.

Burger
hrökkbrauð!

20%
afsláttur99

BRAZZI
ÁVAXTASAFI 1 LÍTRI

kr.
stk.

Brazzi ávaxtasafi
1 lítri!

Nú líka
sykurskert!

Fe
rskir í fiski

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

Nóatún
mælir
með!



Mikið verður um að vera um 
helgina víða um land og alls kyns 
hátíðir haldnar. Þar mætti nefna 
þjóðlagahátíð, írska daga, gos-
lokahátíð, mærudaga og munu 
þúsundir manna leggja leið sína á 
þær. 

Alltaf er vinsælt að fara á írska 
daga á Akranesi. Í fyrra voru tíu 
til tólf þúsund gestir á hátíðinni 
og er búist við öðru eins í ár. Dag-
skráin hefur aldrei verið veglegri 
og helsta nýbreytnin er sú að 
mikið verður lagt upp úr sunnu-
deginum. „Við viljum sýna með 
því að þetta sé fjölskylduhátíð,“ 
segir Ólöf Vigdís Guðnadóttir, 
einn af skipuleggjendum írskra 
daga. Sunnudagurinn verður 
leikjadagur. Farið verður í fullt af 
leikjum í skógræktinni, strand-
blakkeppni verður haldin og götu-
keppni í fótbolta, leikritið Dýrin í 
Hálsaskógi verður sýnt í skógin-
um og margt, margt fleira. Önnur 
nýbreytni er útitónleikar í mið-
bænum á föstudagskvöld og sjá 
Stuðmenn um fjörið. 

Þjóðlagahátíðin á Siglufirði er 
heldur betur búin að sanna sig og 
þótti hún takast mjög vel í fyrra. 
Hátíðin í ár ber yfirskriftina Ríma 
og verða kvæðamenn atkvæða-
miklir  á svæðinu. Rúmlega hundr-
að flytjendur verða á hátíðinni og 
koma víða að, meðal annars frá 
Armeníu. Alls kyns tónlist verður 
flutt, til að mynda djass og búlg-
arskir dansar, kór frá Þýskalandi 
heldur tónleika og hið forna hljóð-
færi langspil verður áberandi á 
hátíðinni. Um þúsund gestir voru 
á þjóðlagahátíðinni í fyrra.

Goslokahátíð verður haldin í 
Vestmannaeyjum um helgina og 
er þetta viðburðamesta helgin í 
Eyjum fyrir utan þjóðhátíðina. 
Nær allt gistirými er uppbókað en 
nýtt tjaldsvæði hefur verið tekið í 
gagnið. Viðamikil dagskrá er á 
hátíðinni og á laugardagskvöldið 
fer gleðskapurinn fram í Skvísu-
sundi þar sem eru gamlir beiting-
arskúrar. Hljómsveitir spila í 
fjórum þeirra þannig að það verð-
ur tónlist fyrir alla aldurshópa. 
Búist er við að meira en þúsund 
manns mæti til Eyja um helgina. 
Kristín Jóhannesdóttir, ferða- og 
menningarfulltrúi Vestmanna-
eyja, segir að þeir sem komi til 
Eyja á þessa hátíð séu yfirleitt á 
aldrinum um þrítugt og upp úr; 
unglingarnir fari frekar á þjóðhá-
tíð.

Pollamót verður haldið á Akur-
eyri og verða þrjú til fjögur þús-
und manns þar í tengslum við 
mótið. Markaðshelgi verður í Bol-
ungarvík og Mærudagar á Húsa-
vík.

Von á þúsund-
um gesta á 
bæjarhátíðir
Búist er við þúsundum manna á bæjarhátíðir víða 
um land um helgina. Þjóðlagahátíð á Siglufirði var 
sett í gær. Írskir dagar á Akranesi hefjast í kvöld og 
goslokahátíð verður í Eyjum svo fátt eitt sé nefnt. 

Meira en 700 róttækir 
fylgismenn Rauðu moskunnar í 
Islamabad, höfuðborg Pakistans, 
sem pakistanski herinn hefur setið 
um í nokkra daga, gáfust upp í gær. 
Sextán manns létu lífið í átökum á 
milli fylgismanna moskunnar og 
hersins á þriðjudag. Frestur fylgis-
manna moskunnar til að gefast upp 
rann út í gærmorgun.

Talið er að mörg þúsund manns 
séu inni í moskunni og hafa yfirvöld 
í Pakistan lofað konum og börnum 
friðhelgi ef þau gefast upp en að 
menn sem hafi tekið þátt í bardög-
um við herinn verði sóttir til saka. 

Bardagar héldu áfram við mosk-
una í gær. 

700 gáfust upp

ALPARNIR
Íslensku

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ:
Smáralind
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

GARÐABÆR:
Miðhraun 11

AKUREYRI:
Glerárgata 32

Spáð er rigningu!
Við kynnum Rán Light, léttan barnafatnað sem
er vatnsheldur, ófóðraður og andar vel.
Rán light byggir á Rán fatnaðinum sem var svo vinsæll hjá okkur í vetur.

Verð:

Jakki 5.500 – Buxur 3.700
Jakkar fást í gráu, rauðu, appelsínugulu, bláu og svörtu.

Rán Light fæst ekki í verslun okkar í Bankastræti.



Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 
er nú að leggja drög að nýjum aðgerðum til hryðju-
verkavarna, sem munu meðal annars ná til skipulagðrar 
skráningar á upplýsingum um flugfarþega í öllum aðild-
arríkjunum. 

Franco Frattini, sem fer með dómsmál í framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins, greindi frá þessu í gær. 
Hann sagði að samkvæmt áformunum yrði öllum aðild-
arríkjunum boðið upp á að koma á fót kerfi til að skrá 
upplýsingar um flugfarþega alls staðar að úr heiminum, 
sem leið ættu um lofthelgi þeirra. Frattini sagði að enn 
fremur stæði til að setja lög sem gera refsivert að setja 
leiðbeiningar um sprengjugerð á netið. 

Frattini sagðist myndu kynna pakka frumvarpa að 
nýjum hryðjuverkavörnum fyrir dómsmálaráðherrum 
aðildarríkjanna í október. „Við munum finna betri leiðir 
til að fæla og koma upp um hryðjuverkamenn,“ tjáði 
Frattini fréttamönnum í Brussel.

Evrópsk skrá um flugfarþega

 Fimm 
pakistanskir hermenn létust og 
nokkrir særðust í sjálfmorðsáras 
í Pakistan í gær. Bíll hlaðinn 
sprengiefnum keyrði inn í 
bílalest pakistanska hersins. 

Árásin átti sér stað í norðvest-
urhluta landsins, nálægt landa-
mærunum við Afganistan, þar 
sem talibanar og liðsmenn al-
Kaída hryðjuverkasamtakanna 
halda til. Embættismenn í 
Pakistan telja að liðsmenn 
annarra hvorra samtakanna hafi 
staðið fyrir sjálfsmorðsárásinni.

Pakistan, sem er samherji 
Bandaríkjamanna í stríðinu gegn 
hryðjuverkum, hefur haldið úti 
níutíu þúsund manna herliði við 
landamæri Afganistans til að 
berjast gegn talibönum og al-
Kaída.

Fimm létust í 
sjálfsmorðsárás

Grunnskóli Seltjarnar-
ness verður leiðtogaskóli í 
umferðarfræðslu allra grunn-
skóla á höfuðborgarsvæðinu. 
Samningur um þetta var 
undirritaður á milli Umferðar-
stofu og skólans að viðstöddum 
Kristjáni Möller samgönguráð-
herra.

„Það er enn þá mikilvægara 
núna en oft áður að minna fólk á 
umferðaröryggi,“ sagði Kristj-
án. Verkefnið er liður í umferð-
aröryggisáætlun stjórnvalda.

„Þetta er eitt af því allra 
mikilvægasta sem við erum að 
gera í umferðarmenningunni,“ 
sagði Karl Ragnarsson forstjóri 
Umferðarstofu við undirritun 
samningsins.

Leiðtogaskóli á 
Seltjarnarnesi



Úrval af

sláttuvélum
og garðverkfærum

19.900



890

5.880

5.990

3.990
5.476

3.490
4.676

2.490
4.192



Elvar Sigurgeirsson, véla-
verktaki í Bolungarvík, 
hefur sankað að sér sautj-
án Deutsch-dráttarvélum, 
tuttugu gömlum fólksbifreið-
um og nokkrum vörubílum. 
Hann dreymir um að stofna 
tækjasafn í Bolungarvík og 
stendur fyrir fornbílasýn-
ingu í bænum um helgina. 

Elvar er ekki nema 33 ára gamall en 
hefur safnað á fimmta tug dráttar-
véla, fólksbifreiða og vörubíla. „Það 
eru ekki nema þrjú ár síðan ég byrj-
aði að safna fólksbílunum,“ segir 
hann. „Ég hef haft áhuga á Deutsch-
dráttarvélum í nokkurn tíma og 
safnað þeim héðan og þaðan um 
landið. Eitt sinn þegar ég var að 
flytja einn traktorinn var mér boð-
inn bíll sem ég gat ekki afþakkað og 
síðan hefur þetta undið upp á sig.“ 

Elvar er með níu manns í vinnu 
og þegar hægist um hjá fyrirtæk-
inu á veturna nýtir hann krafta 
þeirra til að gera upp dráttarvélar 
og bíla. „Þeir eru hvort eð er í vinn-
unni þannig það er eins gott að nýta 
þá í það.“ Hann er að leggja loka-
hönd á fimmtu Deutsch-dráttarvél-
ina sem hann gerir upp og telur 
ótvírætt að hann eigi stærsta safn 
slíkra dráttarvéla á landinu. Spurð-
ur hvers vegna hann hafi svona 
mikinn áhuga á þessum tilteknu 
dráttarvélum er svarið einfalt: „Afi 
átti alltaf Deutsch.“

Elvar býr svo vel að eiga 1.200 
fermetra skemmu þar sem hann 
geymir flesta bílana og dráttarvél-
arnar. Í bílasafninu gætir ýmissa 
grasa. Innan um Benz, Saab og 
Willis-jeppa blasir til dæmis við 
Lada Samara, sem Elvar segir hafa 
ótvírætt söfnunargildi. „Eftir 
fimmtán ár eða svo sjást þessir 
bílar ekki lengur á götum hér á 
landi.“ Sumir bílanna eru afar illa 
farnir. Elvar segir það sinn veik-
leika að rekist hann á bíl með sér-
stöðu geti hann ekki hugsað sér að 
honum sé fleygt. Suma fær hann 
gefins en aðra kaupir hann og gerir 
sér vonir um að geta gert þá alla 
upp með tíð og tíma. „Varahlutina 
er flesta hægt að fá á eBay og ég 
smíða ansi margt sjálfur. Öðruvísi 
væri þetta ekki hægt.“ 

Djásnið í safninu segir Elvar vera 
Pontiac Chieftain, árgerð 1956. sem 
hann pantaði af eBay og notar í 
spássitúra á sunnudögum. „Ég borg-
aði 1,6 milljónir króna fyrir hann og 
sé ekki eftir því,“ segir hann. Þótt 
hann hafi gert upp nokkrar dráttar-
vélar og sé kominn vel áleiðis með 
Benz-bifreið hvarflar ekki að Elvari 
að selja nokkuð af bílunum. Hann 
viðurkennir að þetta sé dýrt áhuga-
mál en kona hans setji sig þó ekki 
upp á móti því. „Á móti kemur að ég 
smakka ekki áfengi, þannig það er 
kannski alveg eins hægt að eyða 
peningunum í þetta í staðinn. Um 
daginn fékk ég tilboð í Benzinn og 
bar undir hana og hún sagði þvert 
nei.“

Um helgina ætlar Elvar að bóna 

bestu bílana og halda fornbílasýn-
ingu, sem hann vonar að sé aðeins 
vísirinn að því sem koma skal. 
„Draumurinn er að koma upp tækja-
safni hér í Bolungarvík einhvern 
daginn. Það á eftir að taka sinn tíma 
en rætist vonandi einn góðan veður-
dag.“   

nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Stærsta safn Deutsch-traktora á Íslandi

Fær Elton að kíkja í 
túr?

Fýla í lúxussnekkju

Talar um kynferðisofbeldi við unglinga
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Morgundagurinn tilheyrir þeim sem æfir sig í dag. 
Árangur krefst undirbúnings, einbeitingar og krafts á hárréttu augna-
bliki. Um allt land hefur  fólk á öllum aldri undirbúið sig fyrir keppni á 
Landsmóti UMFÍ sem fram fer í Kópavogi dagana 5. - 8. júlí. Loksins er
komið að sjálfri keppninni þar sem árangur þrotlausra æfinga brýst út í 
formi krafts, nákvæmni og snerpu. 

Toyota óskar UMFÍ til hamingju með 100 ára afmæli sambandsins og 
óskar öllum þátttakendum, gestum og skipuleggjendum ánægjulegra 
stunda á Landsmóti. 

Hægt verður að skoða myndir og fylgjast með léttri og skemmtilegri 
umfjöllun um Landsmót á Toyota.is alla mótsdagana.

ÁFRAM Landsmót! 

ÁFRAM - Landsmót UMFÍ ÁFRAM - Landsmót UMFÍ 

Einbeiting

Morgundagurinn tilheyrir þeim sem æfir sig í dag. 
Árangur krefst undirbúnings, einbeitingar og krafts á hárréttu augna-
bliki. Um allt land hefur  fólk á öllum aldri undirbúið sig fyrir keppni á 
Landsmóti UMFÍ sem fram fer í Kópavogi dagana 5. - 8. júlí. Loksins er 
komið að sjálfri keppninni þar sem árangur þrotlausra æfinga brýst út í 
formi krafts, nákvæmni og snerpu. 

Toyota óskar UMFÍ til hamingju með 100 ára afmæli sambandsins og 
óskar öllum þátttakendum, gestum og skipuleggjendum ánægjulegra 
stunda á Landsmóti. 

Hægt verður að skoða myndir og fylgjast með léttri og skemmtilegri
umfjöllun um Landsmót á Toyota.is alla mótsdagana. 

ÁFRAM Landsmót! 



fréttir og fróðleikur

Fréttaflutningur af slys-
um, veikindum, ásökunum 
um kynferðislegri áreitni 
og hörmulegar aðstæður 
koma fljótlega upp í huga 
flestra þegar minnst er á 
framkvæmdirnar við Kára-
hnjúka og ítalska verk-
takafyrirtækið Impregilo. 
Oddur Friðriksson, yfir-
trúnaðarmaður starfsfólks, 
hefur verið í hringiðunni 
miðri frá upphafi fram-
kvæmdanna.

Oddur hóf störf sem yfirtrúnaðar-
maður á Kárahnjúkum við upphaf 
framkvæmdanna, sumarið 2003. 
Hann hefur aðsetur í vinnubúðum 
eftirlitsaðila á svæðinu, og dvelur 
fyrir austan í tíu daga lotum. Þess 
á milli fær hann fjögurra daga frí 
sem hann nýtir til að heimsækja 
fjölskylduna.

Oddur segir erfiðasta tímann hafa 
verið við upphaf framkvæmdanna. 
„Menn voru alls ekki nógu vel und-
irbúnir, það verður bara að segjast 
eins og er. Mánuði eftir að við byrj-
uðum voru komnir hérna 500 
starfsmenn, ekkert húsnæði og 
enginn viðbúnaður.“

Hann segir langmesta stappið 
hafa verið að tryggja erlendu 
starfsmönnunum lágmarkskjör. 
„Þá voru starfsmannaleigurnar að 
koma fyrst til Íslands og það kunni 
enginn að höndla þær. Vendipunkt-
urinn varð þegar við náðum loks 
samningum um það, 10. október 
2004. Upp frá því urðu engar deil-
ur.“

Þá segir hann mikinn tíma hafa 
farið í það að fá opinberar stofnan-
ir, Vinnueftirlitið, Heilbrigðis-
stofnun, Vinnumálastofnun og 
fleiri, til að koma að verkinu. „Við 
þurftum að ganga í þessi hlutverk 
sjálfir fyrst. Við slökktum á vinnu-

vélum og þess háttar. Það er nán-
ast að maður sakni þess tíma.“

Fæstir þeirra sem starfa við verk-
ið eru vanir aðstæðum eins og 
þeim sem við þeim taka á hálendi 
Íslands. Oddur segir kolsvart 
skammdegið yfir vetrartímann 
þungbærast fyrir starfsfólk. Hann 
þarf reglulega að ræða við fólk 
vegna slíkra erfiðleika. „Reykvík-
ingar eru lagstir í þunglyndi eftir 
fjögurra daga sólarleysi. Hvernig 
haldið þið að þetta sé í svartasta 
skammdeginu hérna uppi á fjöll-

um? Auðvitað leggst þetta á sinnið 
á mönnum. Það þarf ákveðnar 
manngerðir til að þola það að búa 
svona lengi í einangruðu 1.300 
manna karlasamfélagi.“ 

Fimm banaslys hafa orðið á Kára-
hnjúkum og virkjuninni í Fljóts-
dal, og þótt ekkert þeirra hafi orðið 
hjá Impregilo, stærsta verktakan-
um, segir Oddur að slík atvik fái 
mjög á allt samfélagið. Þá kom upp 
eitt afar alvarlegt atvik í fyrra-
sumar þar sem kínverskur starfs-
maður Impregilo skaðaði sjálfan 
sig lífshættulega með hníf. 

„Andinn breyttist hjá Kínverj-
unum við það,“ segir Oddur. „Við 
erum í svo einangruðu samfélagi 
að auðvitað tökum við svona öll inn 
á okkur. Návígið er svo mikið.“ 
Oddur tekur þó fram að oft fái svo 
alvarleg mál meira á Vesturlanda-

búana en aðra. „Mannslíf úti í Kína 
er einfaldlega ekki svo mikils 
viðri.“

Umfjöllun um ítalska verktakafyr-
irtækið Impregilo og starfsemi 
þess á Íslandi hefur einkennst af 
mikilli neikvæðni og tortryggni. 
Fyrrum starfsmenn hafa stigið 
fram í fjölmiðlum, borið yfirmenn 
sína þungum sökum og sagt vinnu-
aðstæður á Kárahnjúkum afleitar. 

Hrafndís Bára Einarsdóttir, 
fyrrum starfsmaður Impregilo, 
sakaði á dögunum yfirmenn um 
vonda framkomu og kynferðislega 
áreitni. Oddi er kunnugt um slík 
tilvik. „Jájá, það hafa konur leitað 
til mín vegna kynferðislegrar 
áreitni í einstaka tilvikum.“ Hann 
segir að fundað hafi verið um 
málið innan fyrirtækisins og í kjöl-
farið tekið á því. Síðan hafi ekkert 
slíkt komið upp.

Á dögunum kvartaði portúgalsk-
ur fyrrum starfsmaður yfir hörmu-
legum aðstæðum á sjónvarpsstöð í 
heimalandi sínu. Oddur tekur 
fálega í þær athugasemdir. „Portú-
gali sem var hér í 14 daga, þar af 
níu daga í rúminu. Mér finnst 
alveg athugunarvert hvað er mikið 
marktækt af því sem hann segir.“

Mörgum misjöfnum sögum fer af 
Impregilo og áður en fyrirtækið 
hóf störf hérlendis höfðu kvittir 
komist á kreik um það hversu 
vafasamir starfshættir fyrirtæk-
isins væru. „Ég var búinn að heyra 
allar þessar sögur áður en ég kom 
hérna,“ segir Oddur. „Ég lagðist 
yfir allar upplýsingar sem ég 
komst í á netinu en ákvað þó að 
allar þessar sögu yrðu einskis virði 
í mín eyru til að byrja með.“ Hann 
segist kunna ágætlega við Ítalina. 
„Ég upplifi þá ekki sem neina sér-
staka skíthæla. Hvað er að gerast 
annars staðar í Evrópu eða í Afr-
íku er bara ekki eitthvað sem mér 
kemur við. Þeim sem ég hef kynnst 
hérna eru bara menn eins og ég og 
þú.“

Svartasta skammdegið þungbærast

Stuðlar að jafnrétti í húsnæðismálum

Miklar alhæf-
ingar í þeim

Frá 9.900 kr. aðra leiðina

+ Nánari upplýsingar og bókanir á www.icelandair.is

Sölutímabil Special Offer tilboða: til og með 13. júlí.
Ferðatímabil: til 10. desember.

