
Laugardagur

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

38%

B
la
ð
ið

M
o
rg

u
n
b
la
ð
ið

F
ré
tt
a
b
la
ð
ið

40%

70%

amkkkkkvæmæmtvæmt væmvæmmævævævævævæ

0%0%

fjölmmmmiðiðððððiðllðliðliðlaiðlakiðliðlakiiðiðiðlaköönnkkakakööfjöl iðiððððððll kkkkkkkkö tnt í maí 200007manun CapaCapaCaCapaCapaCapacencenaaaacececceun

Sigurður Guðmundsson landlæknir glímir við skort og 
sjúkdóma í Malaví.

Strákar eiga að vera 
smart í veðurblíðunni

Bandaríska
geimferðastofnunin, NASA, hefur 
að minnsta kosti tvisvar sinnum 
látið drukkna geimfara stjórna 
geimförum,
jafnvel eftir 
að fram 
höfðu komið 
ábendingar
um að með 
þessu væri 
geimfarinu
stofnað í 
hættu.

Þetta
kemur fram 
í nýrri 
skýrslu frá 
óháðri
rannsóknar-
nefnd. Í 
skýrslunni er ekkert gefið upp 
um það hvenær þetta gerðist, 
hvaða geimfarar áttu í hlut né 
hvaða geimförum þeir stjórnuðu.

NASA lét setja þessa rannsókn-
arnefnd á fót eftir að geimfarinn 
Lisa Nowak var handtekin í 
febrúar síðastliðnum og ákærð 
fyrir að hafa gert tilraun til 
mannráns.

Drukknir geim-
farar hjá NASA Mjólkursamsalan (MS), 

Auðhumla og Osta- og smjörsal-
an hafa höfðað mál á hendur Sam-
keppniseftirlitinu. Þess er kraf-
ist að Páll Gunnar Pálsson, 
forstjóri Samkeppniseftirlitsins, 
víki sæti við rannsókn á máli 
mjólkuriðnaðarins sem hófst með 
húsleit Samkeppniseftirlitsins í 
höfuðstöðvum MS hinn 5. júní. 

„Forstjóri Samkeppniseftirlits-
ins hefur opinberlega verið með 
miklar yfirlýsingar um mjólkur-
iðnað. Í ljósi þess teljum við að 
hann geti ekki farið hlutlaust yfir 
okkar mál,“ segir Guðbrandur 
Sigurðsson, forstjóri MS. Guð-
brandur segir að MS hafi óskað 
eftir því að Páll lýsti sig vanhæf-
an en þegar hann gerði það ekki 
var farið með málið til héraðs-

dóms. Þess er einnig krafist að 
aðrir starfsmenn Samkeppniseft-
irlitsins víki sæti. 

„Hvorki ég né aðrir starfs-
menn Samkeppniseftirlitsins 
höfum forsendur til að víkja sæti 
enda erum við alls ekki vanhæf 
til meðferðar málsins,“ segir 
Páll.

Í fyrra gaf Samkeppniseftirlit-
ið út álit þar sem þeim tilmælum 
var beint til þáverandi landbún-
aðarráðherra að beita sér fyrir 
breytingum á lögum sem kveða á 
um að mjólkurafurðastöðvar séu 
undanþegnar lögum um sam-
runaeftirlit. Páll segir að það álit 
sé með öllu ótengt því máli sem 
nú er til athugunar hjá Sam-
keppniseftirlitinu.

„Þetta er risaskref 
sem nú hefur verið stigið, bæði 
hvað varðar siglingaöryggi og til að 
koma í veg fyrir meiri háttar meng-
unarslys á afar viðkvæmu lífríki 
þessa svæðis,“ segir Hermann Guð-
jónsson siglingamálastjóri um sam-
þykkt undirnefndar Alþjóðlegu 
siglingamálastofnunarinnar (IMO) 
á reglum um leiðastjórnun flutn-
ingaskipa við suður- og suðvestur-
strönd Íslands. Hefðbundin sigl-
ingaleið flutningaskipa verður 
færð lengra frá landi sem kemur í 
veg fyrir að stór flutningaskip sem 
bera mikið magn hættulegra eða 
mengandi efna sigli eins nálægt 
landi og tíðkast hefur.