Takmarkað sætaframboð.
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hagur heimilanna

Liturinn segir ekki allt um bílinn

 „Reglan er sú að ein-
ungis Gullkorthafar í Vildarklúbb-
num mega taka með sér gest í 
Saga Lounge-setustofu Icelandair. 
Hinum, sem hafa aðgang að setu-
stofunni, er ekki heimilt að taka 
með sér gest þó um sé að ræða 
þeirra eigið barn,“ segir María 
Rún Hafliðadóttir, forstöðumaður 
þjónustudeildar Icelandair.

Saga Lounge er sérstök setu-
stofa í Leifsstöð þar sem öll 
aðstaða er hin þægilegasta fyrir 
þreytta ferðalanga. Þeir sem hafa 
aðgang að setustofunni eru meðal 
annars Saga Class-farþegar, Saga 
Gull- og Silfurkorthafar í Vildar-
klúbbnum, Platínumkorthafar frá 
Visa tengd Vildarklúbbi Ice-
landair og Viðskiptakorthafar frá 
Mastercard.

„Ef maður ert með kort og á því 

stendur að maður hafi einn aðgang 
að setustofunni og megi ekki taka 
með sér gest þá flokkast barnið 
manns einnig sem gestur. Það 
stendur ekki til að breyta þessari 
reglu að svo stöddu.“ 

María segir börn velkomin í 
setustofuna sem gestir Gullkort-
hafa í Vildarklúbbnum eða þau 
farþegar á Saga Class en hún segir 
að það sé alltaf að aukast að fólk 
bóki börn sín á Saga Class. 

María Rún bendir einnig á að 
venjulegur Saga Class-farþegi 
borgi hærri fargjöld en aðrir og er 
með því að leita eftir hvíld, ró og 
næði á ferðalagi sínu eins og allir 
aðrir sem sækja stofuna en þar er 
hægt að sitja í þægilegum sófum, 
horfa á sjónvarp, fara á internetið 
og fá sér hressingu.

Börn ekki 
velkomin 
í setustofu
Börn korthafa sem hafa aðgang að Saga Lounge eru 
flokkuð sem gestir og fá ekki aðgang í setustofuna. 
„Stendur ekki til að breyta reglunni,“ segir forstöðu-
maður þjónustudeildar Icelandair. 

 Sigríður Ásta Árnadóttir hönnuður 
veit alveg hvað á að gera við gömul 
dagblöð.

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

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr.106.600

Hreinn sparnaður

1.
verðlaun

í Þýskalandi
W2241WPS

Þurrkari T223
Verð frá kr. 78.540

Hægt er að fá ódýr 
lyf frá Svíþjóð með því að fara inn 
á vefsíðuna minlyf.net. Aðalsteinn 
Arnarson læknir heldur úti síð-
unni.

Á heimasíðu Neytendasamtak-
anna kemur fram að landlæknir 
taki vel í þetta framtak. Hann 
bendir á að ástæðan fyrir háum 
lyfjakostnaði sé ekki síst sú að hér 
á landi vanti meiri samkeppni um 
verð á samheitalyfjum.

Póstverslun með lyf á Íslandi er 
bönnuð og Aðalsteinn veit að hann 
er á gráu svæði. „Hins vegar má 
segja að aðilar hér á landi sendi lyf 
með pósti og er það þá ekki póst-
verslun?“ spyr Aðalsteinn. „Einnig 
má senda lyf frá útlöndum og flytja 
inn sem einstaklingur. Má þá ekki 
senda vini sínum lyf? Það verður 
fróðlegt að sjá hvernig Lyfjastofn-
un túlkar þetta.“ 





taekni@frettabladid.is

Fjárhættuspil fyrir framan tölvuskjáinn

Blindrafélagið hefur tekið í notk-
un tæki sem les upphátt texta úr 
bókum og blöðum. Tækið, sem 
nefnist Poet Compact eða Skáldið, 
líkist venjulegum skanna en er í 
rauninni tölva sem skannar texta, 
greinir hann og les upphátt með 
tölvurödd.

„Áður en Skáldið kom til sög-
unnar þurfti blindur einstaklingur 
að skanna blaðsíðu inn í hefð-
bundna tölvu, nota sérstakt forrit 
til að greina textann, opna textann 
í öðru forriti og láta svo enn eitt 
forritið lesa hann upp. Með þessu 
tæki er búið að fækka skrefunum 
í eitt: að ýta á einn takka,“ segir 
Jón Sigurgeirsson, tölvari hjá 
Blindrafélaginu. „Þetta kemur sér 
einstaklega vel fyrir eldra fólk 
sem hefur ekki mikla tölvukunn-
áttu en vill geta lesið blaðagreinar 
og reikninga hjálparlaust.“

Tækið les og skilur aðeins ensku, 
en hægt er að skipta um talgervil í 
því. Blaðamaður fékk að heyra 
eina blaðsíðu úr handbók tækisins 
lesna upp og skildi hann vel hvað 
kvenröddin sagði.

Áform eru uppi um að setja 
íslenska talgervilinn Röggu upp í 
tækinu ef það reynist vel. Skáldið 
verður prófað hjá Blindrafélaginu 
fram í ágúst.

Skanni sem les texta upphátt

Urð og grjót - Upp í mót ... 

Meindl Island Pro GTX
Flokkun BC
„Einn sá allra besti“
Heil tunga og vandaður frágangur.
Ótrúlega léttir! Þyngd: 830g (stærð 42).
GTX vatnsvörn.
MFS fóður lagar sig að fætinum.
Vibram veltisóli með fjöðrun.
Sérlega góður stuðningur við ökklann.
Einnig fáanlegir í dömustærðum, bláir.

Verð24.990kr.

Meindl Vakuum GTX MF
NÝJUNG!  MFS „passar betur“
Flokkun B
Nubuk leður.
Hár gúmmíkantur, meiri ending!
MFS fóður lagar sig að fætinum.
Gore Tex vatnsvörn.
Vibram sóli.

Verð22.990kr.

Meindl Colarado lady
Flokkun B
Nubuk leður.
Gore Tex vatnsvörn.
Multigriff sóli.
Þyngd: 750g (stærð 42).
Einnig til í herraútfærslu.

Tilboð17.990
Verð áður 19.990 kr.

Meindl Air Revolution GTX
Flokkun B
Hönnun sem miðar að hámark öndun.
Ótrúlega léttir! Þyngd: 630g (st.37).
Gore Tex vatnsvörn.
Vibram veltisóli með fjöðrun.
Fáanlegir í dömu- og herraútfærslum.

Verð22.990kr.

Við skiptum skónum hjá okkur í flokka eftir því til hvaða notkunar þeir eru hugsaðir. A: Fyrir auðvelda göngu og daglega notkun • AB: Fyrir göngu á slóðum og láglendi • B: Fyrir lengri göngur og bakpokaferða
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 göngu-
sumarsins
garpa

Fyrir

TNF Pinyon Mid GTX XCR
Flokkun A
Strigaskór á sterum!!
Gore Tex XCR vatnsvörn.
Súperléttur gönguskór í léttari notkun.
Nubuk leður og nylon.
Til í dömuútfærslu.

Verð13.990kr.

Meindl Main Mid GTX
Flokkun AB
Mjúkir léttir og þægilegir.
Nubuk leður.
Gore Tex vatnsvörn.
Þyngd: 520g (stærð 42).
Einnig til í dömuútfærslu.

Verð15.990 kr.

dy

0kr.

alög • BC: Fyrir erfiðari göngur og fjallabrölt • C:  Fyrir alpagöngur, kletta, ís og brodda
SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580 

Á heimasíðu Istorrent geta 
netnotendur dreift tónlist, 
kvikmyndum, sjónvarps-
þáttum og tölvuleikjum 
að vild. Nánast allt efnið 
er sett á vefinn án leyfis 
höfundarrétthafa. Aðstand-
endur Istorrent taka nú við 
peningagreiðslum gegn því 
að viðkomandi fái að hala 
niður meira af efni.

Síðastliðinn mánudag var haldin 
svokölluð „deilimagnssala“ hjá 
skráskiptasvæðinu Istorrent. Þar 
var notendum síðunnar boðið að 
borga 500 krónur og fá í staðinn 

að hala niður 
tíu gígabæt-
um af gögn-
um í gegnum 
Istorrent. 
Daginn eftir 
höfðu tæp-
lega fjögur 
hundruð þús-
und krónur 
verið lagðar 
inn á reikning 
Svavars 
Lúthers-
sonar, 
forsprakka 
Istorrent.

„Við erum 
ennþá að telja 
styrkina, það 

er mikið eftir,“ segir Svavar. 
„Það er ekki hugmyndin að pen-
ingurinn fari í minn vasa, en það 
má búast við að hann fari í rekst-
ur Istorrent og aðra tengda 
hluti.“

Hann segir engan skatt greidd-
an af fénu. „Þar sem Istorrent er 
ekki að vinna í hagnaðarskyni þá 
er peningurinn skattfrjáls. Ég 

hringdi í Ríkisskattstjóra og þeir 
virtust vera sammála mér í því.“ 

Aðspurður hvort honum finnist 
ekkert athugavert við að selja 
leyfi til að hala niður efni sem er 
í langflestum tilfellum dreift á 
ólöglegan hátt segir Svavar svo 
ekki vera. „Við göngum út frá því 

að þeir sem 
senda inn efni 
hafi til þess 
leyfi þangað 
til annað 
kemur í ljós.“

Samtök 
myndrétthafa 
á Íslandi, 
Smáís, hafa 
lengi haft 
horn í síðu 
Istorrent, 
enda segja 
þeir höfund-
arréttarbrot 
stunduð dag-
lega á síðunni. 
Snæbjörn 

Steingrímsson, framkvæmda-
stjóri Smáíss, segir ljóst að lög-
brot Svavars séu komin á annað 
stig sé hann farinn að selja deili-
magn á síðunni fyrir pening.

„Ef starfsemin er í hagnaðar-
skyni þá horfir málið öðruvísi 
við. Það er bara tímaspursmál 
hvenær lögreglan fer að rann-
saka þetta,“ segir hann. „Við 
skiljum sjálfir lítið í aðgerða-
leysi yfirvalda, en það er mann-
ekla hjá þeim og mikið að gera.“

„Þegar menn eru farnir að 
reyna að hafa tekjur af athæfi 
sem er síðan dæmt lögbrot þá 
gerir það málið alvarlegra,“ segir 
Björn Þorvaldsson, saksóknari 
efnahagsbrota hjá Ríkislögreglu-
stjóra. „Það er þá oftast metið til 
refsiþyngingar fyrir dómstól-
um.“

Græða á höfundarréttarbrotum



Vöruskiptahalli nam 37,2 milljörð-
um króna fyrstu sex mánuði árs og 
hefur minnkað um tæpan helming 
frá því í fyrra, samkvæmt bráða-
birgðatölum frá Hagstofu Íslands. 
Á sama tímabili í fyrra var vöru-
skiptajöfnuður óhagstæður um 
74,7 milljarða króna.

Fram kemur á vefsíðu greining-
ar Glitnis að verulega hafi dregið 
úr halla á vöruskiptum það sem af 
er ári. Jón Bjarki Bengtsson, sér-
fræðingur hjá greiningu Glitn-
is, telur samdrátt í innflutningi á 
fjárfestingavörum og aukinn út-
flutning hafa átt stærstan þátt í 
minnkandi vöruskiptahalla „Sam-
dráttur í innflutningi var viðbúinn 
enda verið að klára stóriðjufram-
kvæmdir fyrir austan og í Hval-
firði, sem hefur síðan í för með 
sér aukinn útflutning. Við þetta 
bættist að í vetur dró úr þessum 
sveiflukenndustu liðum neyslu-
innflutnings, til að mynda inn-
flutningi á bílum, heimilistækjum 
og raftækjum.“

Sá hraði viðsnúningur sem varð 
í upphafi árs gaf þó ranga mynd af 
raunverulegri þróun að mati Jóns 
Bjarka. „Batinn varð óvenju hrað-
ur á fyrstu mánuðum ársins. Þær 
tölur áttu sér hins vegar ekki alveg 
rætur í raunverulegum vöruflutn-
ingum. Til að mynda keypti Avion 
Group nokkrar flugvélar undir 
lok síðasta árs og seldi þær síðan 

strax aftur í ársbyrjun. Enn og 
aftur rekum við okkur á það að í 
okkar pínulitla hagkerfi þarf svo 
lítið til að hagtölur skekkist.“

Útflutningur í júní nam 20,1 
milljarði íslenskra króna, en inn-
flutningur 29,7 milljörðum. Í fyrra 
nam vöruskiptahallinn í júní 15,4 
milljörðum króna.

Nokkurt bakslag hefur orðið 
í þróun vöruskiptahallans, sem 
minnkaði snögglega í upphafi árs. 
Jón Bjarki segir hluta skýringar-
innar liggja í því að útflutningur 
á áli hefur ekki aukist jafn hratt 
og búist var við eftir að álvers-
framkvæmdum lauk í Hvalfirði 
„Stækkun álversins í Hvalfirði 
virðist ekki hafa skilað sér að fullu 
í útflutningstölunum. Síðan hefur 
aftur komið kippur í bílainnflutn-
ing. Maður þarf heldur ekki annað 
en að taka smá rúnt um bæinn til 
að sjá að það er stuð á neytand-
anum. Aðstæður heimilana eru 
enda mjög góðar.“

[Hlutabréf]

Ekki er búist við að Seðlabanki 
Íslands breyti stýrivöxtum bank-
ans úr 13,3 prósentum, en bank-
inn kynnir ákvörðun sína núna 
í morgunsárið. Fyrri framsetn-
ing hljóðaði reyndar upp á 14,25 
prósent, en niðurstaðan er þó sú 
sama því nú eru birtir nafnvextir
í stað ávöxtunar á ári áður.

Greinendur efnahagsmála 
búast þó við allhörðum tóni frá 
bankanum vegna vísbendinga um 
aukna einkaneyslu á vordögum 
auk þess sem velta á fasteigna-
markaði hefur verið heldur meiri 
en bankinn gerði ráð fyrir.

Í Markaðnum í gær kemur 
fram í máli Ásgeirs Jónssonar 
forstöðumanns greiningardeild-
ar Kaupþings að 80 prósenta þak 
á útlán Íbúðalánasjóðs og vænt-
ur niðurskurður í aflaheimildum 
samkvæmt ráðleggingum Haf-
rannsóknastofnunar hafi að lík-
indum ekki áhrif á vaxtaákvarð-
anir bankans fyrsta kastið, en 
þensluhemjandi áhrif aðgerðanna 
gætu þó orðið til þess að vextir 
lækki hraðar eftir að vaxtalækk-
unarferli bankans hefst. Grein-
endur spá því flestir að það gæti 
orðið í nóvember.

Litlar líkur sagðar á 
breyttum vöxtum
Stjórn Seðlabanka Íslands ákveður stýrivexti í dag.

Vöruskiptahallinn minnkaði um helming fyrstu sex mán-
uði árs. Flugvélainnflutningur skekkti myndina í upphafi 
árs að sögn sérfræðings Glitnis.

Fjármálaeftirlitið (FME) hefur 
komist að þeirri niðurstöðu í kjöl-
far úttektar að umgjörð um reglu-
vörslu NordVest Verðbréfa hf. hafi 
verið ófullnægjandi. 

FME gerir alvarlegar athuga-
semdir við að tilnefning regluvarð-

ar hafi ekki verið staðfest af stjórn 
og að ekki hafi verið haldin skrá 
um viðskipti starfsmanna. 

Gagnrýnt er að ekki var sérstak-
lega haldið utan um viðskipti starfs-
manna og stjórnenda og verið dæmi 
þess að starfsmenn seldu hluta-

bréf sama dag og þau voru keypt.
Þá gerði FME athugasemdir um að-
greiningu starfssviða og að starfs-
menn störfuðu samtímis á fleiri
en einu starfssviði. Þá var fundið 
að því að skorti á svokallaða kína-
múra milli ólíkra starfssviða.

Vilja úrbætur hjá NordVest

Peningaskápurinn...

Þann 22. júní 2007 gerðu F-Capital ehf.,
Kaupþing banki hf., Gnúpur fjárfestingafélag
hf., Kevin Stanford, Karen Millen, Millen Life 
Interest Settlement, Don M Limited, Donald
McCarthy, Tessera Holding ehf. og tilteknir
stjórnendur Mosaic Fashions hf. með sér
samkomulag um stjórnun og rekstur Mosaic
Fashions hf. Þessir aðilar eiga samtals
64,4% af útgefnu hlutafé í Mosaic Fashions
hf. og ráða yfir sama hlutfalli af atkvæðisrétti í
félaginu. Samkvæmt 37. gr. laga nr. 33/2003
um verðbréfaviðskipti hefur samkomulag
aðilanna í för með sér skyldu til þess að
gera öðrum hluthöfum yfirtökutilboð, þ.e.a.s.
tilboð um að kaupa hluti þeirra í félaginu.

Tilboðshafar
Tilboðið tekur til allra hluta í Mosaic Fashions
hf. sem ekki eru í eigu samstarfsaðilanna á
þeim degi sem tilboðið er sett fram. Hluthafar
sem skráðir eru í hlutaskrá Mosaic Fashions
hf. við lokun viðskipta þriðjudaginn 3. júlí
2007 munu fá sent tilboðsyfirlit, samþykkis-
eyðublað og svarsendingarumslag. 

Framangreind gögn er einnig hægt að nálgast
hjá fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings banka hf.,
Borgartúni 19, Reykjavík. Tilboðsyfirlitið er
auk þess hægt að nálgast á vefsíðu bank-
ans (http://www.kaupthing.is) og í fréttakerfi

OMX Norrænu kauphallarinnar Íslandi (http://
www.omxgroup.com/nordicexchange).

Umsjónaraðili
Fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings banka hf. hefur
umsjón með yfirtökutilboðinu fyrir hönd
tilboðsgjafans. Nánari upplýsingar veita ráð-
gjafar bankans í síma 444-7000.

Tilboðsverð
Verð samkvæmt tilboðinu er 17,5 krónur 
fyrir hvern hlut, kvaða- og veðbandalausan.
Tilboðsgjafinn og samstarfsaðilarnir hafa
ekki greitt hærra verð fyrir hlutafé í Mosaic
Fashions hf. á síðustu 6 mánuðum áður en
tilboðið er sett fram. 

Gildistími tilboðs
Tilboðið gildir frá kl. 9 árdegis mánudaginn
9. júlí 2007 til kl. 4 síðdegis þriðjudaginn 7.
ágúst 2007. Verður samþykki að hafa borist 
umsjónaraðila fyrir lok gildistímans.

Afskráning
Í kjölfar yfirtökutilboðsins munu tilboðsgjaf-
inn og samstarfsaðilarnir fara fram á það 
við stjórn Mosaic Fashions hf. að hlutabréf
félagsins verði afskráð úr OMX Norrænu
kauphöllinni Íslandi.

Yfirtökutilboð
til hluthafa
í Mosaic Fashions hf.
Tessera Holding ehf.
býðst til að kaupa hlutabréf þín
í Mosaic Fashions hf.



Sjá einnig frekari upplýsingar á heimasíðu skólans:

Undanfarin ár hefur Háskólinn á Bifröst, í samstarfi við símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni, boðið upp á rekstrarnám fyrir konur sem 
hafa áhuga á að bæta rekstrarþekkingu sína. Stefnt er að því að halda Mátt kvenna I í fimmta sinn vorið 2008. Auk þess verður nú í haust 
boðið upp á Mátt kvenna II, framhaldsnámskeið fyrir konur sem hafa lokið Mætti kvenna I. Námið fer fram í fjarnámi en það hefst og lýkur 
með sameiginlegri vinnuhelgi á Bifröst.

Máttur kvenna I
• Bókhald I
• Upplýsingatækni
• Markaðs- og sölumál
• Fjármál
• Áætlanagerð

Máttur kvenna II
• Bókhald II
• Enska
• Skattar
• Rekstrarhagfræði
• Samningatækni
• Starfsmannastjórnun

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

Skráning og nánari upplýsingar hjá verkefnastjóra símenntunar Huldu Ingibjörgu Rafnarsdóttur, 
í síma 433 3000 eða hulda@bifrost.is

Máttur kvenna
Háskólinn á Bifröst býður upp á 11 vikna rekstrarnám fyrir konur sem hafa áhuga á að bæta 
þekkingu sína í atvinnurekstri

Verð
Máttur kvenna I: 60.000 kr.
Máttur kvenna II: 85.000 kr.
Innifalið í verðinu er kennsla í fjarnámi, 2 vinnuhelgar með kennurum, gisting og matur á vinnuhelgum.

Dagsetningar
Máttur kvenna I: 18. janúar - 5. apríl 2008
Máttur kvenna II: 31. ágúst 2007 - 24. nóvember 2007

Markmið námsins
Markmið námsins er að gera konur í atvinnurekstri hæfari til að reka fyrirtæki sín, auka arðsemi fyrirtækjanna og efla störf á landsbyggðinni. Auk þess aðundirbúa nemendur fyrir 
almennan rekstur smærri fyrirtækja, er lögð áhersla á að viðhalda og efla tengslanet kvenna.



greinar@frettabladid.is

Þ
eir sem vinna í heilbrigðisgeiranum kunna sínum nán-
ustu hollráð: ekki veikjast að sumri til, og alls ekki á 
föstudögum eða um helgar. Sjúkrastofnanir um allt 
land eru þá fáliðaðar af vönu fólki, margir í fríi, bekk-
urinn þunnskipaður af vönum höndum og þjálfuðum 

huga.
En alvarlegir sjúkdómar gera oft ekki boð á undan sér og sú 

vél sem heilbrigðiskerfið er verður að vera virk allt árið. Á liðn-
um vikum hafa starfsmenn heilbrigðisstofnana blessunarlega 
haft kjark til að koma fram fyrir skjöldu og lýsa því opinber-
lega hvernig ástandið er á þessum árstíma: Vaktir mannaðar frá 
degi til dags, yfirmenn grátbiðja, jafnvel neyða starfsmenn til 
að fresta sumarleyfum svo halda megi deildum opnum. Gamla 
ráðið að senda sjúklinga heim og nota sumarleyfi hinna nánustu 
til að létta á sjúkrastofnunum duga ekki til. Vandi sjúkrastofn-
ana er aldrei eins augljós og að sumarlagi.

Ungur heilbrigðisráðherra er kominn úr fríi. Náðardagar 
hans voru fáir. Á borði hans liggja nú afgreiddar og undirbún-
ar tillögur fjármálaráðuneytis til reksturs heilbrigðiskerfisins 
næsta ár. Klár gögn um hvernig reksturinn hefur gengið á þessu 
ári. Djobbið fær hann með skilaboðum um að ekki skuli rýra 
heilbrigðisþjónustuna. Hann er ekki öfundsverður. Hinum unga 
stjórnmálamanni er ætlað að ná á fáum vikum tökum á gríðar-
stóru og vandasömu verkefni.

Öll fyrirtæki í landinu, líka fjölskyldurnar, þurfa ár hvert að 
stýra eyðslu sinni, neyslu og lífsstíl í samræmi við fjárhagsgetu 
og þarfir. Víst er heilbrigðiskerfið stórt og flókið apparat, en að 
þar skuli mönnum koma stöðugt á óvart að sumarleyfi kalla á 
nýjan mannskap og viðunandi þjónustustig er til marks um að 
stjórn er þar brugðið og svo hitt að kerfið býr við fjármögnun 
sem stendur ekki undir eðlilegri og sæmandi þjónustu við al-
menning, ekki bara hina sjúku sem hafa greitt sitt gjald til sam-
félagsins um árabil, heldur líka vandamenn þeirra, fjölskyldur 
og vini. 

Guðlaugur Þór þarf núna að fara í vinnugallann og taka til 
hendi. Þær fréttir berast úr félagsmálaráðuneytinu að þar hafi 
starfsmenn skyndilega breytt sínum sumarleyfum: það er kom-
inn ráðherra sem situr við frá hljóðum morgnum fram á rauða-
nótt. Svo farið sé í mannjöfnuð.

Ráðherranum unga fylgir góður hugur: hann er flinkur mála-
fylgjumaður. Þeirrar gáfu þarf hann líka með næstu misserin. 
Hans verkefni er að gera íslenskt heilbrigðiskerfi virkara, 
sterkara í forvörnum, snarara í meðferð. Í samstarfi við aðra 
ráðherra verður að lyfta grettistaki í uppbyggingu þjónustu 
við aldraða. Létta verður af sjúkrahúsum langdvölum aldraðra. 
Hann mun kljást við harðsnúna hagsmunagæslumenn starfs-
fólks. Hann þarf að sýna framsýni til að dreifa þjónustunni hag-
kvæmt um landið svo fjárfestingar nýtist. Hann verður að sætta 
andstæð sjónarmið sem heimta bæði fjölbreytt rekstrarform og 
að hvergi verði rýrð jöfn aðstaða til læknisþjónustu. Og hann 
verður að vinna hratt með þungt kerfi sem hefur látið á sjá um 
árabil vegna niðurskurðar. Hann er kominn í stífa vinnu.

Ráðherra kominn 
úr fríi

Tilefni þessara skrifa er frétt í útvarpi 
einn morguninn fyrir nokkru frá Ak-

ureyri um að ólíft væri þar í miðbæ fyrir 
svifryki í logni, góðu veðri og þurru. Þá 
þyrlaðist svifrykið upp. Fólk og sérstak-
lega börn önduðu rykinu að sér og hluti 
þess sæti fastur í lungunum. Orsakaði 
sjúkdóma þar seinna á ævinni.

Bréfritara datt í hug að setja mætti 
sérsmíðaða ryksugu í alla bíla, með loft-
inntaki hjá grillinu, sem sogaði til sín mengaða 
loftið sem rótast upp þegar bílar aka um göturn-
ar. Einnig gefa bílar frá sér sót við akstur. Alla 
þessa mengun vill bréfritari hremma með sér-
smíðuðu ryksugunni sem hann kallar: „Mengunar-
hremmirinn“. Mengunin er sett í ryksugupoka, 
sem skipt væri um þegar við tækjum bensín.

Annars hreinsa garðar og gróður mikið ryk 
sem fer ekki inn í húsin og íbúðirnar þar sem 
við berjumst við rykið með ryksugum okkar og 
rökum klútum. Við miklar umferðargötur er 
þetta nær óvinnandi verk. Allt rykfellur um leið 

og hreinsað er. „Mengunarhremmirinn“ 
myndi sjá til þess að rykið og meng-
unin myndi næstum hverfa af götunni. 
Svo tekið sé dæmi þá safnar einn bíll 
fljótt einu kílói af ryki á einni viku í 
sinn bílaryksugupoka, en 1.000 bílar 
safna um leið á viku einu tonni af ryk-
mengun. Ef bílarnir eru 100.000 safna 
þeir hundrað tonnum á viku. Það er 
mikil hreinsun að losna við slíkan haug 
af eitruðum úrgangi.

Nú er verið að hreinsa burtu síla-
máva með eitri. Það er gott verk, sem 
ber að lofa. En hreinsa þarf líka burtu 

allt eiturrykið, sem fokið hefur í tjörnina og 
botnfallið þar. Veita má í tjörnina hreinu vatni 
eða hreinum sjó. Veita soranum þannig burtu.

Þegar bréfritari gekk í Miðbæjarskóla rann 
hreinn sjór á háflæði inn um útfallið á tjörninni. 
Svo rann mengað vatn út þar aftur á fjöru. Þetta 
endurnýjaði tjörnina og kríur voru í hólmanum 
og höfðu gnægð hornsíla að éta.

Endur með unga voru fjölmargar. Svo drap 
fjúkandi eiturryk af götum þetta allt.

Höfundur er hæstaréttarlögmaður. 

Mengunarhremmirinn

Einn munurinn á ríkum þjóð-
um og fátækum er sá, að 

ríku þjóðirnar hafa meiri fjár-
ráð. Fleira hangir þó á spýtunni 
en fjárráðin ein. Annar munur á 
ríkidæmi og fátækt er sá, að fólk 
í ríkum löndum lifir jafnan lengi 
í litlum fjölskyldum og fólk í fá-
tækum löndum lifir stutt í stórum 
fjölskyldum. Tökum dæmi. Ný-
fætt barn á Íslandi getur vænzt 
þess að ná 81 árs aldri, en nýfætt 
barn í Mósambík getur vænzt 
þess að ná 42 ára aldri. Ævir Ís-
lendinga hafa lengzt um þrjá til 
fjóra mánuði á ári síðan 1975; þá 
gat íslenzkur hvítvoðungur vænzt 
þess að ná 72 ára aldri. Ævilík-
ur fólksins í Mósambík hafa batn-
að mun hægar, eða um tvo mánuði 
á ári síðan 1960, en það ár gat ný-
fætt barn í Mósambík vænzt þess 
að ná 35 ára aldri. 

Hvernig fara þjóðir að því 
að hefja sig frá örbirgð til alls-
nægta? Það er löng saga. Hér 
ætla ég að einskorða frásögn-
ina við eitt atriði, sem fáir gefa 
gaum. Færri barnsfæðingar í fá-
tækum löndum stuðla jafnan að 
meiri hagvexti og velferð, þótt 
undarlegt megi virðast. Börn eru 
öðrum þræði eins og hver önnur 
fjárfesting. Fækkun barneigna 
gerir foreldrum kleift að búa 
betur að hverju barni, veita því 
meiri og betri menntun og betri 
skilyrði til að hafa eitthvað fram 
að færa á vinnumarkaði annað en 
vöðvaaflið eitt. Í fátækum lönd-
um hleður fólk niður börnum í 
þeirri von, að eitt þeirra verði 
þá kannski eftir heima hjá for-
eldrunum og líti eftir þeim í ell-
inni. Ómegðinni er þannig ætlað 
að koma í stað almannatrygg-
inga. Foreldrunum er það flest-
um um megn að koma öllum börn-
um sínum til mennta, svo að oft 
er það elzti sonurinn einn, sem 
nýtur skólagöngu umfram lög-
boðna skyldu, hin börnin sitja á 
hakanum. Fækkun barnsfæðinga 
á Íslandi hefur haldizt í hendur 

við batnandi menntun þjóðarinn-
ar. Nú fæðir hver kona á Íslandi 
að jafnaði 2,1 barn. Þessi fæðing-
artala heldur fólksfjöldanum föst-
um. Fólksfjölgun á Íslandi um 
þessar mundir stafar af innflutn-
ingi fólks utan úr heimi, ekki af 
barnsfæðingum. Á Íslandi fæddi 
hver kona að jafnaði 4,3 börn 
1960. Í Mósambík fæðir hver 
kona nú að meðaltali 5,3 börn á 
móti 6,5 börnum 1960. Fæst þess-
ara barna eiga kost á skólagöngu 
umfram skyldunám. Flest þeirra 
eru dæmd til fátæktar. 

Vart má á milli sjá, hvort fór 
verr með þetta volaða land, Mós-
ambík, borgarastríðið 1980-
92 eða búskaparlagið, sem var 
lengi í anda Marx og Leníns. Nú 
ríkir aftur lýðræði um landið, 
og markaðsbúskapur hefur leyst 
marxíska miðstjórn af hólmi. En 
þótt Mósambík hafi ekki tekið 
miklum framförum, hefur þróun-
arlöndum á heildina litið fleygt 
fram síðan 1960. Þetta vill stund-
um gleymast. Nýfætt barn í þró-
unarlöndunum getur nú vænzt 
þess að ná 65 ára aldri á móti 45 
árum 1960. Þannig hefur meðal-
ævin lengzt um fimm mánuði 
á ári í þriðja heiminum síðan 
1960. Það er örari framför en hér 
heima. Nýfætt barn í hátekju-
löndum heimsins getur nú vænzt 
þess að ná 79 ára aldri á móti 69 
árum 1960. Af þessu sést, að fá-

tæku löndunum hefur þrátt fyrir 
margvíslegt mótlæti og mikla 
neyð tekizt að draga verulega á 
ríku löndin. 

Hver kona í þróunarlöndun-
um fæðir nú að jafnaði 2,7 börn 
á móti fimm börnum 1960. Það 
er framför. Hver kona í hátekju-
löndunum fæðir nú að jafnaði 1,7 
börn á móti þrem börnum 1960. 
Það er afturför, því að talan 1,7 
er langt undir 2,1, sem þyrfti til 
að halda fólksfjöldanum í horf-
inu. Tyrkland (2,2), Bandarík-
in (2,1) og Ísland (2,1) eru einu 
OECD-löndin, þar sem barns-
fæðingar duga til að halda mann-
fjöldanum við. Öll önnur OECD-
lönd búa við náttúrulega fólks-
fækkun, sem þau bæta sér upp 
með innflutningi fólks annars 
staðar að. Meðalfæðingartala 
ESB-landanna er 1,5 og þýðir 
mikla fólksfækkun þar. 

Fólksfækkun í hátekjulöndunum 
mun trúlega hafa ýmsar ískyggi-
legar afleiðingar í för með sér, 
ef ekki tekst að snúa henni við. 
Meðalaldur mannfjöldans mun 
hækka til muna. Nú er hlutfall 
eldri borgara (65 ára og eldri) og 
fólks á vinnualdri (25-64 ára) ná-
lægt fimmtungi í hátekjulönd-
unum. Þetta hlutfall stefnir að 
óbreyttu í þriðjung í Bandaríkj-
unum 2050, helming í Evrópusam-
bandinu og 70 prósent í Japan. 
Fari svo, mun öldrun mannfjöld-
ans í hátekjulöndunum leggja 
þungar byrðar á heilbrigðisþjón-
ustu og lífeyrissjóði. Í Japan eru 
nú 25 þúsund manns komin yfir 
tírætt; talan stefnir í milljón 
2050. Það ár munu Mósambík og 
Jemen státa af fleira fólki sam-
tals en Rússland, ef svo fer sem 
horfir. Fátækar þjóðir þurfa að 
fjölga sér hægar til að lyfta af sér 
oki fátæktarinnar, og ríkar þjóð-
ir þurfa að snúa fólksfækkun í 
hóflega fólksfjölgun til að troðast 
ekki undir. 

Börn engin fyrirstaða



Lilja Katrín Gunnarsdóttir fer nánast aldrei í 
buxur og kann vel að meta níunda áratuginn.

„Ég keypti fjóra kjóla í Kolaportinu um síðustu helgi 
fyrir tvö og fimm, hvern öðrum flottari og þessi er 
eins og sniðinn á mig,“ segir Lilja Katrín og bætir því 
við að henni líði eins og Cyndi Lauper í honum „Ég er 
svoddan „eighties“ barn. Fæddist ´82 og finnst allt 
þetta tímabil svo heillandi. Átti stórar systur sem 

kynntu mig fyrir The Cure og ýmsu öðru „eighties“-
legu og þessi pönkaði ævintýrablær höfðaði sterk-
lega til mín,“ segir þessi káta kona og skýtur því inn 
að daginn sem myndin var tekin hafi vinnufélagarnir 
horft svolítið sérkennilega á klæðaburðinn. „En ég 
tímdi ekki að fara úr honum þó ég eigi eflaust eftir að 
nota hann meira spari í framtíðinni. Svona þegar ég 
skrepp á kaffihús á kvöldin.“

Pönkaður 
ævintýra-

blær

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.

Við bjóðum ykkur að skrá 
ykkur á brúðargjafalista

Kæru brúðhjón!



Tískuvikur standa nú yfir í 
borg ástarinnar.

Sýningar á hátísku hausts og vet-
urs 2007 standa nú sem hæst í 
París í Frakklandi. Hvert tísku-
húsið á fætur öðru teflir fram 
nýrri haute couture-línu þar sem 
öllu er tjaldað til enda um skraut-
fjöður tískuhússins að ræða.

Hér koma nokkr-
ar myndir þeirra 
tískuhönnuða
sem þegar hafa 
stigið á svið. 
Þeirra á meðal 
eru hin 
franska
Anne Valer-
ie Hash, 
portúgalski
hönnuður-
inn Felipe 
Oliveira
Baptista og 
hinn franski 
Christophe
Josse.

Hátískan í París

Útsala
Kjólar fyrir
brúðkaupið

Áður 7.990 kr.
Nú 4.990 kr.

Laugavegi 54
sími 552 5201

®

Laugavegi 51 •  s: 552 2201



Á hverju vori senda margir 
ilmvatnsframleiðendur frá sér 
sérútgáfur í takmörkuðu upplagi 
sem er ætlað að fanga stemningu 
sumarsins.

Flöskurnar eru bæði fallegar á að líta 
og beri einstaklingur rétta ilminn 
fyrir sig, getur útkoman stundum 
haft skemmtilegar félagslegar 
afleiðingar því mannskepnan 
stjórnast víst meira af lyktar-
skyni en við áttum okkur á.

Heitustu ilmpör 
sumarsins SÚKKULAÐIVAX HAFRAVAX SÚKKULAÐISTRIMLAR FYRIR ANDLIT OG LÍKAMA

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Fjarðakaup og Lyfjaval

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni
og einnig vaxstrimlar

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi



Fyrir sextíu árum kynnti 
Frakkinn Christian Dior 
fyrstu tískulínu sína.

Christan Dior fæddist í Frakk-
landi 21. janúar 1905. Hugur 
drengsins hneigðist fljótt til lista 
þótt vonir fjölskyldunnar væru 
að hann gerðist diplómati. Hann 
hætti í skóla árið 1925 og opnaði 
lítið listagallerí í Darfur með 
hjálp föður síns með þeim skil-
yrðum að Dior nafnið yrði ekki 
bendlað við það. 

Vegna fjölskylduharmleiks 
neyddist Dior til að loka lista-
safninu og fór á fjórða áratugn-
um að framfleyta sér með því að 
skissa upp kjóla fyrir hátísku-
húsin í Frakklandi. Árið 1938 
vann hann með Robert Piguet en 
árið 1945 hannaði hann fyrir 
Marcel Boussac. Boussac þessi 

varð mjög áhugasamur um þá 
hugmynd Diors að nota mörg lög 
af mismunandi dýrum efnum í 
flíkur.

Fyrsta tískulína sem Dior 
kynnti undir eigin nafni og kall-
aðist Corolle var frumsýnd árið 
1947. Með tilkomu Diors má 
segja að París hafi á ný orðið 
miðstöð tísku í heiminum eftir 
seinni heimstyrjöldina. Hann 
var þekktur fyrir klassíska fágun 
og lagði ríka áherslu á kvenleika 
í sniðum. Dior lifði þó aðeins í tíu 
ár eftir að hann setti tískulínu 
sína á markað en hann lést í okt-
óber 1957.

Fyrsta tískulínan frá Dior eftir 
að hönnuðurinn lést átti mikilli 
velgengni að fagna en það var 
hinn 21 árs gamli Yves Saint 
Laurent sem átti heiðurinn að 
henni. Saint Laurent var hylltur 
sem þjóðarhetja en vakti ekki 

eins mikla kátínu hjá tískufyrir-
tækinu þegar hönnun hans varð 
æ djarfari og náði mestum 
hæðum með „beat“ tískunni árið 
1960 en innblástur fékk hann frá 
djassklúbbum. Það ár var hönn-
uðurinn kallaður í herinn og 
framkvæmdastjórnin mótmælti 
því ekki. Hann opnaði síðan sitt 
eigið tískuhús eftir að herskyld-
unni lauk.

Í stað Yves Saint Laurent var 
Marc Bohan ráðinn til Dior sem 
starfaði þar til 1996 þegar ungur 
Breti að nafni John Galliano var 
ráðinn aðalhönnuður Christian 
Dior og starfar hann þar enn við 
góðan orðstír.