Hermann segir að markmið 
leiðastjórnunarinnar sé að vernda 
mikilvægar uppeldisstöðvar helstu 
nytjastofna og viðkvæmt fuglalíf 
og að beina skipum frá siglinga-
hættum á siglingaleiðir sem telj-
ast öruggastar. Kjarni tillagnanna 
er að tvær siglingaleiðir eru 
afmarkaðar; innri leið fyrir skip 
sem eru 5.000 brúttótonn og minni 
og ytri leið fyrir stærri skip og 
skip sem flytja hættulegan eða 
mengandi farm. Einnig eru þrjú 
svæði afmörkuð sem ber að forð-
ast með öllu. Tillögurnar útiloka 
ekki siglingar gámaflutningaskipa 
um innri leið vegna undanþágu 
sem byggir á reynslu íslenskra 
skipstjórnarmanna og hafi þeir 
komið sex sinnum til hafnar við 

Faxaflóa síðustu 18 mánuði. Einn-
ig mega minni olíuskip sigla innri 
leið beri þau létta olíu sem gufar 
hratt upp.

Forsvarsmenn Landhelgisgæsl-
unnar hafa gagnrýnt siglingaleiðir 
flutningaskipa um innri leiðina 
harðlega og kallað það glapræði að 
flutningaskip sigli aðeins nokkr-
um mílum frá landi með stóra 
farma af olíu og öðrum hættuleg-
um efnum. Halldór B. Nellet, fram-
kvæmdastjóri aðgerðasviðs Land-
helgisgæslunnar, fagnar 
niðurstöðu IMO og segir hana 
skipta miklu fyrir aukið siglinga-
öryggi og auki svigrúm til að 
bregðast við óhöppum eða slysum. 
„Við getum skipulagt eftirlit og 
björgunaraðgerðir okkar betur í 
mörgum tilfellum.“ 

Anna Fanney Gunnarsdóttir 
landfræðingur vann ítarlega rann-
sókn á dreifingu olíumengunar í 
hafi árið 2003. Þar voru bornar 
saman siglingaleiðir suðvestur af 
landinu. Í ályktunum rannsóknar-
innar segir Anna að samkvæmt nið-
urstöðum dragi um 50 prósent úr 
hættunni á að viðkvæm strand-
svæði mengist ef siglingaleiðin 
yrði færð utar.

Sextíu olíuskip sigldu innri leið-
ina til hafnar við Faxaflóa árið 2006 
en tíu sigldu ytri leiðina. Þau báru 
um 800 þúsund tonn af olíu og allt 
að því fimmtíu þúsund tonn í hverri 
ferð. 

Risaskref í 
siglingaöryggi
Reglur um leiðastjórnun flutningaskipa hafa verið 
samþykktar. Risaskref í öryggismálum, segir sigl-
ingamálastjóri. Gæti afstýrt meiri háttar mengunar-
slysi á mikilvægustu uppeldisstöðvum nytjafiska.



 „Ég veit ekki hvort mér er 
hlátur eða grátur í huga, maður 
skilur bara ekki tilganginn með 
þessari taugaveiklun,“ segir Sig-
urður Hreinsson, bóndi í Mikla-
holtshreppi á Snæfellsnesi. Nýlega 
var sett lögbann á jarðvegslosun 
hans á landi sem er í sameigin-
legri eigu hans og nágranna hans, 
Ólafs Ólafssonar stjórnarfor-
manns Samskipa. 

„Við höfum staðið í uppgræðslu 
á þessu landi, sem einhverra hluta 
vegna er í óþökk meðeigandans. 
Ég skil ekki af hverju menn vilja 
stöðva landgræðslu.“

Sigurður segir konu sína, Brynd-
ísi Guðmundsdóttur, hafa fengið 
símtal á dögunum frá Daða 
Jóhannssyni, sýslufulltrúa á Snæ-
fellsnesi, þar sem hann tjáði henni 
að lögbann á uppgræðslunni væri 
í undirbúningi. 

„Þegar ég spurði hann hver 
ástæðan væri fyrir lögbanninu 

sagðist hann 
ekki þurfa að 
gefa neina 
ástæðu fyrir 
því,“ segir 
Sigurður. „Það 
er einkenni-
legt að það sé 
hægt að setja 
á mann lög-
bann fyrir að 
bæta landið.“

Sigurður og Ólafur hafa staðið í 
málaferlum vegna landamerkja 
og eignarréttar á jörðinni í nokkur 
ár og standa þau enn yfir. Deilan 
snýst um hvaða túlkun eigi að 
leggja í orðið „fjalllendi“, en í 
afsölum síðan 1952 segir að fjall-
lendi sé sameiginlegt með jörðun-
um. Í byrjun júlí fjallaði Frétta-

blaðið einnig um deilur þeirra 
vegna ferða Ólafs um sveitina á 
einkaþyrlu sinni.

Kristinn Hallgrímsson, lögmað-
ur Ólafs, segir málið vera til komið 
af því að nágrannarnir talist ekki 
við nema í gegnum lögmenn sína.

„Sigurður og kona hans stóðu 
fyrir því að losa yfir hundrað 
vörubílsfarma af mold og úrgangi 
á jörðina, sem áhöld eru um hvort 
þau eigi eitthvað í. Í versta falli er 
hún í sameiginlegri eigu bæj-
anna.“

Hann segir að jafnvel þótt los-
unin sé einhvers konar landupp-
græðsla gerist hún ekki nema í 
samvinnu við meðeiganda jarðar-
innar. „Þú sturtar ekki bara mold 
og úrgangi á sameiginlegan garð 
við fjölbýlishús án þess að tala við 
nágranna þína.“

Lét setja lögbann á 
uppgræðslu lands
Ólafur Ólafsson í Samskipum lét setja lögbann á jarðvegslosun nágranna síns 
á sameiginlegu landi þeirra. Skil ekki af hverju menn vilja stöðva landgræðslu, 
segir nágranninn. Lögmaður Ólafs segir aðgerðirnar í óleyfi meðeigandans.

 Aukafundur verður 
haldinn í bæjarstjórn Akraness í 
dag að kröfu þriggja fulltrúa 
minnihlutans vegna samkomlags 
bæjarráðs við Kalmansvík hf. um 
útfærslu á sjö hektara landi. 

„Við höfum ýmislegt út á þetta 
samkomulag að setja. Það hefði 
til dæmis verið eðlilegra að gera 
deiliskipulag fyrir svæðið áður en 
því var úthlutað,“ segir Hrönn 
Ríkharðsdóttir, fulltrúi minnihlut-
ans í bæjarstjórn og ein þremenn-
inganna sem kröfðust þess að 
boðað yrði til fundarins.

Kalmansvík hyggst byggja á 
fjórða hundrað íbúðir fyrir 
fimmtíu ára og eldri en að sögn 
Hrannar hefur engin greining 
verið gerð á því hversu mikil þörf 
er á slíku húsnæði.

Deiliskipulag 
liggur ekki fyrir

Stjórnvöld í 
Bandaríkjunum og Indlandi hafa 
komist að samkomulagi um að taka 
upp samvinnu í kjarnorkumálum. 
Yfirvöld í löndunum tveimur segja 
að samkomulagið sé sögulegt.

Samkomulagið er niðurstaðan í 
mánaðarlöngum samningaviðræð-
um sem grunnur var lagður að 
fyrir tveimur árum síðan. Það 
snýst aðallega um samstarf um 
þróun kjarnorku sem ekki er notuð 
í hernaðarlegum tilgangi, segir 
öryggismálaráðgjafi Indlands, M.
K. Narayanan. Í því er til dæmis 
ekkert minnst á hvort Indlandi 
megi sprengja kjarorkusprengjur 
í tilraunaskyni, en það hefur lengi 

verið deiluefni á milli landanna, 
segir Narayanan. 

Með samkomulaginu mega 
Bandaríkjamenn senda kjarnorku-

úrgang til Indlands og láta Ind-
verjum í té upplýsingar um tækni 
til að framleiða kjarnorku. Í stað-
inn munu vopnaeftirlitsmenn fá að 
rannsaka þau kjarnorkuver Ind-
lands sem ekki eru notuð í hernað-
arlegum tilgangi; þeir mega hins 
vegar ekki rannsaka kjarnorkuver 
hersins.

Þeir sem gagnrýna samkomu-
lagið segja að samvinna við Ind-
land á sviði kjarnorkumála gæti 
enn frekar aukið á útbreiðslu 
kjarnorkuvopna í heiminum, en 
Indland byggði kjarnorkuáætlun 
sína upp án þess að vera aðili að 
samningnum um takmörkun á 
útbreiðslu kjarnorku.

Samstarf í kjarnorkumálum

Karl, var frúin ekki bara að 
biðja um skó?

Forseti Póllands, 
Jaroslaw Kaczynski, hefur rekið 
tvo embættismenn sem eru 
meðlimir í minni stjórnarflokkun-
um tveimur í ríkisstjórn hans. 
Aðgerð forsætisráðherrans hefur 
aukið á þá spennu sem hefur verið 
innan ríkisstjórnar hans síðustu 
vikurnar. Kaczynski hefur sett 
stjórnendum minni flokkanna 
tveggja í ríkisstjórnni afarkosti: 
að styðja stefnu flokks hans 
ellegar eiga það á hættu að hann 
slíti samstarfinu við þá.

Andrzej Lepper, stjórnandi 
annars minni flokksins, sagði að 
aðgerð Kaczynskis væri fyrsta 
skrefið í þá átt að slíta ríkis-
stjórnarsamstarfinu.