Verslanir Diors má finna víða 
um heim en flaggskip þeirra eru 
í New York, Beverly Hills, 
Waikiki, Houston, Short Hills, 
New Jersey, Boston og San 
Francisco.

Christan Dior í sextíu ár

Nýbýlavegi 12
Sími 554 3533

Opið virka daga 10-18 Laugardaga 10-16

g æ ð i  o g  g l æ s i l e i k i

Stærðir 36 - 48

ÚTSALA
Sandalar í 
úrvali

Stærðir 28 - 35
3.995 kr.

Stærðir 41 - 48
12.950 kr.

Stærðir 37 - 42
10.640 kr.

Stærðir 36 - 47
3.995 kr.

Stærðir 22 - 35
1.995 kr.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16



Á meðan að sumartískan syngur 
sitt síðasta á útsölum sem hófust í 
síðustu viku kynntu hönnuðir vor- 
og sumartísku 2008 fyrir herrana. 
Tískufyrirtækin eru flest í þeirri 
stöðu að eiga mikinn lager af sum-
arfötum því hér hefur ekki komið 

neitt sumar enn, 
eftir vor í apríl 
þegar almenn-
ingur var ekki 
kominn í sum-
arskap. Því 
bjóða flestir 50 
prósenta afslátt 
og jafnvel 
meira frá fyrsta 
degi nú þegar 
sumarfrí eru 
hafin. 

Í fyrra komu 
bermúdabuxur 

sterkar inn í fataskáp herranna. 
Þessi þróun hélt svo áfram í sumar 
með tilkomu jakkafata með stutt-
um buxum en Sonia Rykiel gengur 
lengra næsta sumar og nú eru það 
hreinlega lærin úti, hálfbuxur eru 
orðnar að stuttbuxum sem ná rétt 
niður að lærum. Þessar buxur eru 
til daglegra nota og úr fínum 
efnum. Vissara að byrja strax að 
þjálfa leggina fyrir næsta sumar!

Herratískan sumarið 2008 er 
fágaðri en verið hefur síðustu 
misseri og á það við um hönnun 
Véronique Nichanian hjá Hermès. 
Hún sýnir enn einu sinni hinn eina 
sanna franska „élégance“ meðal 
annars með eðluskinnsjakka í stíl 
Marlons Brandon, annar í „base-
bale“ stíl að hætti Alains Delon í 
„Plein soleil“ og Gatsby-legar 
hettupeysur. 

Jean-Paul Gaultier tekur gyllta  
og silfurlitinn sem eru áberandi í 
kventísku í sumar og leiðir inn í 
herratískuna næsta sumar með 
hermannalegum jökkum og eins 
konar pilsum í silfurlituðu efni eða 
víðum pokabuxum. Sundskýlur eru 
með hermannahnöppum úr málmi 
og framstykkið opnast eins og á 
duggarapeysunum frægu. 

Eins og flestir vita hætti Hedi 
Slimane hjá Dior-tískuhúsinu í 
apríl á þessu ári en til hans má 
rekja hina svokölluðu „slim-tísku“ 
sem mikið hefur borið á í herra-
tískunni í nokkur ár. Reyndar held 
ég að þessi tíska hafi nú náð 
hámarki sínu og eigi eftir að sjást 
minna. Margir biðu því með 
óþreyju að sjá hvað hinn nýi hönn-
uður Dior, Kris Van Assche, fyrr-
um aðstoðarmaður Slimanes, hefði 
að bjóða. Í stuttu máli sagt sést 
munurinn jafnt á því hvernig að 
tískusýningunni var staðið sem og 
á fatnaðinum sem var kynntur. Í 
staðinn fyrir rokkglamúr-anda síð-
ustu ára fór sýningin fram í klass-
ísku húsi í fínasta hluta 16. hverfis 
Parísar með tónlist í klassískum 
anda. Fyrirsæturnar voru lifandi 
en hreyfðust ekki og sýndu fatnað 
fyrir morgun, miðjan dag og kvöld 
en á tímum Christian Dior var við-
skiptavinum einmitt boðið í sali 
tískuhússins en ekki á tískusýning-
ar. Fatnaðurinn var sömuleiðis í 
fágaðri kantinum. Buxur með 
háum streng við hvítar skyrtur 
sumar hverjar með kjólfatabrjósti. 
Jakkarnir með kraga í japönskum 
origami-stíl. Litirnir hvítt, grátt og 
svart.

Karlar sýna á sér leggina

Veglegur kaupauki fylgir öllum keyptum
vörum frá Levante út september!
Fæst í apótekum og smásöluverslunum um land allt 
*Gildir á meðan birgðir endast

Vekja eftirtekt!



Sólbruni er hættulegur húðinni 
og sérstaklega ber að vernda 
húð barna fyrir honum.

„Við viljum hætta að segja 
að börnin eigi að vera brún 
og sæt,“ segir Guðrún Erla 
Einarsdóttir, lyfjatæknir í 
Lyfjum og heilsu í Domus 
Medica. „Okkur ber að 
verja húð þeirra alveg sér-
staklega vel enda benda 
allar rannsóknir til að lík-
urnar aukist á húðsjúk-
dómum seinna meir ef þau 
brenna.“

Guðrún Erla segir það 
hlutverk afgreiðslufólks 
að vísa fólki á góð sólar-
varnarkrem og þá ekki síst 
fyrir börnin. „Við eigum 
helst að bera á börnin sól-
arvörn sem inniheldur tvö 
efni sem heita títanoxíð 
(Titanium Oxid) og sink-
oxíð (Zink Oxid). Þau mynda svo 

góða varnarfilmu. Það eru því 
miður ekki öll krem sem innihalda 
bæði efnin en flest innihalda 
Titanium Oxid. Eins þurfum við að 

muna að bera á börnin 
hálftíma áður en þau fara 
út því það tekur smá stund 
fyrir kremin að virka.“ 

Númer eitt, tvö og þrjú 
segir Guðrún Erla að eng-
inn noti vörn með veikari 
stuðul en 20. „Það er það 
sem húðsjúkdómalæknar 
boða í dag og eftir því ber 
að fara,“ segir hún. 

Spurð hvort það sé þá 
ekki út í hött að selja veik-
ari vörn svarar hún. „Jú, 
enn er verið að framleiða 
veikari vörn og meira að 
segja líka sólarolíuna sem 
gerir ekkert annað en 
steikja okkur. Það er bara 
eins og margt annað sem 
óhollt er í búðunum og 
ber að varast.“

Góð vörn á börn

Fæddist eftir þrettán ár í frysti.

Stúlkubarn fæddist nýlega í 
Bandaríkjunum en fósturvísirinn 
sem barnið þróaðist úr hafði verið 
geymdur í frysti í þrettán ár. Þetta 
er talinn lengsti tími sem fóstur-
vísir hefur verið geymdur þannig 
að úr hafi orðið heilbrigt barn. 

Stúlkan, sem heitir Laina Beas-
ley, á tvö systkini á táningsaldri 
sem voru getin með tæknifrjóvg-
un á sama tíma og fósturvísirinn 
sem síðar varð að Lainu var fryst-
ur.

Móðirin, Debbie Beasley, er nú 
45 ára. Hún hóf frjósemismeðferð 
við háskólann í Kaliforníu á tíunda 
áratugnum. Þá notuðu læknar egg 
hennar og sæði eiginmannsins 
Kent til að búa til tólf fósturvísa 
en tveir þeirra urðu að tvíburum 
sem fæddust árið 1992.

Þremur árum síðar komst upp 
að læknar á frjósemisstöðinni 
hefðu notað fósturvísa í leyfis-
leysi og var læknastöðinni lokað 

og fósturvísarnir sem frystir 
höfðu verið voru sendir til rann-
sókna víða um Bandaríkin. 

Debbie og Kent tókst að finna 
átta af eigin fósturvísum og 
reyndu árið 1996 að eignast annað 

barn. Debbie fékk alvarleg ofnæm-
isviðbrögð við frjósemislyfi og 
var nærri dáin. Það var ekki fyrr 
en sjö árum síðar að hún var tilbú-
in að reyna á ný og nú á hún hina 
litlu Lainu.

Elsti fósturvísirinn að barni

Njóttu lífsins me› Angelicu

www.sagamedica.is

Sæktu styrk í íslenskt náttúruafl!

Angelica er íslensk náttúruafur› úr ætihvönn sem færir
flér tvenns konar virkni í sömu vöru. fiú fær› aukna
orku og sjaldnar kvef. Í ætihvönn er fjöldi hollustuefna
sem styrkja forvarnir og bæta heilsuna. Angelica jurtaveig
hefur sta›i› Íslendingum til bo›a frá 2002 og nú bætist
vi› n‡r valkostur, Anglica töflur. fiú tekur a›eins eina
töflu á dag og pakkinn endist flér í 2 mánu›i.
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Fæst í lyfja- og heilsuvöruverslunum

Auglýsingasími

– Mest lesið





KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Hjólhýsi á ótrúlegu verði!

Aðeins örfá hjólhýsi til 
á þessu frábæra verði

Innifalið í verði:
Fortjald,

gashellur,
gaskútur, 

hitari
ísskápur



HEIMILIÐ

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

BrBreiðagerði 14, Veiðagerði 14, Vogumogum
Heilsárshús á eignarlóð - Opið hús í dag frá kl. 17-18

Fr
u

m

182 fm tvílyft heilsárshús í Vogum, Vatnsleysustrandarhreppi, aðeins í 15 mín.
akstursfjarlægð frá Hafnarfirði. Húsið er timburhús á steinsteyptri plötu og selst
fullfrágengið að utan og fokhelt að innan. Gert er ráð fyrir heitum potti í öðrum
turninum og arni í stofu á neðri hæð. Lóðin er eignarlóð 1.500 fm að stærð með
fallegu sjávarútsýni. Einstakt hús sem er engu öðru líkt. Sjón er sögu ríkari. 
Verðtilboð.

Eignin verður til sýnis í dag, 
fimmtudag, frá kl. 17-18. 

Sölumaður verður á staðnum 
sími 821 0626 

Verið velkomin!

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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



TILKYNNINGAR

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Tjaldhólar 2, 22 og 24
Vel skipulögð einbýlishús byggð úr forsteyptum ein-
ingum í Suðurbyggðinni. Húsin skiptist skv teikningu
í stofu, borðstofu, eldhús, 4 svefnherbergi, baðher-
bergi, forstofu og þvottahús ásamt 34 m2 bílskúr.
Húsin afhendast í núverandi ástandi, rúmlega fok-
held. Góð áhv. lán geta fylgt. Tilboð óskast.

Steini og Atli, sölufulltrúar, 
taka á móti áhugasömum

Sölusýning fimmtudaginn milli kl. 20:00 og 21:00 

Fossvegur 2, Selfossi
Elvar og Svava á bjöllu

Mjög snyrtilega og vel skipulagða endaíbúð á
annarri hæð í þessu vinsæla fjölbýli. Eignin er 95 m2

og skiptist í bjarta stofu með útgengi útá góðar sval-
ir, eldhús með fallegri innréttingu, tvö rúmgóð svefn-
herbergi, baðherbergi með nuddbaðkari, stórum
sturtuklefa ásamt góðri innréttingu. Verð 19,7 millj.

Elvar eigandi sími 660 1182 
tekur á móti áhugasömum

Opið hús fimmtudaginn milli kl. 20:00 og 21:00

Heimahagi 9, Selfossi
Endurnýjað 119,8 m2 einbýlishús ásamt 39,0 m2 bíl-
skúr í grónu hverfi á Selfossi. Eignin skiptist í; forstofu,
hol, geymslu, þvottahús, 3-4 svefnh., eldhús með ný-
legri innréttingu, ný standsett baðherbergi og góða
stofu. Gólfefni eru góð, flísar á þvottahúsi og baði en
eikarparket er í öðrum rýmum. Verð 24,9 millj.

Steini sölufulltrúi sími 894 2045 
tekur á móti áhugasömum.

Opið hús fimmtudaginn milli kl. 19:00 og 20:00

A u s t u r v e g i  3 8  
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Álftarimi 10, Selfossi
Gott einbýlishús í grónu hverfi á Selfossi.  Eignin er
alls 178 m2 og telur; Stóra stofu, rúmgott eldhús,3-
4 svefnh., forstofu, baðherbergi, þvottahús, hol
ásamt stórum bílskúr. Gólfefni eru flísar og parket.
Garðurinn er gróinn og snyrtilegur með stórum
sólpalli. Verð 27,9 millj.

Atli sölufulltrúi sími 899 1178 
tekur á móti áhugasömum.

Opið hús fimmtudaginn milli kl. 19:00 og 20:00

Opin hús í kvöld á Selfossi

Borgartún 29 
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Opið hús í dag frá kl. 19:00 - 20:30
Grandavegur 5 - Þakíbúð

Fr
um

Vorum að fá í sölu vel skipulagða efri hæð og ris
með sér inngangi í steinhúsi miðsvæðis í Reykjavík.
Efri hæðin er 4ra herbergja 95,2 fm en að auki auk
fylgir manngengt ris (ekki skráð í fm tölu íbúðar) sem
búið er innrétta sem tvö stór herbergi með velux
þakgluggum. Sameiginleg verönd í garði til suðurs.
Búið er að endurnýja skolp, þak og rafmagn. 
Verð 27,9 millj.

Auður tekur vel á móti gestum í dag
frá kl. 19:00 - 20:30, teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 19:00 - 20:30
Bústaðarvegur 95 - Sér inngangur

Glæsileg 3-4ra herb. 89,3 fm íbúð á 2 hæðum í fal-
legu ný viðgerðu steinhúsi í vesturbæum. Íbúðin er
með gegnheilu parketi, mjög fallegri gluggasetningu
og skiptist í eftirfarandi: Neðri hæð: Anddyri/hol,
eldhús opið við borðstofu, stofu m. útg. út á suður
svalir, svefnherbergi og baðherbergi. Ris skiptist í
hol með þakglugga og svefnherbergi. Frá stofu er
gengið út á svalir með fallegu útsýni. 
Verð 27 millj.

Magnús Böðvar tekur vel á móti gestum í dag 
frá kl. 19:00 - 20:30, teikningar á staðnum.

FÉLAG FASTEIGNASALA

Nesbyggð

Veitingahúsið Einar Ben óskar eftir
starfsfólki á bar og í sal.

Upplýsingar veitir Stefán: 693 6526

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

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

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

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

OPIÐ HÚS
KAMBASELI 53 - 109 RVÍK.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Guðlaugur H. Guðlaugsson
Löggilltur fasteignasali
laugi@studlaberg.is

Halldór Magnússon
Löggilltur fasteignasali
dori@studlaberg.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Sölumaður
gulli@studlaberg.is

Fasteignasalan Stuðlaberg · Hafnargötu 29 · 2. hæð · 230 Reykjanesbæ · Sími: 420 4000 · Fax: 420 4009 · www.studlaberg.is

Lúxusíbúðir við Pósthússtræti í Keflavík

26 íbúða fjölbýli á 7 hæðum, 
þar af tvær þakíbúðir

Einangrun að utanverðu og flísalagt
Stærð íbúða 100m2 - 126m2 / þakíbúð 160m2

Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum
Fjórar íbúðir á hæð

Gott aðgengi og lyfta í stigahúsi
Glæsilegar innréttingar frá Trésmiðju Ella Jóns

Halogenbox innsteypt í loftaplötur
Vandaðar flísar á baðherbergi og þvottahúsi

Hiti í öllum gólfum íbúðar
Gólfsíðir gluggar

Sérlega vel hugað að hljóðeinangrun, m.a. með 
tvöföldum gólfum

Mjög mikil lofthæð í íbúðum
Verktaki er Meistarahús

Sölusýning fimmtudag frá kl. 18:00 - 20:00

20.900.000,-

FASTEIGNIR Bóas
Sölufulltrúi

699 6165

Gunnar
Sölufulltrúi

899 0800

Stefán Páll
Löggiltur

fasteignasali

Opið hús í dag milli 
kl. 18.00 – 19.00 

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

BÓAS 699 6165 &
GUNNAR 899 0800

SÝNA EIGNINA

• Verð 3.500.000
• Engar hvaðir um vsk. stafsemi
• 26,3 fm
• Innkeyrsluhurð 240 x 259
• 3ja fasa rafmagn sértafla í hverjum skúr
• Vélslípuð golf
• Góð geymsla
• Gott til útleigu

OPIÐ

HÚS

Móhella 4, 221 Hafnarfjörður

Aðeins örfáir skúrar eftir

Dverghólar 19
800 Selfoss
Vönduð eign á góðum stað

Stærð: 149,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 23.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
4ja  herb  parhús  með  bílskúr,   grónum garði  og  stórum sólpalli.  Flísalögð  forstofa  með  skápum.  Eldhús
flísalagt, með ljósum innréttingum og eyju. Stofan er björt með stórum gluggum.  Opið er milli eldhúss og
stofu  og  er  hátt  til  lofts.  Lagt  fyrir  skjávarpa  í  sjónvarpsholi.  Hjónaherb  er  rúmgott  og  með  góðu
skápaplássi.   Barnaherb  tvö  eru  einnig  rúmgóð  með  góðum  skápum.  Flísalagt  baðherb  með  fallegri
innréttingu.  Örstutt í skóla. Húsið er innst í botnlanga. Góð lán fylgja.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Fimmtudag kl. 20:00 - 20:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

512-3400

8648090

Skógarlundur 11
210 Garðabær
Komið og sjáið.

Stærð: 202 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 28.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.000.000
******  Remax Stjarnan kynnir*****                                    Einbýlishús á  eftirsóttum stað í  Garðabæ
Staðsetningin á eiginni er mjög góð, lítil umferð( barnvænt), ca 1000 fm glæsilega ræktuð lóð með miklum
gróðri.  Gengið er inn í glæsilegan nýlegan garðskála sem er panelklæddur með indverskum náttúrú flísum
og hita í gólfi. 3 svefnherbergi. Baðherbergi nýlega endurnýjað.  Komið og sjáið góða eign í Garðabæ sem
þið gætuð fallið fyrir.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

runar@remax.is

karl@remax.is

Björn S Ingólfsson
Sölufulltrúi

bjorn@remax.is

Opið
Hús

í dag 05.07.2007 Kl 19:30-20:15

517 3629

895 6406

860 0299

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is





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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.

Vér mótmælum allir

„Þetta eru svipmyndir eða stiklur. 
Auðvitað er gríðarlega mikið efni til 
enda um 100 ára sögu að ræða,“ segir 
Björn G. Björnsson hjá List og sögu 
sem setur upp sögusýningu Ungmenna-
félags Íslands. Hún verður opnuð í dag 
í Listasafni Kópavogs, Gerðarsafni, á 
setningardegi 25. landsmóts félagsins 
sem einnig er haldið í Kópavogi. 

Björn var önnum kafinn við upp-
setningu sýningarinnar í gær en gaf 
sér þó tíma til að lýsa því hvað hann 
teldi henni helst til gildis. „Ég held 
að fjölbreytni sé lykilorðið því hér 
eru meðal annars munir, kvikmynd-
ir, myndir, textar, verðlaunagripir og 
veggspjöld. Við lögðum þá hugmynd 
til grundvallar í byrjun að velja um 
100 atriði úr sögunni til að gera ein-
hver skil hér. Við köfum ekki djúpt í 
söguna en höfum sýninguna mynd-
ræna fyrst og fremst. Svo kemur 
bókin út í haust og þar er sagan öll.“

Bókin sem Björn nefnir er sem sagt 
saga Ungmennafélags Íslands sem 

Jón Magnús Ívarsson sagnfræðingur 
er að skrifa. 

Glöggur texti á sýningunni bregð-
ur ljósi á starfsemi félagsins frá upp-
hafi. Þar kemur fram að Ungmennafé-
lag Íslands var stofnað 2. ágúst 1907 á 
Þingvöllum. Fyrsti formaður þess var 
Akureyringurinn Jóhannes Jóseps-
son glímukappi og að sjálfsögðu var 
keppt í konungsglímu á fyrsta fundi. 
Jóhannes var líka fyrirliði glímu-
manna sem fór á vegum UMFÍ á Ól-
ympíuleika árið 1908. Hann keppti 
þar í grísk/rómversku fangi og komst 
í fjögurra manna úrslit en varð þá að 
hætta vegna meiðsla. Hann lauk því 
keppni ósigraður en taldist í 4. sæti.  

Stofnendur Ungmennafélags Ís-
lands voru fimm. Nú eru innan þess 
samtals 82 þúsund félagar í 19 héraðs-
samböndum og 12 félögum með beina 
aðild.

Ræktun lands og lýðs hefur jafn-
an verið á stefnuskrá ungmenna-
félaganna. Fyrir utan að efla íþrótta-

iðkun hafa þau staðið fyrir stofnun 
bókasafna, málfunda, útgáfu rita og 
almenns félagslífs. Þau notfærðu sér 
heitar laugar og byggðu víða litlar 
sundlaugar úr torfi og grjóti þar sem 
margir lærðu að synda. Einnig voru 
þau í fararbroddi við byggingu sam-
komuhúsa vítt og breitt um landið. 

Fyrsta landsmót UMFÍ var á 
Akureyri árið 1909 en ekki komst 
regla á þau fyrr en eftir 1940. Það 
ár var haldið mót í Haukadal að 
frumkvæði Sigurðar Greipssonar 
og sóttu það á annað þúsund manns. 
Síðan hafa mótin yfirleitt verið á 
fjögurra ára fresti. Að sögn Björns 
Hermannssonar, framkvæmdastjóra 
mótsins í ár, má reikna með að gestir 
landsmótsins 2007 hlaupi á nokkrum 
tugum þúsunda. 

Saga ungmennafélagshreyfingar-
innar er samofin sögu þjóðarinnar í 
hundrað ár og sýningin í Gerðarsafni 
birtir skemmtilegt brot af henni.
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Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

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

Guðmundur Árni
Guðjónsson,
Sunnubraut 17, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness þriðjudaginn 3. júlí.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Rafnhildur Katrín Árnadóttir.

Fyrirtæki okkar verður lokað
í dag, fimmtudaginn 5. júlí,
vegna útfarar

Sverris Norland

MOSAIK

„Listamaður getur ekki útskýrt 
list sína frekar en blóm getur 

rætt garðyrkju.“





Útlit spilar oftar en ekki 
stórt hlutverk í aðdrátt-
arafli fólks og í sumum 
tilvikum getur það 
ráðið úrslitum í maka-
vali. Vísindamenn 
benda á að tilteknir 

andlitsdrættir séu meira 
að segja líklegri en aðrir 

til að vekja hrifningu og telja að 
djúpstæðar sálfræðilegar skýring-
ar liggi að baki, sem hafi jafnvel 
gengið í erfðir frá frummönnum.

Kenningin er notuð til að sýna 
fram á að stóreygðar konur með 
ávöl andlit þyki fagrar, af því að 
þær kalli fram verndunartilfinn-
ingu hjá karlkyninu. Axlabreiðir 
karlar séu hins vegar eftirsóttir af 
konum þar sem þeir veki með þeim 

öryggiskennd. Þetta og fleira eigi 
síðan sinn þátt í því að pör draga 
sig saman og eignast afkvæmi.

Samkvæmt þessu er fallegt fólk 
því bæði líklegra til að eignast 
maka og fjölga mannkyninu held-
ur en aðrir, sérstaklega þeir ljótu. 
Ef út í það er farið er þó voða-
lega skrýtið að ljótleiki skuli vera 
jafn útbreiddur  og raun ber vitni, 
hafi þetta ferli viðgengist öldum 
saman.

Mér varð hugsað til þessarar 
kenningar þar sem ég horfði á lýta-
lækni skýra frá því í sjónvarpinu, 
að sífellt fleiri létu klippa sig, hefta 
og flysja til að uppfylla fegurðar-
staðla og þannig auka möguleikana 
á að krækja sér í maka og börn.

Eins og lýtalæknirinn benti hins 

vegar á, hafa allar þessar aðgerðir 
þó ekki minnstu áhrif á gen, þannig 
að þótt fólk sé búið að láta sjúga 
burt fituna eða snyrta á sér gogg-
inn eru líkur á að lýtin láti aftur 
á sér kræla þegar börnin koma í 
heiminn. Og þá er eins gott að hafa 
viðurkennt fyrir makanum að hafa 
lagst undir hnífinn, í stað þess að 
kannast ekki við neitt þegar kart-
öflunefið, skúffan og þriðja geir-
vartan skjóta óvænt upp kollinum.

Í ljósi þess er áhugavert að hugsa 
til þess að allt þetta ný-fallega fólk 
komi til með að fjölga ljótum hlut-
fallslega mikið á næstu árum, á 
meðan fegurðargenið deyr smám 
saman út eins og hver önnur risa-
eðla. Og ekki munu lýtalæknarnir 
hafa yfir neinu að kvarta.

SMÁRALIND
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ALLAR VÖRUR MEÐ
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50-70%
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Borin verða upp þau ný-
mæli í versluninni og menn-
ingarsetrinu 12 Tónum á 
næstu vikum að þar verð-
ur uppi myndlistarsýning: 
Það er listakonan Sigríður 
Níelsdóttir sem sýnir þar 
klippimyndir. 

Að þessu sinni sýnir Sigríður 31 
klippimynd sem hún hefur unnið 
að síðastliðið ár. Viðfangsefn-
ið spannar allt litróf mannlífs-
ins og bera myndirnar nöfn eins 
og Fuglaútópía, Skakki turninn á 
Íslandi, Knús er hollt, Mammon 
og Sápukúlur. 

Þetta er önnur einkasýning 
Sigríðar, sem er á áttræðisaldri. 
Á sýningu Sigríðar í 12 Tónum í 
fyrra seldust allar myndir henn-
ar upp á innan við tíu mínútum og 
fengu færri en vildu. Það má því 
búast við að heitt verði í kolunum 
á föstudaginn því Sigríður á sér 
marga og sanna aðdáendur.

Lífsferill Sigríðar er um margt 
sérstakur: Eins og hún segir sjálf: 
„Rætur mínar liggja til tveggja 
landa. Faðir minn var Dani, móðir 
mín Þjóðverji. Ég fæddist í Kaup-
mannahöfn 25. febrúar 1930 og 
ólst upp þar. Það var mikil músík 
í kringum okkur. Faðir minn og 
bróðir spiluðu á fiðlu en móðir 
mín og við systurnar tvær lærð-
um á píanó. Það gamla hljóðfæri 
er nú á heimili systursonar míns. 
Mamma söng oft við hússtörfin og 
við systurnar sungum oft við upp-
þvottinn á kvöldin og skemmtum 
okkur prýðilega. Ég hugsa að ég 
hafi erft sönggleðina frá mömmu. 
Það var sungið í skólanum, í kirkj-
unni og í K.F.U.K., og svo var það 
útvarpið sem veitti okkur ríku-
lega af fallegri tónlist. Sem barn 
átti ég litla leirflautu og munn-
hörpur hef ég átt margar, á reynd-

ar eina núna. Ég reyndi að spila á 
gítar en náði ekki tökum á því. 17 
ára gömul keypti ég harmónikku, 
sem ég hafði með þegar ég fór til 
Íslands 1949, en ég varð að hætta 
við að spila á hana vegna bakveiki. 
1960 var mér gefið gamalt stig-
ið orgel, sem ég notaði um ára-
bil. Síðan keypti ég mér rafmagns-
orgel.“

„1989 fór ég til Brasilíu og þar 
keypti ég mitt fyrsta, og síðar 
annað hljómborð. Þau skildi ég 
eftir þegar ég fór heim til Ís-
lands 1997. Eitt af því fyrsta sem 
ég keypti hér var nýtt hljómborð, 
sem er nú bara galdratæki, sem 
gefur manni möguleika á að spila á 
öll möguleg hljóðfæri sem hjartað 
girnist. 2004 keypti ég það hljóm-
borð sem ég á núna. Ég get ekki 
hugsað mér hvernig lífið væri án 
tónlistar!

Klippimyndir hef ég gert alla 
ævi eða frá því ég gat haldið á 
skærum, en þær myndir sem ég 
sýni nú hef ég unnið að síðastlið-
ið ár.“

Sigríður hefur sent frá sér 58 
geisladiska á undanförnum sjö 
árum, og hefur vakið verðskuld-
aða athygli hér heima og erlend-
is fyrir frumlega og einlæga tón-
list sína. Umfjöllun um hana hefur 
birst í fjölmiðlum í Danmörku, 
Þýskalandi, Portúgal, Finnlandi, 
Póllandi og Japan svo nokkur 
dæmi séu tekin. 

Þá er vinna við nýja íslenska 
heimildarmynd um Sigríði í full-
um gangi en umsjón hennar er í 
höndum Kristínar Bjarkar Kristj-
ánsdóttur (Kira Kira) og Orra 
Jónssonar í Slowblow.

Sýningin stendur frá 6. júlí til 1. 
september. Allir eru velkomnir en 
á opnuninni frá 16-18 í dag verða á 
boðstólum kaffi og með því að ís-
lenskum sið. 

Tónlistarkonan Kira Kira eða 
Kristín Björk Kristjánsdóttir 
heldur tónleika í kvöld af því til-
efni að hún hefur nú lokið upp-
tökum á nýju safni tónsmíða 
sem væntanlegar eru á mark-
að síðla árs eða í ársbyrjun 
2008. Með henni á sviði gamla 
Iðnaðarmannahússins verða Sea-
bear og Hudson Wayne. Herleg-
heitin hefjast upp úr tíu að kvöldi 
og verður vonandi friður fyrir 
lendingum einkaþotna yfir Tjörn-
inni þessa kvöldstund. 

Kira er nýkomin úr sigl-
ingu: hún var að túra um vest-
urströnd Bandaríkjanna, spilaði 

í San Diego, LA, San Francisco, 
Portland og Seattle. Með henni 
í för voru Mice Parade og Tom 
Brusseu. Þaðan hoppaði hún yfir 
meginlandið og lenti í Vermont og 
giggaði þar með Charalambides.

Áður en túrinn vestanhafs hófst 
hljóðritaði hún í Finnlandi efni á 
nýja plötu. Þar lögðu þarfa hönd 
á plóginn Samuli Kosminen, Ei-
ríkur Orri, Alex Somers, Hilmar 
Jensson og Pekka.

Það er fáu lofað um prógrammið 
utan nýs efnis. Seabear mun leika 
efni af nýjum diski og Wayne fer 
með kyrrláta sveitasöngva. Miða-
sala er við innganginn. 

Kira Kira í kvöld í Iðnó

Ranghermt var í gær að Laufey 
Sigurðardóttir fiðluleikari væri 
upphafsmaður Sumartónleika við 
Mývatn. Það er Margrét Bóasdótt-
ir hratt þeim af stað og hefur stýrt 
þeim í tuttugu ár. Laufey  stendur 
fyrir tónleikahaldi þar um páska. 
Eru viðeigandi beðnar velvirðingar 
á þessum missögnum. -

Leiðrétting

Álfar setjast að í Edens ranni
Kl. 12.00 
Tómas Guðni Eggertsson, organisti 
Grundarfjarðar og Stykkishólms, leikur á 
Klais-orgelið í Hallgrímskirkju á há-
degistónleikum kl. 12 í dag. Á efnisskrá 
Tómasar eru Prelúdía í g-moll eftir Dietrich 
Buxtehude, hinn frægi Kórall nr. 3 í a-moll 
eftir César Franck, Transports de joie 
d´une ame devant la glorie du Christ qui 
est la sienne úr L’Ascension III. sem Olivier 
Messiaen skrifaði 1933 fyrir hljómsveit en 
umritaði ári síðar fyrir orgel.
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Nú er rétti tíminn til að kaupa SENTINEL garðtraktor

Á BETRA VERÐI!

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

169.000,-

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

209.000,-

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

239.000,-

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

199.000,-

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

279.000,-

18 ha garðtraktorinn
er með stýri á öllum 

hjólum.



Tumi Magnúson listmálari opnar 
á morgun sýningu í seyðfirska 
menningarsetrinu Skaftfelli. Á 
sýningunni gefur að líta tvö stór 
prent og myndverk á fimm skjám 
með hljóði. Efniviðurinn er eins 
og hefur verið um langt skeið hinn 
fljótandi litur og þaðan er nafnið 
komið á sýninguna: Pollar. 

Sýninguna segir Tumi aðlag-
aða rýminu í Skaftfelli. Hann er 
að skoða eðli litarins, flökt hans 
á hreyfingu og litbrigðin, nema 
nú hefur hann gætt litinn hljóði: 
„Ég vil helst vinna á óskilgreindu 
svæði. Þar eru möguleikarnir, 
efinn, áhættan og spenningurinn. 
Forvitnin leiðir mann áfram og 
efinn ögrar manni. Það sem oftast 
á sér stað hjá mér er að viðfangs-
efnið, sem er gjarnan hlutur, efni 
eða lífvera, kemst í snertingu við 
einhvers konar rými, til dæmis 
herbergi eða ákveðinn myndflöt. 
Þetta gerist í gegnum ljósmynd 
eða video, þá tölvu, og síðan raun-
verulegt rými. Verkin mín geta 
kallast viðvarandi rannsókn á 
samruna hlutar og rýmis, mynd-
ar og ramma, framsetningar og 
teygjanleika. Verkin virðast oft-
ast fá form sem tengjast málverki 
á einhvern hátt. Ekki vegna þess 
að ég óski þess sérstaklega, það er 
mér bara eðlilegt. Jafnvel 8 milli-
metra kvikmynd sem ég gerði 
1980 er málverk í eðli sínu, jafn-
vel þó ég hafi ekki málað á náms-
árunum. Þetta gæti leitt mann að 
þeirri niðurstöðu að málverk sé 
hugarástand frekar en myndlist-
araðferð. Efniskennd og pixlar, 
möguleikinn á að vinna með efni 
á óefniskenndan hátt er auðvit-
að þversögn. Það er samt ein hlið-
in á verkinu „Pollar“ sem ég sýni 
nú í Skaftfelli. Það er video, hljóð 
og ljósmyndainnsetning, sem er 
unnin á stafrænan, en um leið 
mjög efnislegan/líkamlegan hátt. 

Tumi segist hafa unnið með 
þetta þema í langan tíma: „Poll-
ar” tengist ljósmyndaverki sem 
ég gerði árið 1979. Það saman-
stóð af tveimur svarthvítum ljós-

myndum sem settar voru upp á 
gagnstæðum veggjum. Önnur 
sýndi mjólkurdropa sem var að 
detta úr flösku. Hin sýndi drop-
ann lenda í mjólkurpolli. Mynda-
vélin, og þar með áhorfandinn, 
var á milli. Hljóðið er mjög mik-
ilvægur hluti verksins, og undir-
strikar rýmislega eiginleika þess. 
Það virkjar einnig áhorfandann, 
sem ósjálfrátt reynir að tengja 
hljóð og mynd.“

Tumi hefur um tveggja ára 
skeið dvalið í Kaupmannahöfn við 
kennslu í Konunglegu listaaka-
demíunni þar sem hann veitir for-
stöðu annarri af tveimur málara-
deildum. Hann sýndi síðast hér á 
landi í Ásmundarsal en átti verk 
á sýningu í Carlottulundi á liðnu 
ári.

Á sama tíma opnar sýning Árna 
Geirs Lárussonar og Jökuls Snæs 
Þórðarsonar á Vesturveggnum í 
Bistrói Skaftfell. Þeir munu einn-
ig fremja tónlistargjörning í Bis-
trói Skaftfell kl. 17.00.

Sýning Tuma verður opin alla 
daga frá 13.00 til 18.00 og mun 
standa til 4. ágúst. Sýningin á 
Vesturveggnum verður opin á 
opnunartíma Bistrós Skaftfells og 
stendur til 18. júlí. 

Tumi í Skaftafelli

Auglýsingasími

– Mest lesið

Auglýsingasími
Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is 

Opið mánudaga–föstudaga 8–18,
laugardaga 10–16 og sunnudaga 12–16

Geymsla

Rúm
196x178 cm

Rúm
196x178 cm

Færanlegt
matborðSæti Sæti

Sæti

Sæti

Eldhús

Þrep

Baðherbergi með
föstum veggjum,
klósetti og sturtu



Nú stendur yfir Listasumar á 
Akureyri og er margt um dýrð-
ir í bænum. Í hádeginu á morg-
un verða tónleikar í Ketilhúsinu: 
það eru ungir listamenn sem stíga 
þar fram og flytja blandaða dag-
skrá þekktra sönglaga við undir-
leik Antoníu Havesi píanóleikara: 
Hlöðver Sigurðsson tenór og Þór-
unn Marinósdóttir sópran. Hefjast 
tónleikarnir klukkan 12. 

Hlöðver er Siglfirðingur og 
naut kennslu við tónlistarskólann 
þar. Hann lærði fyrst á trompet 
en sneri sér svo að söngnum undir 
leiðsögn Antoníu. Áttunda stigi 
lauk hann frá Tónlistarskólanum 
á Siglufirði 2001. Síðan lagðist 
hann í víking, stundaði söngnám 
við Guildhall-skólann í London og 

Mozarteum-háskólann í Salzburg. 
Nú um stundir nýtur hann leið-
sagnar Kristjáns Jóhannssonar.

Þórunn Marinósdóttir er úr 
Reykjavík. Hún stundaði einnig 
nám á hljóðfæri um árabil, lærði 
á fiðlu í tíu ár áður en hún sneri 
sér að söngnum. Hún var fyrst í 
Söngskólanum í Reykjavík og lauk 
þaðan prófi 2002. Framhaldsnám 
hefur hún stundað í Mozartheum 
frá 2003 til 2006. Hún er einnig í 
læri hjá Kristjáni Jóhannssyni.

Bæði hafa þau komið fram 
í óperusýningum í Austurríki 
og flutt söngdagskrár víða. Á 
tónleikunum á morgun syngja 
þau þekktar perlur óperubók-
menntanna og íslenskra sönglaga, 
bæði einsöngslög og tvísöng. -

Hádegistónleikar 
í Ketilhúsinu

Breski myndlistarmaðurinn Peter 
Blake – maðurinn sem gerði ásamt 
eiginkonu sinni umslag plötunnar 
Sergeant Pepper‘s, er sjötíu og 
fimm ára um þessar mundir. Hann 
heldur upp á afmælið með stórri 
málverkasýningu í Tate-safninu 
í Liverpool og hefur mátt þola 
nokkra gagnrýni í blöðum eftir að 
hún var opnuð í síðustu viku. 

Sir Peter þarf reyndar ekki að 
láta það á sig fá þótt kornung-
ir listfræðingar fúlsi við stórum 
olíuverkum hans. Hann hefur um 
marga ára skeið verið með vin-
sælli myndlistarmönnum á Bret-
landi, er gjarnan kallaður guð-
faðir poppsins þar í landi, sem er 
raunar nokkuð vafasamur titill. 
Hann er líka úr þeirri stétt sam-
félagsins sem hefur alltaf verið 
litið frekar niður á í yfirlætisfullri 
umfjöllun listfræðinga sem lista-
mönnum eins og honum úr verka-
lýðsstétt hefur raunar verið frek-
ar uppsigað við. Hann er úr verka-
lýðsstétt sem skýrir aðdáun hans 
á dægurlagahetjum, Presley, Ev-
erly Brothers og Bítlarnir; glímu-
kappar, dvergar og stripparar eru 
hans fólk. 

Blake hefur valdið nokkru um-
róti síðustu vikur. Hann lýsti því 
yfir opinberlega fyrir mörgum 
árum að hann væri hættur opin-
berum afskiptum að myndlist en 

framleiðir enn verk, bæði stök 
verk og print í fjöldaútgáfu. Um-
rótið var sökum þess að hann fal-
bauð vinnuskála sinn til marga 
ára til sölu í heilu lagi. Hann hefur 
alla tíð verið sjúkur safnari á alls 
kyns furðugripi og fullyrða þeir 
sem hafa fengið að grúska í vinnu-
skálanum að þar leynist mörg ger-
semin og raunar gæti draslið sem 
hann hefur sankað að sér fyllt 
heilt safn. Kaupendur hafa ekki 
gefið sig fram enda verðið óljóst. 
Hann segist þurfa á fjármagninu 
að halda: þrátt fyrir langan feril 
séu sjóðir hans uppurnir og fátt 
eftir til elliáranna.