Stjórnarslit lík-
leg í Póllandi

 „Þetta mál sýnir í hnot-
skurn hvað þetta er fáránlegt 
kerfi sem við búum við hér á 
landi,“ segir Jóhannes Gunnars-
son, formaður Neytendasamtak-
anna, um þá ákvörðun Sláturhúss 
Hellu að nýta ekki tollakvótann 
sem það fékk úthlutað þegar tolla-
kvóti á innfluttu kjöti var boðinn 
út í apríl. 

„Þetta fær mann til þess að velta 
því fyrir sér hvort þetta hafi allt 
verið í plati. Áttum við kannski 
aldrei að fá ódýru vöruna?“ spyr 
Jóhannes, sem dregur í efa 
ummæli forsvarsmanna Slátur-
hússins sem segjast hafa misskilið 
útboðsreglurnar. Hann segir að 

kerfið bjóði upp á að það sé mis-
notað og segir að fyrirtæki geti 
séð sér leik á borði með því að 
bjóða í kvótann til þess að losna 
við innflutning annarra. 

„Þegar þessi samningur við ESB 
var kynntur átti hann að stuðla að 

lægra vöruverði. Því miður var 
kvótinn boðinn út og við neytend-
ur þurfum að gjalda fyrir það með 
hærra vöruverði,“ segir Jóhannes, 
sem telur réttlátara að útdeila 
kvótanum með því að varpa hlut-
kesti.

Neytendasamtökin hafa ítrekað 
lagt til að tollaútboðum verði hætt 
enda megni þau ekki að lækka 
vöruverð. „Innflytjendur bjóða 
enn hærra verð í þessa kvóta en 
þeir gera í almenna tollkvóta, svo 
þessi leið er dæmd til að mistak-
ast. Kostnaðurinn sem verður við 
útboðið fellur á neytendur,“ segir 
Jóhannes.

 Aðstoðarorkumálaráð-
herra Bandaríkjanna, Alexander 
Karsner, heimsótti Ísland í gær 
og fundaði 
með Össuri 
Skarphéðins-
syni iðnaðar-
ráðherra.
Helsta
umræðuefni
þeirra var 
nýting
jarðvarma og 
samstarf
ríkjanna
tveggja í 
orkumálum.

„Við vorum 
að ræða mögulegt samstarf 
ríkjanna og ég nefndi sérstaklega 
djúpborunarverkefni sem við 
erum að reka og í ljós kom að þeir 
eru með mjög skylt verkefni í 
gangi,“ segir Össur.

„Við höfum átt mikið samstarf í 
öryggismálum, en nú má segja að 
því sé lokið með brottför hersins. 
Því má segja að samstarf á sviði 
jarðhita sé kjörið sem einn af 
burðarásum í samstarfi okkar í 
framtíðinni,“ segir Össur.

Samstarf um 
nýtingu jarðhita

Vodafone og Nova hafa 
samið um samnýtingu farsíma-
kerfa. Vodafone fær aðgang að 
nýju dreifikerfi Nova fyrir þriðju 
kynslóð farsíma (3G) og Nova fær 
á móti aðgang að GSM farsíma-
kerfi Vodafone. 

Í tilkynningu til Kauphallar 
kemur fram að stjórnir Og 
fjarskipta og Nova telji að 
samningurinn feli í sér verulegt 
hagræði fyrir bæði félögin. 
„Samkomulagið er í samræmi við 
útboðslýsingu Póst- og fjarskipta-
stofnunar fyrir 3G tíðniheimildir 
sem veitir rétthöfum svigrúm til 
samnýtingar á dreifikerfum,“ 
segir þar.  

NOVA og Voda-
fone saman í 3G

Bíll sem var vel merktur 
Saving Iceland-hópnum lenti í 
umferðaróhappi síðdegis í gær. 
Bíllinn var að beygja frá Garða-
stræti inn á Vesturgötu en ekki 
vildi betur til en svo að ökumað-
urinn náði ekki beygjunni og 
klessti á hús við Vesturgötu.

Auglýsingastofan Jónsson & 
Le´macks hefur aðsetur í húsinu 
sem klesst var á. Starfsmenn 
stofunnar halda úti bloggi og 
sögðu á gamansaman hátt frá 
atburðunum. „Hvort þetta 
uppátæki sé liður í mótmælenda-
seríu hópsins vitum við ekki 
enn,“ segir á blogginu.