Ýmsir hafa tekið upp hanskann 
fyrir hann síðustu daga. Þar fer 
fremstur annar strákur úr verka-
mannastétt: ríkasti myndlistar-
maður núlifandi, Damien Hirst. 
Hann fussar við athugasemdum 
hinna lærðu og segir að enginn 
geti efast um yfirburði afmælis-
barnsins. Eftir hann liggi áhrifa-
mesta listaverk síðustu aldar: um-
slagið um Sgt. Pepper‘s Lonely 
Hearts Club Band.

Sýning í Tate-safninu í Liver-
pool verður opin til hausts. 

Guðfaðir poppsins

Fundaaðstaða
Smáréttahlaðborð

Konfektkökur
Smurt brauð



Hamingjudagar skella á í Gallery 
Turpentine í eftirmiðdaginn þegar 
Guðrún Vera Hjartardóttir mynd-
listarkona opnar þar sýningu. Guð-
rún segist hafa smíðað sýninguna 
inn í rýmið á Ingólfsstrætinu þar 
sem Turpentine er til húsa. Verkin 
eru fjögur og passa inn: „Þau eru 
öll í stærri kantinum,“ segir Guð-
rún. Guðrún Vera hélt síðast sýn-
ingu á Íslandi í lok ársins 2005, þá 
í Listasafni Reykjavíkur – Hafnar-
húsi. Sú sýning hét „Velkomin(n) 
til mannheima“ og túlkaði m.a. 
fæðingu og fyrstu skref mannsins 
í gleymskunni eftir að hann var 
gerður brottrækur frá Paradís. Í 
Hamingjudögum skoðar listakon-
an hins vegar mannlegar fýsnir 
og freistingar, s.s. lygi, græðgi eða 
hvers kyns ofneyslu sem ætlað er 
að fylla upp í tómleika. Verk hennar 
hafa um langt skeið verið bernsk-
ar mannverur úr leir í hvítu rými, 
einmanakennd hefur svifið yfir 
vötnum í sköpun listakonunnar en 
nú segist hún stigin til jarðar og 
komin í mannheima. Verkin fjög-

ur eru unnin með blandaðri tækni, 
mest í leir en fleiri efni koma til. 
Nú eru verur hennar komnar í 
föt. Grunnur verkanna er unninn 
í plastleir: „Svona eins og krakkar 
eru með á leikskólum,“ segir lista-
konan. Efnið er bæði þjált í mótun 
og hefur mjúka áferð þegar það 
harðnar, þótt steypa verði gler-
hjálmi yfir sum eldri verka hennar 
til að hlífa þeim við meiðslum. Hún 
segist hafa byrjað með tvo póla við 
undirbúning sýningarinnar: hung-
ur og græðgi. Græðgin hafi unnið 
á í fyrirferð í vinnslunni. Hungr-
ið þorrið, enda ekki eins sjáanlegt 
og græðgin. 

Yfirskriftin er fengin að láni 
frá samnefndu leikriti Samuels 
Becketts. Þar sagði af hinni sælu 
frú sem sat í stórum sandbing og 
sökk æ dýpra í hauginn uns haus-
inn einn stóð upp úr. Guðrún seg-
ist ekki vera móralisti þótt lestir 
mannsins og fýsnir hafi att henni 
af stað í undirbúningi Hamingju-
daga: „Ég er bara manneskja,“ 
segir hún og trúir á siðferðiskennd 
mannsins. 

Sýningin stendur til 22. júlí.

Hamingjudagar

NASA – ÞAR SEM ÍSLENSKUM HOMMUM 
OG LESBÍUM FINNST SKEMMTILEGAST 
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Schindlers List hafði gríðarlega sterk áhrif 

Kvikmyndin Evan Almighty 
var frumsýnd í gær en 
hún er sjálfstætt framhald 
Bruce Almighty sem sló í 
gegn fyrir fjórum árum. 
Þá fékk Jim Carrey að vera 
Guð en að þessu sinni er 
það Steve Carell sem fær 
skemmtilegt hlutverk hjá 
almættinu.

Evan Baxter var fréttamaðurinn 
sem fékk að finna fyrir óþrjótandi 
valdi hins hégómagjarna Bruce. 
En margt hefur breyst síðan þá, 
Evan er hættur í fjölmiðlum og 
hefur verið kosinn á þing í Wash-
ington. Hann flytur því með alla 
fjölskyldu sína til höfuðborgar-
innar og hlakkar til að geta þjónað 
bæði landi og þjóð. En þá kemur til 
kasta Guðs sem hefur allt annað 
í hyggju. Hann nálgast Evan og 
biður þingmanninn um að byggja 
örk, svipaða og Nói gerði forðum 
daga. Enda sé mikið flóð í vænd-
um og því þurfi að bjarga mann-
kyninu frá glötun. Eða að minnsta 
kosti íbúum höfuðborgarinnar.

Eflaust væri hægt að halda 
langar ræður um hvað höfundur-
inn Steve Oedekerk hefur haft í 
huga þegar honum datt í hug að 
láta manninn vera Guð. Og svo að 
hann yrði nánasti samstarfs-
maður hans í nútímanum. 
En það er eflaust engin til-
viljun að Nói skuli koma til 
höfuðborgarinnar og eigi að 
smíða örk til að bjarga 
mannslífum og dýrum. 
Stjórnvöld þar 
í borg hafa 
verið harðlega 
gagnrýnd bæði 
innanlands og er-
lendis og þá hefur forset-
inn George W. Bush verið 
duglegur við afla sér óvina 
og nýtur sífellt meiri óvin-
sælda heima fyrir en 
hann er sem kunnugt er 
mjög trúaður. 

Kristnir trúarflokk-
ar hafa á hinn bóginn 
tekið Evan Almighty 
opnum örmum en 

bókstafstrúarmenn eru áhrifa-
mikill minnihlutahópur þar í 
landi. Þeir telja 
myndina vel til 
þess fólgna að 
skerpa aðeins á 
trúnni og kristnu 
líferni.

En gagnrýn-
endur hafa ekki 
verið hrifnir af 
þessu nýjasta 
útspili Steves 
Carell og Oede-
kerks og dómar 
um myndina 

eru ekki í sam-
ræmi við vænt-
ingar og vonir framleiðend-

anna. Carell hefur hingað til 
verið talinn ein skærasta 

stjarna bandarísk gam-
anleiks og 
bera vin-
sældir

bandarísku út-
gáfunnar The Off-

ice þess glögg merki. 
Að ógleymdri Óskars-
verðlaunamyndinni
Little Miss Sunshine. 
Evan Almighty átti í 
reynd að steypa Jim 
Carrey endanlega af 
stóli sem fyndnasta 
manni Bandaríkj-

anna.
Helstu

bíórýnar Bandaríkjanna hafa jafn-
vel margir gengið svo langt segja 

að ef Evan Alm-
ighty væri ekki 
svona mein-
laus þá kæmi 
hún sterk-
lega til greina 
sem versta 
mynd sumars-
ins. Handrit-
ið sé því miður 
veikt og mis-
takist að nýta 
sér alla þær 
Biblíutilvísanir
sem hefði verið 
hægt að útfæra 

listilega. Washington hafi verið 
miðdepill pólitískra mistaka und-
anfarin ár og nægi þar að minnast 
á Íraksstríðið umdeilda og aðgerð-
arleysi stjórnvalda þegar fellibyl-
urinn Katrína gekk yfir New Or-
leans og orsakaði ein mestu flóð í 
sögu Bandaríkjanna. Þetta hefði 
myndin getað nýtt sér með sög-
unni af Nóa sem forðaði hinum 
sanntrúuðu frá glötun eftir að 
mannkynið hafði reitt Guð sjálf-
an til reiði.

Evan Almigthy virðist því ekki 
vera sá hápunktur sem vonast 
hafði verið til fyrir feril Carells 
en stjarna hans ætti þó að kom-
ast ólöskuð frá borði. En toppn-
um verður eflaust náð fyrr held-
ur en síðar.

Gagnrýnandi kvikmyndabiblíunnar Variety fer fögr-
um orðum um kvikmyndina Mýrina eftir Baltasar 
Kormák en hún var frumsýnd á Karlovy Vary-kvik-
myndahátíðinni í Tékklandi á sunnudaginn. Segir 
Eddie Crockrell að myndin eigi eflaust eftir að vekja 
mikla athygli, hún höfði til margra og eigi vafalít-
ið eftir að gera góða hluti á kvikmyndahátíðum úti 
um allan heim. Þá hrósar hann sérstaklega tæknilegu 
hliðinni.

Tékkneska vefsíðan blisty.cz sparar hins vegar ekki 
stóru orðin og segir þetta vera eina bestu mynd leik-
stjórans Baltasars. Hann sýni einstaka hæfileika til 
að blanda saman lífi, listum og skemmtun í eina heild 
sem sé hreint út sagt frábær. Baltasar er hlaðinn lofi 
í gagnrýninni og Mýrin fær fullt hús stiga. Hún er 
sögð uppfylla öll þau skilyrði sem breskar sakamála-
myndir setji og það sé í raun sorglegt hversu lítið sjá-
ist til hreinræktaðra sakamálamynda á borð við Mýr-
ina.

Mýrin sló eftirminnilega í gegn hér á landi og sló 

gjörsamlega öll met í aðsókn. Myndin segir frá rann-
sóknarlögreglumanninum Erlendi sem rannsakar 
dularfullt morð á barnaníðingi. Með aðalhlutverkin 
fara þau Ingvar E. Sigurðsson, Atli Rafn Sigurðarson 
og Ágústa Eva Erlendsdóttir. Myndin er byggð á sam-
nefndri bók Arnaldar Indriðarsonar. 

Tékkar mjög hrifnir af Mýrinni

Bandaríski leikstjórinn Woody 
Allen er byrjaður að sópa til sín 
leikurum fyrir sína næstu mynd. 
Meðal þeirra sem þegar hafa 
verið ráðnir eru Javier Bardem 
og Penelope Cruz og nýlega bætt-
ist Patricia Clarkson í hópinn. 
Fyrir þessari þrenningu fer síðan 
auðvitað Scarlett Johansson sem 
Allen virðist vera hugfangin af.

Woody hefur hingað til verið 
þekktastur fyrir að nýta sér um-
hverfi Manhattan og er raunar 
meinilla við að fara út fyrir land-
steinana. En hann hefur á undan-
förnum árum verið að færa sig út 
fyrir landsteina og borið það fyrir 
sig að bandarískum kvikmynda-
iðnaði sé meinilla við myndir sem 
ekki skili gróða. Þannig hafa þrjár 
síðustu myndir hans, Match Point, 
Scoop og Cassandra‘s Dream að 
mestu leyti verið framleiddar í 
Bretlandi og teknar þar upp. 
Bretar virðist vera jafn hrifn-
ir af Allen og sveitungar leik-
stjórans í New York en sömu 
sögu er ekki að segja um aðra 
íbúa Bandaríkjanna. Allen 
hefur ekki farið leynt með 
andúð sína á Hollywood og 
þeirri peningamaskínu sem 
þar virðist ráða ríkjum. Og 
til marks um það hefur leik-
stjórinn aðeins einu sinni 
mætt til að vera viðstaddur
Óskarsverðlaunaafhend-
inguna en það var árið 2002 
þegar kvikmyndaakadem-
ían minntist fórnarlamba 
hryðjuverkanna í New 
York.

Sögusviðið að þessu sinni 
hjá Allen er hins vegar 
hvorki Manhattan né 
London heldur heimaborg 
Eiðs Smára Guðjohnsen, 
Barcelona, en Allen virð-
ist vera ástfanginn af þessari 
höfuðborg Katalóníuhéraðs-
ins. „Þetta á að vera ástarbréf 
til borgarinnar og vonandi næ 

ég að fanga anda borgarinn-
ar á sama hátt og ég hef gert 
með Manhattan,“ sagði Allen 
á blaðamannafundi nýlega.

Ekki hefur verið upplýst 
hver söguþráðurinn er 

en blaðamenn Empire 
leika sér með hugsan-
legt handrit og skrifa á 
heimasíðu tímaritsins 
að hún verði að öllum 
líkindum um ljóta 
karlmenn sem fara á 
stefnumót með stúlk-
um sem eru sex sinn-
um fallegri en þeir. 
„Og að öllum líkind-
um verður hinn víð-
frægi Gaudí-garð-
ur notaður á svipað-
an hátt og Central 
Park.“ Áætlað er að 
tökur hefjist 9. júlí 

og því verði hún í Ósk-
arskapphlaupinu.

Allen gerir Barce-
lona að Manhattan





Jón Brynjar Birgisson er 
menntaður mjólkurfræðing-
ur. Hann heldur úti rjómaís-
vef og framleiðir dýrindis 
ís heima í eldhúsi.

Jón Brynjar hefur ísgerðina þó 
ekki að atvinnu um þessar mund-
ir. „Nei, ég starfa hjá Rauða 
krossinum eins og er. En ég hef 
unnið við ísgerð bæði hérna á Ís-
landi og í Danmörku,“ útskýrði 
hann.

Jón Brynjar segir ísgerð heima 
í eldhúsi ekki þurfa að vera mikla 
kúnst. „Það á hver sem er að geta 
gert þetta, það er til það mikið af 
einföldum uppskriftum,“ sagði 
Jón Brynjar.

Öllu er blandað saman í þykk-
botna stálpotti og hitað upp að 
suðu. Látið malla varlega við 
lágan hita í 3-4 mínútur. Varist að 
láta blönduna brenna við.

Blandan er kæld í 4-6 gráður og 
látin þroskast í a.m.k. 4 klst. Best 
er að gera hana degi áður en hún 
er fryst.

Með heimilisísvél: Ísinn er 
frystur og þeyttur í vélinni þang-
að til hann verður þykkur og 
mjúkur. Þá er hann settur í loft-
þétt frystiílát og látinn harðna í 
frystikistu í a.m.k. 2 klst.

Í höndunum: Blandan er sett í 
frystiílát og látin frjósa í 4 klst. Á 
því tímabili þarf tvisvar sinnum 
að brjóta ísinn upp með þeytara 
eða matvinnsluvél.

Áður en ísinn er borinn fram er 
gott að láta hann standa í 10 mín-
útur. Þá má skafa hann í kúlur.

Ísgerð með fitusnauðari vörum, 
á borð við kókosmjólkina sem Jón 

notar í uppskrift dagsins, getur 
þó verið aðeins snúnari. „Það er 
svona skemmtilegt að leika sér 
með það. En þá þarf að setja ísinn 
í frysti, taka hann út og þeyta 
hann aftur upp ef menn eru ekki 
með sérstök tæki til að gera það,“ 
sagði hann. Sjálfur á Jón ágætis 
ísgerðarvél sem hann pantaði af 
internetinu. „En það eru líka til 
hræódýrar, fínar vélar í búðum á 
Íslandi,“ benti hann á.

Jón segir lítið mál að prófa sig 
áfram með bragðtegundir í ís-
gerðinni. Kókosísinn er aðeins 
einn af mörgum uppáhaldsísteg-
undum hans. „Á sumrin er maður 
með mikið af ávaxtategundum – 

kókosís og ávaxtasorbet og fleira. 
Svo fer ég kannski meira í hefð-
bundnu tegundirnar yfir vetur-
inn,“ sagði Jón. Þá er ís með hvítu 
súkkulaði í uppáhaldi hjá honum. 
„Það er ekta jólaís, hann er mjög 
þykkur og mikill. En það er svo-
lítil kúnst að gera hann,“ bætti 
hann við. 

Með kókosísnum mælir hann 
með íssósum úr framandi ávöxt-
um á borð við mangó og ananas. 
„Svo hef ég borið hann fram með 
Bailey’s líka. Líkjörinn er það 
þykkur að ef maður notar lítið 
af honum er hann ágætis íssósa,“ 
sagði Jón. Vef hans er að finna á 
jon.blog.is.

Mysan ómissandi í eldhúsinu

Örveruástand á kryddi hefur batn-
að á síðustu árum samkvæmt eft-
irlitsverkefni Heilbrigðiseftir-
lits og Umhverfisstofnunar. Tekin 
voru 106 sýni af kryddi og krydd-
blöndum og af þeim voru ellefu 
sýni yfir mörkum um örverufjölda 
en þetta kemur fram á heimasíðu 
Umhverfisstofnunar. 

Þetta sýnir að krydd sem selt er 
í verslunum hérlendis er almennt 
undir þeim mörkum sem miðað er 
við varðandi örverufræðileg gæði 
þess. Tíu prósent sýna stóðust 
þó ekki viðmiðunarmörk vegna 
myglusveppa og einnig greindust 
saurkólígerlar langt yfir mörkum 
í einu sýnanna. 

Gott ástand á kryddi

Ef hummus heillar þig...
... prófaðu þá líka Baba Ganoush. Í stað 
kjúklingabauna er uppistaðan í Baba 
Ganoush grilluð eggaldin, en annars er það 
náskylt hinu vinsæla hummus og er alveg 
jafn ljúffengt sem ídýfa með brauði.

Athafnahjónin Jón Arnar Guð-
brandsson og Ingibjörg Þorvalds-
dóttir bjóða til grillveislu í þætti 
Völu Matt, Matur og lífsstíll, í 
kvöld. „Þetta var allt ofsalega 
fljótlegt og einfalt en alveg súper-
gott,“ sagði Vala hrifin.

„Jón Arnar og Ingibjörg mar-
inera kjúkling sem þau setja 
síðan á grillið. Snilldin hjá þeim 
er sú að marineringin tekur ekki 
nema klukkutíma, bara svona 
rétt á meðan verið er að undir-
búa matarveisluna,“ sagði Vala. 
„Þau eru líka með grillaðar kart-
öflur sem voru algjört sælgæti 
og mjög einfalt að gera. 

Síðan bjó Jón Arnar til grillsósu 
til að hella yfir kjúklinginn. Hún 
var alveg ofboðslega fljótleg og 
ótrúlega góð,“ bætti Vala við. 

Mangóið skorið í þunnar sneið-
ar. Sojasósu, ólífuolíu, agave-
sírópi og hunangi blandað saman. 
Mangó lagt á kjúklingabitana og 
blöndu hellt yfir. Marinerað í um 
klukkutíma.

Grillveisla í Mat 
og lífsstíl í kvöld

+ Nánari upplýsingar og bókanir á www.icelandair.is

Sölutímabil Special Offer tilboða: til og með 13. júlí.
Ferðatímabil: til 10. desember.

Takmarkað sætaframboð.
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Hundruð aðdáenda bóka-
raðarinnar um Harry 
Potter flykktust á Leicester 
Square í London á þriðju-
dagskvöldið, þegar fimmta 
kvikmyndin um ævin-
týri galdrastráksins, 
Harry Potter and the 
Order of the Phoenix, 
var frumsýnd á heima-
slóðum hans. 

Enskir aðdáendur börðu 
stjörnurnar augum í úrhell-
isrigningu, en þeir þurfa að 
bíða rólegir til 12. júlí þegar 
almennar sýningar á mynd-
inni hefjast. Harry kemur 
hingað til lands 11. júlí 
næstkomandi.

Hótelerfinginn Paris Hilton er 
alveg blússandi hamingjusöm 
þessa dagana enda nýsloppin úr 
fangelsi. Fjölmiðlafárið í kringum 
hana hefur verið rosalegt og 3,2 
milljónir áhorfenda fylgdust með 
viðtali hennar við Larry King. 
Gaman er að geta þess að kapp-
ræður repúblikana fengu minna 
áhorf.

Paris fagnaði frelsinu á Hawa-
ii nýlega þar sem hún bæði versl-
aði og lá í sólbaði. Ekki veitti af 
þar sem hörundslitur hennar var 
orðinn fulleðlilegur eftir fang-
elsisdvölina. Á leiðinni til Hawaii 
dundaði hún sér meðal annars við 
að horfa á myndbrot af sjálfri sér 
í viðtalinu hjá King. Þar sagði hún 
meðal annars að heimurinn ætti 
að búa sig undir nýja Paris. 

Í gær var þjóðhátíðardagur 
Bandaríkjanna og af því til-
efni skrifaði Paris nýja 
færslu á bloggið sitt. Þar 
segist hún meðal ann-
ars vera afslöppuð eftir 
Hawaii-ferðina og þakk-
ar aðdáendum öll bréf-
in. Í lokin segir hún: 
„Gleðilegan þjóðhá-
tíðardag, allir! Munið 
að vera ábyrg og aka 
ekki undir áhrifum. 
Ég er bara að passa 
upp á ykkur. Ég 
elska ykkur og vona 
að þið hafði það gott 
í sumar.“

Lindsey Lohan, 
vinkona Hilton, hefur 

ekki verið betur sett undanfarinn 
mánuð en í stað fangelsis hefur 
hún dvalið á meðferðarheimili. 
Hún er nú komin heim og lítur að 
margra mati mun betur út. Spók-
ar sig um í sólinni með götumál 
í annarri og iPhone í hinni. Leik-

konan hélt upp á 21 árs afmæli 
sitt nýlega og í stað þess að 

halda tryllt partí eins og til 
stóð áður en hún fór í með-
ferð hafði hún það nota-
legt í sólinni með vinum 
og fjölskyldu. Hún er þó 
ekki ennþá útskrifuð af 
meðferðarheimilinu

Promises í Malibu og 
fer reglulega í eftir-
lit.

Paris og Lindsay 
Lohan á góðu róli

Mischa Barton segist njóta þess að 
vera á lausu í fyrsta sinn í langan 
tíma. Hún sé jafnframt komin með 
nóg af því að vera með óþroskuð-
um mönnum. Mischa, sem þekkt-

ust er fyrir hlut-
verk sitt í The 
O.C., ætlar að 
finna sér fyndinn 
og gáfaðan mann 
næst þegar hún 
er tilbúin í sam-
band. „Mér finnst 
mjög gaman að 
lesa svo hann 
verður að vera 
gáfaður. Ef hann 
er hrifinn af bíó-
myndum, bókum 
og tónlist verðum 
við góð saman.“

Mischa vill 
gáfaðan mann

KRINGLAN   I  SMÁRALIND   I  DEBENHAMS
www.oasis-stores.com
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EVAN ALMIGHTY kl. 4 -6 - 8 - 10
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EVAN ALMIGHTY kl. 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 8 - 10.20
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

EVAN ALMIGHTY kl. 6 -8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45
PREMONITION kl. 8 -10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8 - 10

Martröð eða raunveruleiki?

Evan
hjálpi
okkur!

FRÁ LEIKSTJÓRA BRUCE ALMIGHTY

EVAN ALMIGHTY kl. 4, 6, 8 og 10 L
DIE HARD 4.0 kl. 7.30 og 10-POWER 14
SHREK 3 enskt tal kl. 4, 6 og 10 L
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4, 5.45 og 8 L

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

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

ævintýri allra tíma

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

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4 - 6 L

PIRATES 3 kl.  5:30 10

ZODIAC kl. 9 16

EVANT ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10:10  L

EVANT ALMIGHTY VIP kl.  4 - 6 - 8 - 10:10  L

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

OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:30  7

DIGITAL
DIGITAL

KRINGLUNNI

DIGITAL

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 6 - 10:40 L

CODE NAME CLEANER kl. 6 10

OCEAN´S 13 kl. 11 7

PIRATES 3 kl. 8:40 10
KEFLAVÍK

AKUREYRI
SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

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

BLIND DATING kl. 8 - 10:10 10

er blind

EVAN ALMIGHTY kl. 8 - 10 L

DIE HARD 4 kl. 8 - 10:30 14

www.SAMbio.is 575 8900

Ítalski stórsöngvarinn 
Andrea Bocelli mun halda 
tónleika í Egilshöll þann 31. 
október en það er fyrirtæk-
ið Déjávu sem stendur að 
komu tenórsins. Undirbún-
ingur hefur staðið yfir í 
rúm tvö ár. 

„Heildarfjöldi þeirra sem koma 
gagngert til landsins vegna tón-
leikanna er um 100 manns. Í 
þeirri tölu eru hljóðmenn, skipu-
leggjendur, hljóðhönnuðir, hljóm-
sveitarmeðlimir og fleiri. Þá mun 
fullskipuð tékkneska sinfóníu-
hljómsveitin spila undir. Þetta er 
risastór pakki,“ segir Karl Lúð-
víksson, framkvæmdastjóri fram-
leiðslufyrirtækisins Déjávu, sem 

stendur fyrir tónleikum Bocellis í 
Egilshöllinni. 

Að sögn Karls hefur undirbún-
ingur fyrir komu Bocellis til lands-
ins staðið yfir frá árinu 2005. Fór 
þá af stað ferli sem lauk með því 
að Karl sjálfur hélt til Ítalíu á fund 
umboðsmanns söngvarans í maí 
síðastliðnum. „Þá var þetta loks-
ins niðurneglt og það var mik-
ill áfangi. Þessi hugmynd hefur 
blundað í mér í nokkur ár, enda er 
um að ræða einn vinsælasta klass-
íska poppsöngvara allra tíma sem 
er í miklu uppáhaldi hjá mörg-
um Íslendingum,“ segir Karl, sem 
sjálfur er mikill aðdáandi söngvar-
ans. Umræddur fundur fór fram á 
heimili Bocellis í nágrenni Pisa á 
Ítalíu og varð Karl þeirrar gæfu 
aðnjótandi að hitta sjálfan söngv-
arann. 

„Hann spurði mikið um Ísland 
og þá sérstaklega veðrið. Honum 
var mikið í mun að vita hvort hann 
þyrfti að vera í loðgalla þegar hann 

kæmi,“ segir Karl og hlær. „Hann 
var mjög hissa þegar hann heyrði 
af vinsældum sínum á Íslandi og 
hann hlakkar mikið til að syngja 
fyrir hóp sem hann hefur ekki 
sungið fyrir áður.“

Andrea Bocelli er margverð-
launaður tenór og einn söluhæsti 
tónlistarmaður heims síðustu ár. 
Hann öðlaðist heimsfrægð fyrir 
rúmum áratug fyrir enska útgáfu 
sína á laginu Con te partirò sem 
margir ættu að þekkja sem Time 
to say goodbye. Bocelli hefur verið 
blindur frá tólf ára aldri en þykir 
búa yfir einstakri rödd. „Ef Guð 
væri með söngrödd, þá myndi hún 
hljóma eitthvað í líkingu við rödd 
Andreas Bocelli,“ lét söngkonan 
Celine Dion eitt sinn hafa eftir sér.

Tónleikarnir í Egilshöllinni 
verða svokallaðir sitjandi tón-
leikar og er gert ráð fyrir að sæti 
verði fyrir um 6.000 manns. Miða-
sala hefst á næstu dögum og fer 
fram á midi.is.

Innanbúðarmenn á tökustað kvik-
myndarinnar Revolutionary 
Road segja að samband Leonar-
do DiCaprio og Kate Winslet fyrir 
framan myndavélarnar sé engu 
síðra en það sem blasti við áhorf-
endum í vinsælustu kvikmynd 
allra tíma, Titanic, sem sýnd var 
fyrir réttum áratug. Leo og Kate 
leika elskendur í hinni nýju mynd 
og neistar á milli þeirra sem 
aldrei fyrr. 

Leo og Kate hafa haldið góðu 

sambandi síðan þau léku í Titan-
ic en þar áttu þau í stuttu en eld-
heitu ástarsambandi á hinu sögu-
fræga skipi. Samleikur þeirra 
þar þótti með besta móti og laus 
við alla tilgerð. Leo er tíður gest-
ur á heimili Kate og Sam Mend-
es, eiginmanns hennar, en hann 
leikstýrir einmitt Revolutionary 
Road og passar væntanlega vel 
upp á að neistinn á milli DeCaprio 
og sinnar heittelskuðu kvikni alls 
ekki utan hvíta tjaldsins. 

Enn neistar milli Leo og Kate



Einmitt þegar ég hélt að White 
Stripes væru búin að „missa það“ 
snúa þau tvíefld til baka og stinga 
puttanum beint framan í okkur efa-
semdamennina. En hvað átti maður 
annars að halda? Get Behind Me 
Satan var nær sálarlaus með öllu 
og virkaði líkt og herra Jack White 
væri eingöngu að þessu peninganna 
vegna. Ekki skánaði dæmið þegar 
The Raconteurs birtist í fyrra. „Vá“ 
hugsuðu væntanlega margir með sér 
þá. „Leiðinlegur framapotagrautur“ 
var hins vegar það sem flaug í gegn-
um huga minn. Og ég þori alveg að 
viðurkenna mistök mín núna, ég 
gafst upp á Jack White alltof fljótt. 
Icky Thump er samt kannski ekki 
besta verk White Stripes til þessa en 

svífur á köflum léttilega inn í flokk-
inn með A+ efni sveitarinnar. 

Það fyrsta sem maður tekur eftir 
á plötunni er að spilagleðin er aug-
ljóslega aftur höfð í fyrirrúmi og á 
þeim stundum er nefið hans Jack 
hvað næmast fyrir vænum melód-
íum. Önnur gleði, sköpunargleð-
in, blómstrar einnig á ný. Tilrauna-
mennskan fer samt aldrei í gönur 
sem er ein mesta snilldin við The 
White Stripes. Einfalt afturhvarfs-
rokk sem hefur verið kryddað þannig 
að það helst nýtt og brakandi ferskt. 
Besta dæmið er lagið Conquest. 
Gamalt Patti Page lag sem var upp-
runalega samið af Corkey Robbin. 
Stórkostlegur rokkslagari með líf-
legum  slurk af mexíkósku trompeti 

sem tónar á fáránlega flottan hátt 
við nagandi gítarriff Jack. 

Hráustu gítartónarnir eins og í 
fyrrnefndu lagi, 300 M.P.H. Torrent-
ial Outpour Blues, Catch Hell Blues 
og eiginlega flestum lögum plötunn-
ar eru líka þeim hæfileikum gædd-
ir að fá mömmur til þess að öskra 
á mann að lækka í í tónlistinni. 
Yfirleitt þegar slíkt gerist eru menn 
á réttri braut.

Mikið lifandi skelfingar ósköp 
er ég feginn að ég hafði rangt fyrir 
mér varðandi Jack White... og auð-
vitað Meg líka. Icky Thump er með 
bestu plötum ársins og sannar enn 
og aftur hvað einfaldleikinn getur 
gefið mikið af sér. 

Velkomin aftur
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 Ólafur Örn Bjarnason, 
landsliðsmaður í knattspyrnu, 
verður ekki áfram hjá norska úr-
valsdeildarliðinu Brann þar sem 
hann hefur verið síðustu fjögur 
árin. Þetta kom fram í norskum 
fjölmiðlum í fyrradag og staðfesti 
hann það í samtali við Fréttablað-
ið í gær.

Hann segir að þessi ákvörðun 
hafi átt sér langan aðdraganda. 
„Í æfingaferðinni á La Manga í 
vor sagði þjálfarinn mér að þeir 
myndu vilja halda mér lengur en 
bara þetta eina ár,“ sagði Ólaf-
ur en núverandi samningur hans 
rennur út í lok tímabilsins. „Svo 
funduðum við aftur eftir 3-4 leiki 
í deildinni og þeir sögðu að mér 
yrði boðinn nýr samningur, það 
væri bara ekki vitað hversu lang-
ur hann yrði.“

Það var svo fyrir rúmri viku að 
Ólafur fundaði með framkvæmda-
stjóra félagsins. „Hann sagði að 
þeir vildu bíða fram á haustið með 
mín samningamál. Daginn eftir 
kom ég aftur til hans og sagði að 
þetta yrði þá mitt síðasta ár með 
félaginu. Ég vil fá að stjórna þess-
um hlutum sjálfur og ekki bíða 
fram á haustið og sjá hvað þeir 
vilja gera.“

Hann segir að það þurfi að vera 
eitthvað gott í boði til að hann 
verði áfram í atvinnumennsku á 
meginlandi Evrópu. „Ég ætla ekki 
að flakka á milli liða og leita mér 
að nýju félagi. Ég lít ekki á það 
sem neikvætt að koma heim. Ég 
ætlaði mér alltaf að koma heim og 
spila í 2-3 ár.“

Ólafur er 32 ára gamall og seg-

ist vera í betra líkamlegu ástandi 
nú en þegar hann fór fyrst til Nor-
egs fyrir fjórum árum. „Ég er ekki 
búinn að missa úr æfingu í tvö ár 
með Brann.“

Hann segir það ekki sjálfsagt að 
hann spili með Grindavík ef hann 
kemur heim í haust en þar er hann 
uppalinn og hefur spilað alla sína 
tíð hér á landi.

„Grindavík er í myndinni en það 
yrði algjör forsenda fyrir mig að 
þeir kæmust aftur upp í úrvals-
deildina. En aðalmálið fyrir mig 
er að ég vil finna einhverja góða 
vinnu með boltanum. Ég er ekki að 
fara elta peninga hingað og þang-
að. Fyrst og fremst vil ég koma 
mér vel fyrir heima á Íslandi.“

Ólafur Örn Bjarnason er á heimleið ef af líkum lætur. Hann klárar tímabilið 
í norsku úrvalsdeildinni þar sem hann leikur með Brann. Ekki er sjálfsagt að 
hann snúi aftur í Grindavík en hann útilokar ekki heldur að spila áfram erlendis.

Tommy Svensson er snarbilaður snillingur

 Fram er fyrsta liðið í sögu 
10 liða efstu deildar (1977-2007) 
sem klikkar á vítaspyrnu í þrem-
ur leikjum í röð. Níu lið höfðu 
klikkað á vítum í tveimur leikjum 
í röð en Fram hefur misnotað víti 
í síðustu þremur leikjum sínum, 
gegn Fylki, KR og Breiðabliki. Öll 
þrjú vítin voru varin. Igor Pesic 
lét verja frá sér gegn Fylki og 
Breiðabliki en Hjálmar Þórarins-
son gegn KR.

Þá má einnig geta þess að eng-
inn markvörður hefur varið víti 
í þremur leikjum í röð en Blik-
inn Casper Jacobsen hefur varið 
tvö víti í síðustu tveimur leikjum 
Breiðabliks.

Fjórir aðrir markverðir hafa 
varið víti í tveimur leikjum í röð 
undanfarin 30 ár. Albert Sævars-
son gerði það síðast árið 2001 er 
hann lék með Grindavík en Hall-
dór Halldórsson (FH, 1985), Stef-
án Jóhannsson (KR, 1985) og Lárus 
Sigurðsson (Valur, 1994) náðu því 
einnig.

Fyrstir til að misnota víti 
í þremur leikjum í röð

Ívar Ingimarsson, leik-
maður Reading, hefur framlengt 
samning sinn við félagið um eitt 
ár og er nú bundinn því til árs-
ins 2010. Má gera ráð fyrir því 
að samningurinn feli í sér launa-
hækkun fyrir Ívar sem var valinn 
besti leikmaður liðsins, sem átti 
góðu gengi að fagna í ensku úr-
valsdeildinni í vetur.

Þrír aðrir leikmenn Reading 
framlengdu samninga sína á sama 
tíma, þeir Shane Long, James 
Harper og Simon Cox.

Framlengir 
við ReadingFerðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu
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Ferðamálastofu

 Fyrir leik HK og Vals í 
gær höfðu HK-menn aðeins feng-
ið á sig eitt mark á heimavelli og 
unnið alla sína þrjá leiki þar. En í 
gær fóru Valsmenn illa með leik-
menn HK. Þeir skoruðu fjögur 
mörk gegn einu sem Valsmaður 
sá reyndar um að skora líka. 

Gestirnir áttu fyrri hálfleik-
inn með húð og hári. Þeir voru 
ekki lengi að skapa sér hættu við 
mark HK-inga og áttu samtals 
tíu skot að marki í fyrri hálfleik. 
Það mikilvæga er að þeir nýttu 
tvö þeirra en mörkin komu með 
þriggja mínútna millibili.

Það fyrra skoraði Birkir Már 
Sævarsson en boltinn barst til 
hans hægra megin í vítateignum 
eftir aukaspyrnu Guðmundar 
Benediktssonar og skoraði hann 
með viðstöðulausu skoti. 

Næsta mark kom einnig 
eftir aukaspyrnu. Baldur Aðal-
steinsson kom HK-ingum í opna 
skjöldu með því að taka spyrn-
una fljótt og sendi inn á Helga 
Sigurðsson sem vippaði boltan-
um laglega í markið. 

Heimamenn mættu mun 
sprækari til leiks í síðari hálfleik 
en þeir voru í þeim fyrri. Þeir 
byrjuðu að spila boltanum skyn-
samlega á milli sín og reyndu að 
byggja upp sóknir. Eftir eina slíka 

sendi Rúnar Páll Sigmundsson 
stungusendingu inn fyrir vörn 
Vals en Gunnar Einarsson sendi 
boltann í eigið mark er hann ætl-
aði að bægja hættunni frá. 

Valsmenn vöknuðu við þetta og 
fengu dauðafæri skömmu síðar. 
Það var svo á 65. mínútu að Birk-
ir Már átti sendingu inn á teig, 
Guðmundur Benediktsson fram-
lengdi boltann á Pálma sem stóð 
einn í teignum og þrumaði knett-
inum í netið. Hafþór Ægir Vil-
hjálmsson kláraði svo verkið með 
fjórða marki Vals á 77. mínútu.

„Við þurftum að svara sigri FH 
með sigri hér í dag. Við viljum 
vera í toppbaráttunni og höfum 
verið á góðu róli undanfarið,“ 
sagði miðjumaðurinn Baldur 
Bett hjá Val eftir leik. „Það var 
mjög sterkt að klára þennan leik 
svona vel í dag og við misstum 
aldrei einbeitinguna.“ 

Gunnar Guðmundsson, þjálf-
ari HK, vildi ekki viðurkenna að 
heimavígi sitt væri fallið. „Engu 
að síður var þetta ekki flókið í 
dag, Valsmenn voru miklu betri 
og áttu sigurinn skilið. Við þurf-
um að taka okkur tak en málið 
er að við erum nýir í deildinni 
og þurfum að læra heilmikið. 
Ég held að það sé margt sem við 
getum lært af þessum leik.“

Létt verk hjá Vals-
mönnum gegn HK

 Óhætt er að segja að þeir 
tæplega 2.000 áhorfendur sem 
borguðu sig inn á Fylkisvöllinn  í 
gær hafi fengið lítið annað en gott 
sólbað fyrir peninginn. 

Leikurinn olli í heildina miklum 
vonbrigðum og þvert á það sem 
margir bjuggust við náðu KR-
ingar ekki að nýta meðbyrinn sem 
þeir fengu eftir fyrsta sigurleik-
inn gegn Fram í síðustu umferð. 

Í fyrri hálfleik voru leik-
menn KR í sama gamla farinu og 
áður, sparkandi löngum sending-
um fram völlinn þar sem mottó-
ið virðist vera að vona það besta. 
KR-ingum til happs voru heima-
menn í Fylki litlu skárri og eins 
og svo oft áður gekk leikur þeirra 
út á langar sendingar úr vörninni 
fram völlinn. „Þessi leikstíll er al-
gjörlega öfugur við það sem við 
erum að reyna. Á æfingum gengur 
stutta spilið mjög vel en við náum 
ekki að sýna það í leikjum. Ég veit 
ekki hvað veldur,“ sagði David 
Hannah, varnarmaður Fylkis. „Við 
erum hins vegar góðir í vörninni 
og náðum að halda hreinu, sem er 
jákvætt. En við verðum að skapa 
okkur fleiri færi.“

Heimamenn voru þó ívið hættu-
legri framan af fyrri hálfleik en 
bestu færi þeirra í leiknum komu 
til vegna misskilnings í óöruggri 
vörn KR. Gestirnir úr Vestur-
bænum voru sterkari í síðari hálf-
leik og fengu nokkur ágætis færi 

en eins og svo oft áður voru leik-
mönnum liðsins mislagðir fætur 
fyrir framan markið. Umdeilt 
atvik varð um miðjan síðari hálf-
leik þegar Hauki Inga Guðnasyni 
var brugðið innan teigs en dómar-
inn Magnús Þórisson dæmdi ekk-
ert. „Hann fór klárlega í löppina 
á mér og klippti mig niður. Þetta 
var víti, svo einfalt er það,“ sagði 
Haukur Ingi við Fréttablaðið eftir 
leik.