Náðu ekki 
beygjunni 



Stútfullt af girnilegum tilboðum
Nýtt Húsasmiðjublað komið út

Allt fyrir útivistina

Tjald
Arizona, 4ra manna
Innra lag: Öndunarefni úr Polyamid
Ytra lag: 190T Polyester
Flatarmál með fortjaldi: 130x210*240
PU 1500MM
Hæð: 130 sm
Þyngd: 6,9 kg
8,5 mm fiberglass stangir
5869200

4.799
5.990

Takmarkað magn

Frábær
í gönguna

Regn og vindsett
margir litir
5868689-93, 765-9, 849-59,

4.999
6.995

Farangursbox
260 ltr, 1,25x0,75x0,33 m
5794410

Beint
á toppinn

26.995

Kælibox
24 ltr
3899342

1.290
Gönguskór
Leður, st. 36-47,
vatnsheldir, m/gartex öndun
5862969-80

9.999

Bakpoki
5860401

1.599
2.990



Sérfræðinefndin sem 
samþykkti tillögurnar 

nú var stærsti þröskuldurinn og 
mjög ánægjulegt hvað nefndin 
var jákvæð á þessar breytingar.

 Ljósmyndasafni Akraness 
bárust nýlega tæplega 1.000 
svarthvítar ljósmyndir af íslensk-
um bátum. Gefandinn er Hafsteinn 
Jóhannsson, oft nefndur kafari, 
sem tók myndirnar á árunum 1960 
til 1970. Bátarnir sem prýða 
þessar ljósmyndir eru flestir ekki 
til í dag, eins og fréttavefurinn 
Skessuhorn greindi frá.

Hafsteinn er fæddur og 
uppalinn á Akranesi og lifandi 
goðsögn og hetja að mati Skaga-
manna. Hafsteinn afrekaði það að 
sigla einn umhverfis hnöttinn 
viðstöðulaust frá Noregi á árunum 
1990 til 1991 á skútu sem hann 
sjálfur byggði og tók ferðin 241 
dag. Það var Hafsteinn sjálfur sem 
afhenti safninu myndirnar.

Fengu þúsund 
myndir gefnar

Undirnefnd 
Alþjóðasiglingamálastofnunar-
innar (IMO) samþykkti í gær til-
lögur íslenskra stjórnvalda um 
leiðastjórnun skipa við suður- og 
suðvesturströnd landsins. Sigling-
ar flutningaskipa með hættulegan 
farm og mengandi varning verða 
takmarkaðar. Markmið leiða-
stjórnunarinnar eru að vernda 
mikilvægar uppeldisstöðvar 
helstu nytjastofna og viðkvæmt 
fuglalíf og að beina skipum frá 
siglingahættum á siglingaleiðir 
sem teljast öruggastar.

Hermann Guðjónsson, sigl-
ingamálastjóri og formaður 
nefndar samgönguráðherra um 
leiðastjórnun skipa, segir að und-
irnefnd IMO hafi samþykkt til-
lögurnar óbreyttar. Þær koma í 
október til fullnaðarafgreiðslu 
IMO, sem er í raun ekki annað en 
formsatriði, og taka reglurnar 
síðan gildi vorið 2008. „Formleg 
afgreiðsla er á fundi siglinga- og 
öryggisnefndar IMO í haust. Sér-
fræðinefndin sem samþykkti til-
lögurnar nú var stærsti þrösk-
uldurinn og mjög ánægjulegt 
hvað nefndin var jákvæð á þess-
ar breytingar.“

Kjarni tillagnanna er að tvær 
siglingaleiðir eru afmarkaðar 
fyrir Reykjanes; innri leið fyrir 
skip sem eru 5.000 brúttótonn og 
minni og ytri leið fyrir stærri 
skip og skip sem flytja hættuleg-
an eða mengandi farm. Einnig 
eru þrjú svæði afmörkuð sem ber 
að forðast. 

Sturla Böðvarsson, fyrrver-
andi samgönguráðherra, skipaði 
nefndina til að vinna að tillögum 

um leiðastjórnun í nóvember 
2006 og hún skilaði af sér í apríl 
2007. Undirbúningur að leiða-
stjórnun flutningaskipa við 
Íslandsstrendur hófst þó árið 

1993 og hafa siglingar skipa úti 
fyrir suður- og suðvesturströnd 
landsins verið til skoðunar því 
sýnt þykir að slys á þessari sigl-
ingaleið hefði gífurleg áhrif á líf-
ríki og efnahag þjóðarinnar. 

Forsvarsmenn Landhelgis-
gæslunnar hafa gagnrýnt sigl-
ingaleiðir flutningaskipa um 
innri leiðina harðlega og kallað 
það glapræði að flutningaskip 
sigli aðeins nokkrum mílum frá 
landi með stóra farma af olíu og 
öðrum hættulegum efnum. Sex-
tíu olíuskip sigldu innri leiðina til 
hafnar við Faxaflóa árið 2006 en 

tíu sigldu ytri leiðina. Þau báru 
um 800 þúsund tonn af olíu og allt 
að því fimmtíu þúsund tonn í 
hverri ferð.