Leikmenn Fylkis voru flestir 
langt frá sínu besta, hreyfingin í 
sókninni var lítil og má liðið una 
vel við að hafa hlotið annað stig-

ið. Sem fyrr var lítið um almenni-
legan samleik hjá KR-ingum en 
greinilegt var að áherslan er orðin 
meiri á varnarleikinn. Teitur sagði 
þessa taktísku breytingu ekkert 
leyndarmál. „Við spiluðum blúss-
andi sóknarbolta í upphafi móts en 
ekkert datt fyrir okkur. Nú getum 
við ekki tekið neina sénsa lengur 
og því hef ég skipt aftur í kerfið 
sem gafst okkur svo vel í fyrra. 
Varnarboltinn hefur skilað okkur 
fjórum stigum í tveimur leikj-
um sem er vel ásættanlegt. Við 
munum því halda þessu áfram.“

Algjör ládeyða í Árbænum

 Síðara mark Bjarna Guð-
jónssonar, sem tryggði ÍA sigur 
á Keflavík, á eftir að vera mikið 
rætt næstu daga. Þá héldu Kefl-
víkingar að Bjarni myndi afhenda 
þeim boltann þar sem leikur hafði 
stöðvast en Bjarni skaut frá miðju 
og skoraði glæsilegt mark. Það 
mark skildi liðin að þegar upp var 
staðið.

Fyrri hálfleikur var ákaflega 
tíðindalítill framan af. Skaga-
menn lágu í skotgröfunum og 
leyfðu Keflvíkingum að koma upp 
völlinn og freistuðu þess síðan að 
sækja hratt. Það var sama hvað hið 
vel spilandi lið Keflavíkur reyndi, 
Skagamúrinn brotnaði ekki og lítið 
sem ekkert gekk að klífa hann.

Skyndisóknir Skagamanna voru 
aftur á móti stórhættulegar þar 
sem Þórður og Svadumovic voru 
líflegir og það var einmitt eftir 
góða skyndisókn sem Svadumov-
ic nældi í víti er Ómar markvörð-
ur braut á honum. Bjarni skoraði 
örugglega úr vítinu og tryggði ÍA 
forystu eftir fyrri hálfleik.

Þar sem Keflavík gekk ekkert 
að brjóta niður vörnina tóku þeir 
upp á því að skjóta langskotum í 
síðari hálfleik en Páll Gísli varði 
flest þeirra vel. Skagamenn pökk-
uðu svo gott sem öllu sínu liði við 
teiginn í síðari hálfleik. Keflavík 
fékk dauðafæri 11 mínútum fyrir 
leikslok og markið lá í loftinu.

Þegar níu mínútur lifðu leiks 
skoraði Bjarni síðan markið um-
deilda. Undirritaður sá ekki alveg 
aðdragandann að markinu en ef 
rétt reynist að Bjarni hafi átt að 
afhenda Keflavík boltann þá er 
hátterni hans mjög óíþróttamanns-
legt og honum til mikils vansa. Í 
kjölfarið varð allt vitlaust og leik-
menn gerðu aðsúg að Bjarna.

Síðustu mínútur leiksins voru 
æði skrautlegar. Hallgrímur 
minnkaði muninn og í kjölfar-
ið var Páli Gísla vikið af leikvelli 
fyrir ruddaskap. Strax í kjölfar-
ið fékk Einar Einarsson Keflvík-
ingur að fjúka sömu leið fyrir að 
tækla Bjarna og allt á suðupunkti.

Kristján Guðmundsson, þjálf-
ari Keflavíkur, var ómyrkur í máli 
gagnvart Bjarna Guðjónssyni í 
viðtali við Þorstein Gunnarsson á 
Sýn eftir leikinn.

„Bjarni kallaði á boltann í stað 
þess að boltanum væri kastað beint 
á okkar menn. Hann lítur upp, sér 
hvar Ómar stendur og tekur skot á 
markið. Þetta er Bjarna Guðjóns-
syni til skammar, enn eina ferð-
ina, og Skaganum til háborinnar 
skammar.“

Kristján var einnig óánægður 
með vítadóminn sem færði Skaga-
mönnum fyrra mark sitt. 

„Það eru lög og reglur settar 
um knattspyrnuleiki. Þau gilda 
um alla þá sem eru í kringum leik-
inn. Síðan eru það dómararnir 
sem eiga að sjá til þess að reglun-
um sé fylgt. Það gerðist ekki hér 
í kvöld.“

Strax og leiknum lauk hljóp 
Bjarni ákveðnum skrefum í átt að 
búningsherbergjum. Guðmund-
ur Steinarsson hljóp í humátt á 
eftir honum og þar á eftir fylgdu 
nokkrir liðsfélagar hans. Þeir 
vildu allir fá að ræða málin ítar-

lega við Bjarna.
„Bjarni skammaðist sín svo 

mikið að hann ákveður að hlaupa 
þarna inn. Þvílík er skömm hans. 
Hvað gerðist svo veit ég ekki.“

Helgi Pétur Magnússon varði 
Bjarna eftir leikinn. „Þetta hlýt-
ur að vera óviljaverk. Getur þetta 
ekki skrifast sem mistök á mark-
manninn? Það eiga sér stað mis-
tök í fótbolta og þetta voru ein af 
þeim.“

Hann var svo spurður hvort 
ekki hefði komið til greina að 
gefa Keflvíkingum mark. „Þetta 
eru mistök og við getum ekki lag-
fært þau í leiknum. Slíkt gengur 
aldrei.“

Eftir því sem sjá mátti úr blaða-
mannastúkunni voru hendur látn-
ar skipta við innganginn í bún-
ingsklefana og Guð má vita hvað 
gekk á þar fyrir innan. Þar var 
allt í hers höndum og í raun stríðs-
ástand á Akranesi.

Það sauð upp úr á Akranesi þegar ÍA lagði Keflavík, 2-1, í skrautlegasta leik síðari 
tíma í Landsbankadeildinni. Tvö rauð spjöld voru gefin og leikmenn voru klárir í 
slagsmál í leikslok. Þjálfari Keflavíkur sagði leikinn hafa verið ÍA til skammar.



 Heiðar Helguson neitaði 
í gær samningstilboði sem enska 
1. deildarliðið West Bromvich Al-
bion gerði honum. WBA og Ful-
ham hafa komist að samkomulagi 
um kaupverð og skipti á Heiðari 
og Diomansy Kamara en skiptin 
ganga eðlilega ekki í gegn nema 
Heiðar semji um kaup og kjör.

„WBA lét umboðsmanninn minn 
fá tilboð sem við neituðum. Þetta 
var ekki það sem við vorum að 
vonast eftir. Svona er þetta allt-
af með fyrstu tilboðin í þessu, það 
kom okkur ekkert á óvart. Þetta er 
enn opið og samningaviðræðurnar 
munu halda áfram,“ sagði Heiðar 
við Fréttablaðið í gær.

Heiðar sagði við Fréttablaðið í 
vikunni að hann langaði til að vera 
áfram hjá Fulham. Knattspyrnu-
stjórinn Lawrie Sanchez hefur 
aftur á móti sagt Dalvíkingnum 
að hann verði ekki einn af fyrstu 
kostunum í framlínuna hjá sér. 
Hann ætti því þann kost vænstan 
að færa sig um set en hvort Heið-
ar samþykkir það ætti að skýrast 
fljótlega.

Heiðar Helguson neitaði tilboði WBA

Nýr, fallegri og miklu betri Opel.

Glænýr Astra Turbo

2.290.000 KR. OPEL ASTRA TURBO – 17” ÁLFELGUR, 6 GÍRA, 180 HESTAR

35.387* KR. Á MÁNUÐI. ENGIN ÚTBORGUN

Nýi Opel Astra Turbo er fallegasti bíllinn á götunni. Astra eru alltaf léttir

og snöggir en með Turbo eykst krafturinn til muna. Stórglæsileg hönnun 

helst í hendur við kraftmikla vél og magnaða aksturseiginleika. Stöðugleiki 

á veginum er frábær og útvortis hönnun minnkar vindmótstöðu.

Niðurstaðan er kraftmikill og lifandi akstur.

Hlaðinn aukabúnaði

www.opel.is
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bmvalla.is

BM Vallá – stærri og sterkari
BM Vallá og Límtré Vírnet hafa um langt árabil verið í fararbroddi íslenskra iðnfyrirtækja og
gegnt forystuhlutverki í framleiðslu fyrir íslenskan byggingavörumarkað, hvort á sínu sviði.
Sameining þessara fyrirtækja er nú orðin að veruleika undir merkjum BM Vallá. Þar er saman
komin áratuga þekking og reynsla í framleiðslu og lausnum fyrir íslenska byggingaraðila.
Af nógu er að taka þegar litið er á úrvalið.

Nýtt símanúmer 412 5000 
Ný heimasíða bmvalla.is

Kynntu þér málið á nýrri og glæsilegri heimasíðu okkar bmvalla.is
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„Ég er ekki vön að leggja mikla 
áherslu á morgunmat. Oftast 
hita ég mjólk í potti og bæti svo 
instant-kaffi út í. Þá er ég komin 
með þetta fína kaffi latte. Stund-
um fæ ég mér hrökkbrauð eða 
súrmjólk með en oftast borða 
ég ekki almennilega fyrr en um 
hádegið.“

„Ég vildi hafa svona diskófíling í 
þessu,“ segir Ragna Lóa Stefáns-
dóttir, eiginkona Hermanns Hreið-
arssonar og fyrrum knattspyrnu-
kona, um fertugsafmælið sitt sem 
hún fagnaði ásamt 150 gestum í 
hinum gyllta sal Hótels Borgar 
um helgina. Sérstakt hattaþema 
var í boðinu enda er Ragna Lóa 
að eigin sögn mikil áhugamann-
eskja um höfuðföt. Sjálf var hún 
í glimmersamfestingi og að sjálf-
sögðu með hatt í stíl. Fötin voru 
hönnuð af þeim Hörpu Einarsdótt-
ur og Selmu Ragnarsdóttur. 

„Ég var búin að heyra af þeim 
og langaði að prófa eitthvað nýtt,“ 
segir Ragna Lóa um tildrög þess 
að hún fékk fyrrnefnda hönnuði í 
lið með sér. „Ég var mjög ánægð 
með útkomuna en stelpurnar 
hönnuðu líka diskógalla á Hemma 
sem var ekki síður flottur.“ Spurð 
um hverjir hefðu skarað fram úr 
hvað höfuðföt varðar nefnir hún 
knattspyrnubræðurna Jóhann-
es Karl og Bjarna Guðjónssyni. 
„Þeir voru sérstaklega frumleg-
ir og lögðu sig mikið fram,“ segir 
Ragna en Jóhannes Karl gekk víst 
svo langt að líma hattinn fastan á 
höfuðið.

Skemmtiatriðin í boðinu voru 
ekki af verri endanum. „Það var 
fullt af stórgóðum heimatilbún-
um skemmtiatriðum og ég fékk 
Sigríði Klingenberg til að koma 
og spá fyrir gesti,“ segir Ragna 
Lóa sem hafði þó ekki tíma til að 
láta spá fyrir sér. „Svo kom aldrei 
annað til greina en að fá Magna til 
að syngja. Hann er stórkostleg-
ur skemmtikraftur enda vorum 
við bæði komin upp á svið með 
honum áður en við vissum af.“ 
Þess má geta að Magni söng einn-
ig í þrítugsafmæli Hermanns fyrir 
nokkrum árum. „Hann er í miklu 
uppáhaldi hjá okkur hjónum.“

Það er ekki hægt að segja annað 
en að veitingarnar hafi verið í 
óvenjulegri kantinum en gestum 

var boðið upp á rjúkandi heitar 
pylsur með öllu. „Ég er ekki mikið 
fyrir að setjast niður og eyða tíma 
í að borða. Þess vegna ákvað ég að 
hafa bara miðnætursnarl og þar 
sem maðurinn minn er mikið fyrir 
pylsur drógum við bara pylsuvagn 
inn á svæðið. Þetta var heilmikil 
stemning.“

Stórstjarnan Lindsay Lohan fann 
síðu hinnar alíslensku sveitar 
Steed Lord á MySpace-vefnum 
og varð svo hrifin af tónlist henn-
ar að hún hafði samband í gegn-
um síðuna til þess að spjalla. „Hún 
var með einhverja einkasíðu á 
MySpace á þessum tíma og um 150 
vini,“ segir Einar Egilsson, einn 
af fjórum meðlimum Steed Lord 
og sambýlismaður Svölu Björg-
vinsdóttur, söngkonu sveitarinn-
ar. Einar vill annars sem minnst 
gera úr atvikinu og segir hljóm-
sveitarmeðlimi lítið hafa kippt 
sér upp við aðdáun söngkonunn-
ar. „Okkur fannst þetta eiginlega 
bara fyndið. Það er verið að spila 
okkur töluvert í klúbbum úti, t.d. 
í LA, Miami, Atlanta og víðar. Ég 
veit að vinur Lindsay, plötusnúð-
urinn Steve Aoki, þekkir tónlist-
ina okkar. Hún gæti hafa heyrt 
eitthvað hjá honum og farið að 
leita á netinu í framhaldinu,“ segir 

Einar. „Við vorum að spila í Miami 
á þessum tíma og sögðum henni 
frá því. Hún var spennt fyrir því 
að mæta en þurfti að vera í New 
York á sama tíma. Ég veit að 
minnsta kosti ekki til þess að hún 
hafi mætt.“ Væntanlega er það 

rétt hjá Einari enda fer nærvera 
Lindsay sjaldnast framhjá neinum 
vegna þess aragrúa af ljósmynd-
urum sem fylgir henni hvert fót-
mál. Einar segist ekki hafa heyrt í 
Lindsay nýverið enda er hún búin 
að loka MySpace-síðunni sinni.

Lindsay Lohan hrifin af Steed Lord

Jakob Frímann Magnússon og kona hans, 
Birna Rún Gísladóttir, eignuðust sem kunn-
ugt er dóttur í lok maí síðastliðinn. Sú litla 
var skírð nýverið og var gefið nafnið Jarún 
Júlía, en hún er sú eina á landinu sem ber 
Jarúnarnafnið. „Ef merkingin er skoðuð má 
sjá að forskeytið „ja“ er komið af sama stofni 
og guðsnafnið „jave“. Rún þýðir hins vegar 
tákn. Nafnið merkir því eiginlega guðstákn 
og hvað er táknrænna fyrir almættið en ný-
fætt stúlkubarn?“ sagði Jakob þegar Frétta-
blaðið hafði samband við hann og spurði 
hvaðan þetta óvenjulega nafn væri komið. 
Nafn Jarúnar er þó ekki leitt beint af nöfnum 
þeirra Jakobs og Birnu Rúnar. „Það er búið 
að skíra í höfuðið á báðum ömmum barnsins. 
Þess vegna fórum við að skoða bæði langafa 
og -ömmur,“ segir Jakob. „Birnu megin voru 
nöfnin Guðrún og Sigrún. Afi minn hét Jakob. 

Allir þessir einstaklingar voru miklir áhrifa-
valdar í okkar lífi. Seinna nafnið, Júlía, er 
hins  vegar í höfuðið á móður Johns Lennon,“ 
segir Jakob og bætir því við að Lennon hafi 
alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá bæði sér og 
Birnu. „Hugmyndin að nafninu fæddist fljót-
lega eftir að við sáum myndir af barninu í þrí-
víddarsónar. Við mátuðum nafnið strax við 
hana og það hefur bæði vanist og vaxið síðan.“ 
Mannanafnanefnd samþykkti nafnið einróma 
og gestir í skírninni gerðu slíkt hið sama. 
„Viðbrögðin hafa öll verið á einn veg enda ber 
stúlkan nafnið með stakri prýði.“

Lét skíra í höfuðið á móður Lennons

great wall
Glæsilegur Kínverskur veitingastaður

Hádegisverðarhlaðborð
mánudaga til föstudags
frá kl: 11:45-14:00. 1,450.-kr.

Opið á kvöldin 18:00- 23:00

great wall
Vesturgata 6-8

s: 552-1900

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



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
Bakkskynjari
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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Ég hef aldrei hugsað jafn mikið 
um geirvörturnar á mér eins 

og síðustu vikurnar. Þarna liggja 
þær vesælar í hárskógi, skrauf-
þurrar og engum til gagns, allra 
síst nýfæddri dóttur minni, sem þó 
teygir sig gapandi í áttina til þeirra 
þegar ég er með hana í fanginu.

hvers úthlutaði náttúran körl-
um geirvörtum? Til þess eins að 
gera lítið úr þeim í samanburði við 
konur? Eru geirvörturnar kannski 
leifar af glæstri fortíð þegar karl-
ar sátu mjólkandi í hellum með 
kornabörn á brjósti? Eða bara 
hönnunarslys?

framfaraskref
í jafnréttismálum væri stigið ef 
læknavísindunum tækist að koma 
mjólkurframleiðslu í gang hjá 
körlum. Stoltir karlar með þrútnar 
geirvörtur framan á rosa júllum 
færu um bæinn og auðvitað kæmi 
keppnisskapið upp í þeim. Karl-
ar hættu að keppa í bílategundum 
og færu að keppa í brjóstastærð-
um – „Hann Gúndi í Glaumi er sko 
með ekkert smá bobbinga enda 
nýkominn úr stækkun, en greyið 
hann Siggi er ennþá með ræfils-
legu tepokana og heldur áfram að 
tapa og tapa á bréfunum sínum.“ 
Karla-brjóstahaldarar fengjust 
auðvitað með merkjum fótbolta-
félaga, hljómsveitalógóum og 
öðru því sem körlum finnst merki-
legt. Stebbi Arsenal væri alltaf í 
Arsenal-haldara og Kiddi rokk í 
Metallica-topp.

gera karla kvenlegri er mun 
vænlegri – svo ekki séð talað um 
skemmtilegri – leið til jafnrétt-
is en sú þunglynda leið sem nú er 
sett fram sem sú eina rétta: að best 
í heimi sé að sem flestar konur 
verði í fararbroddi í stjórnmálum 
og svokallaðir æðstu stjórnendur 
í fyrirtækjum. Ekki þessi leiðindi! 
Hvaða ofsatrú er þetta eiginlega 
á andlausu framapotinu? Hvaða 
jafnrétti heldur fólk að náist með 
því að greindar og skemmtilegar 
konur breytist umvörpum í vind-
þurrkuðustu fiskhausa tilverunn-
ar? Betra væri auðvitað að fara 
alveg öfuga leið og koma rennandi 
mjólk í karlajúgur. Fyrst hægt er 
að fljúga fólki til tunglsins hlýtur 
það nú að vera hægt. 

tútturnar virkar myndu 
innstu leyndardómar lífsins loks-
ins ljúkast upp fyrir körlum. Þeir 
yrðu alvöru þátttakendur í hring-
rás lífsins – ekki bara sæðis-
sprautandi fylgihlutir – og myndu 
róast með korrandi ungabörn föst 
á geirvörtunum. Í beinu framhaldi 
legðist hraðakstur og ofbeldi af og 
með þessa sameiginlegu reynslu 
fyndist öllum sjálfsagt og eðlilegt 
að laun í umönnunarstörfum yrðu 
þau sömu og í fjármálageiranum.

Geirvörtur

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Gríptu augnablikið og lifðu núna

Og1
fyrir fámennar
fjölskyldur
Viltu geta hringt úr GSM símanum þínum í heimasíma erlendis í 120 mínútur 
á mánuði, gjaldfrjálst? Vertu með Heimasíma, GSM og Internet 
fjölskyldunnar í Og1 – og sparaðu bæði tíma og peninga.

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

Heimasími, GSM, og Internet – allt á einum stað
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