Afmörkun siglinga við svokall-
aða ytri leið hefur mætt nokkurri 
andstöðu hagsmunaaðila. Þannig 
lagðist Samband íslenskra kaup-
skipaútgerða gegn þessum hug-
myndum árið 2000. Hafa skip-
stjórar á íslenskum kaupskipum 
bent á að í mörgum tilfellum sé 
öruggara fyrir skip og umhverfi 
að geta siglt nærri strönd lands-
ins, sé veðurfar og sjólag með 
ákveðnum hætti. 

Siglingaleiðir afmarkaðar 
við Suður- og Suðvesturland
Undirnefnd Alþjóða siglingamálastofnunarinnar samþykkti í gær tillögur íslenskra stjórnvalda um af-
mörkun siglingaleiða. Engar athugasemdir voru gerðar og reglurnar taka gildi vorið 2008. Leiðastjórnun 
þykir draga verulega úr hættu á mengunarslysi sem hefði gífurleg áhrif á lífríki og efnahag landsins.

Viðræður fyrirtækisins 
Smartkort og Íþrótta- og tómstunda-
ráðs um að nýta smartkortakerfi í 
sundstöðum Reykjavíkurborgar 
eru langt á veg komnar. Þetta stað-
festi Ómar Einarsson, sviðsstjóri 
hjá Íþrótta- og tómstundasviði.

Í Fréttablaðinu í gær kom fram 
að Strætó bs. íhugaði að taka ekki 
í notkun smartkortakerfi sem 
verið hefur í bígerð á vegum borg-
arinnar frá árinu 2002 og hefur 
kostað hátt í hálfan milljarð. Kerf-
ið er hugsað sem miðlægt greiðslu-
kortakerfi fyrir margvíslega þjón-
ustu á vegum borgarinnar.

Ranghermt var í Fréttablaðinu í 
gær að fyrirtækið Smartkort hefði 

hætt rekstri. Hið rétta er að það 
skipti um nafn, heitir nú Curron 
og veitir fjölda aðila þjónustu sína. 
„Ætli ég verði ekki að játa það að 

ég hafði ekki kannað þennan bak-
grunn fyrirtækisins,“ segir Reyn-
ir Jónsson, framkvæmdastjóri 
Strætó bs.

Smartkort verði notuð í sundi
Þremur bílum var 

stolið í Reykjavík í fyrradag. Einn 
bíll hvarf í Breiðholti árla dags en 
fannst svo síðdegis. Tveir piltar 
og stúlka, sem öll eru undir 
tvítugu, voru handtekin vegna 
málsins. Þau voru öll undir 
áhrifum fíkniefna en þríeykið 
hefur áður komið við sögu hjá 
lögreglu. Eitthvað hafði bíllinn 
rispast í meðförum þjófanna og 
þá saknaði eigandi ökutækisins 
fartölvu úr bílnum. Hinum 
bílunum tveimur var stolið í 
austurborginni. Í öðrum þeirra 
hafði ökumaður skilið bíllykilinn 
eftir í bílnum og því átti þjófurinn 
hægt um vik að stela honum.

Lykill gleymdist    
í einum bílnum



Stór og sterk

BRIK hlutabréfasjóðurinn og Alþjóðlegi hlutabréfasjóðurinn eru verðbréfasjóðir skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingasjóði. 
Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa www.spronverdbref.is.
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Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is

Alþjóðlegi hlutabréfasjóðurinn hentar vel þeim sem vilja fjárfesta til langs tíma 
á erlendum hlutabréfamörkuðum og nýta sér sterka stöðu krónunnar. Markmið sjóðsins er að ná 
góðri ávöxtun og áhættudreifingu. Sjóðurinn var með bestu ávöxtun sambærilegra sjóða 
á markaði á síðasta ári; hækkaði um 43,18%* á árinu 2006.

BRIK hlutabréfasjóðurinn er alþjóðlegur sjóðasjóður 
og fjárfestir í heimssjóðum (Global Funds) sem fjárfesta 
einkum í hlutabréfum félaga sem skráð eru í kauphöllum
í Brasilíu, Rússlandi, Indlandi og Kína. Sjóðurinn er einkum fyrir fjárfesta 
sem eru tilbúnir að fjárfesta í mörkuðum sem sveiflast töluvert meira 
en markaðir í Evrópu eða Bandaríkjunum og ættu því að skila meiri arði 
til lengra tíma.

ENGIN söluþóknun til 1. sept. 2007

Kynntu þér kosti þessara tveggja sjóða nánar á www.spronverdbref.is eða í síma 550 1310.

Er nú rétti tíminn til að nýta sér sterka stöðu íslensku
krónunnar og fjárfesta í erlendum verðbréfasjóðum?
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 „Niðurstaða ríkis-
stjórnar var sú að það yrði horfið 
frá jarðgangahugmynd milli lands 
og eyja og þau áform lögð á hill-
una,“ sagði Kristján Möller sam-
gönguráðherra á blaðamanna-
fundi í ráðuneyti sínu í gær. 

Þess í stað verður ný höfn tekin 
í notkun í Bakkafjöru, vestan 
Markarfljóts í Landeyjasandi, árið 
2010.

Höfnin mun þjóna nýrri ferju 
milli lands og Vestmannaeyja, sem 
kemur til með að fara sex til sjö 
ferðir daglega. Ferðin mun taka 
um þrjátíu mínútur, eða svipað og 
akstur um jarðgöng hefði tekið, að 
sögn Kristjáns. 

Kostnaður vegna nýs tengiveg-
ar við þjóðveginn, nýrrar ferju og 
hafnargerðar er áætlaður 5,6 
milljarðar króna. 

Herjólfur mun sigla fimmtán 
aukaferðir árlega þar til Bakka-

fjöruhöfn verður tekin í gagnið og 
var gengið frá samkomulagi um 
það á símafundi forstjóra Eim-

skips, fjármálaráðherra og sam-
gönguráðherra í gær.

Hin nýja ferja verður minni en 
Herjólfur og kemur til með að 
rýma 50 bíla og 250 farþega. Ferð-
um verður á móti fjölgað umtals-
vert. Þær eru nú 720 á ári, utan 
fimmtán væntanlegra aukaferða, 
en verða á bilinu 2.190 til 2.555 á 
ári.

Ráðherrann sagði þetta gert í 
ljósi mikils kostnaðar við ganga-
gerð og óvissu vegna jarðfræði-
legra aðstæðna.

Samkvæmt skýrslu Verkfræði-
stofu Sigurðar Thoroddsen hefði 
kostnaður við jarðgöng verið á bil-
inu 52 til 80 milljarðar króna. 
Einnig segir í skýrslunni að áhöld 
séu um hvort réttlætanlegt sé að 
grafa göng á svo jarðfræðilega 
virku svæði.

Ný höfn byggð fyrir 
Vestmannaeyinga
Horfið frá áformum um jarðgöng. Bakkafjöruhöfn og ný ferja tekin í notkun 
árið 2010. Farnar verða allt að 2.555 ferðir árlega. Áætlaður kostnaður er 5,6 
milljarðar. „Til einskis að berja höfðinu við stein“ segir bæjarstjórinn í Eyjum.

Hefur þér þótt framhaldssagan 
um hundinn Lúkas áhugaverð?

Á skólafólk að fá frítt í strætó 
frekar en aðrir hópar?

Óprúttnir aðilar hafa 
undanfarið gengið í hús og sagst 
vera að safna peningum á vegum 
Blindrafélagsins. Félaginu hafa 
undanfarið borist fyrirspurnir um 
hvort söfnun standi yfir á vegum 
þess. „Þetta eru nokkur símtöl og 
það er auðvitað hörmulegt þegar 
svona kemur upp,“ segir Halldór 
Sævar Guðbergsson, formaður 
Blindrafélagsins. Hann man eftir 
örfáum tilvikum þar sem svipuð mál 
hafa komið upp og vonast til þess að 
um einangrað dæmi sé að ræða.

Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu hefur ekki fengið neinar til-
kynningar um þessa fölsku söfn-
un. Allt of algengt sé að fólk loki 

bara hurðinni á 
svona fólk og 
sleppi því að til-
kynna um atvikið. 
Fólk verði einnig 
meyrt vegna þessa 
góða málstaðar og 
óprúttnir aðilar 
notfæri sér það. 
„Það er um að gera 

að skora á fólk að láta ekki blekkj-
ast,“ segir Halldór.

„Söfnunarfólk á okkar vegum er 
alltaf merkt. Annars fer megnið af 
okkar söfnunum fram í gegnum 
síma og póstdreifingu, við erum 
mjög lítið að ganga í hús,“ segir 
Halldór að lokum.

 Engin ákvörðun 
hefur enn verið tekin um hvort eða 
hvenær íröskum flóttamönnum 
verði boðið að leita skjóls á 
Íslandi. 

Utanríkisráðherra, Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir, ljáði upphaflega 
máls á þessum möguleika í heim-
sókn sinni til Mið-Austurlanda. „Það 
er ekkert víst að það verði alveg á 
næstunni. Það verður bara tekið á 
þessum málum ef og þegar þau 
koma upp,“ sagði Ingibjörg að lokn-
um ríkisstjórnarfundi í gærdag.

Mannréttindasamtökin Amnesty 
International telja að um fjórar 
milljónir Íraka séu á vergangi.

Óvíst um komu

 „Það er undarlegt 
ef umhverfisráðherra getur með 
einu pennastriki fellt umhverfis-
mat úr gildi. Til hvers er þá verið 
að setja framkvæmdir í umhverf-
ismat?“ segir Gunnlaugur Péturs-
son verkfræðingur en hann hefur 
ásamt landeigendum, Náttúru-
verndarsamtökum Íslands og 
Fuglaverndarfélagi Íslands ákveð-
ið að höfða mál gegn fyrrverandi 
umhverfisráðherra sem sam-
þykkti í janúar síðastliðnum lagn-
ingu vegar um Teigsskóg sem 
Skipulagsstofnun hafði lagst 
gegn.

Vegurinn er liður í endurbótum 
Vestfjarðavegar um sunnanverða 
Vestfirði. Gunnlaugur segir að 
allir sem hafi kannað umhverfis-
áhrif framkvæmdarinnar mæli 
gegn henni en svæðið þykir ein-
stakt fyrir náttúrulegan birkiskóg, 
fuglalíf og fornminjar. 

„Tillaga Vegagerðarinnar um 
veg um Hjallaháls er mun vænni.  
Sá vegur er ódýrari og umhverf-
isáhrifin mun minni. Mér reikn-
ast svo til að það væri jafnvel 
hægt að gera jarðgöng undir háls-
inn fyrir sömu upphæð og kostar 
að leggja veginn um Teigsskóg,“ 

segir Gunnlaugur sem telur að 
ráðherra hafi orðið fyrir pólitísk-
um þrýstingi frá Vesturbyggð.

Fái úrskurður umhverfisráð-
herra að standa má búast við að 
framkvæmdir verði boðnar út á 
næsta ári. 



Bolir 250-500 kr.
 Buxur og peysur 500-1000 kr. 

Skór 500-1000 kr. 

Nú fer allt á hvolf!

Nú er bara að haska sér og gera 
kaup aldarinnar!
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NÚ GETUR ÞÚ SKOÐAÐ 
PUNKTASTÖÐUNA
Í NETBANKANUM!

 Hver keypti gamla Borgar-
bókasafnshúsið af listamannin-
um Odd Nerdrum?

 Hvaða íslenska söngkona 
stendur ásamt fleirum að 
stofnun góðgerðarsamtakanna 
Navia?

 Hvaða þjóðir keppa til 
úrslita í Evrópukeppni 19 ára 
kvenna í knattspyrnu á sunnu-
dag?

 Íslenska liðið Intersport 
Iceland lenti í sjöunda sæti í 
ævintýrakeppni á Grænlandi 
eftir að hafa lagt að baki 120 
kílómetra í einum rykk á tæplega 
38 klukkustundum, hlaupandi, 
gangandi og róandi. Keppnin 
hófst síðasta laugardag. 

„Þetta er algjör geðveiki,“ 
sagði Trausti Valdimarsson, einn 
keppendanna, en hann var að 
keppa í þriðja sinn. „Það má segja 
að öll hversdagsleg vandamál 
verða lítilræði í samanburði og 
maður lærir að meta það að fá 
mat, vatn, hreinlætisaðstöðu og 
svefn.“

Lokaáfanginn 
tók 38 tíma

 Samtök hernaðar-
andstæðinga mótmæla fyrirhug-
uðum heræfingum hér á landi í 
næsta mánuði. NATO-ríkin 
Noregur, Danmörk, Bandaríkin, 
Lettland og Ísland halda æfing-
una.

Í fréttatilkynningu frá samtök-
unum segir að æfingar af þessum 
toga séu ekki aðeins aðferð 
herveldanna til að þjálfa herlið 
sitt heldur einnig til að staðfesta 
áhrifasvæði sitt, berast á 
gagnvart hugsanlegum andstæð-
ingum og jafnvel ögra þeim. Enn 
fremur segir að það sé grátlegt að 
Ísland skuli ýta undir hernaðar-
brölt með því að bjóða til 
æfinganna.

Heræfingin er 
misnotkun

Tekjur kvenna 
eru að meðaltali fimmtán prósent-
um lægri en karla, samkvæmt 
rannsóknum Evrópusambandsins. 

Evrópusambandið hefur gert 
skýrslu um leiðir til úrbóta. 

Ein af orsökum launamunarins 
er erfiðleikar kvenna við að 
samhæfa einka- og atvinnulíf. 
Konur eru frekar í hlutastörfum 
og taka oftar hlé frá störfum. Í 
skýrslunni segir að eina leiðin til 
þess að ná árangri sé að ná 
víðtæku samstarfi milli karla og 
kvenna, frjálsra félagasamtaka, 
atvinnulífsins og stjórnvalda um 
að ráðast á vandann á öllum 
stigum samfélagsins.

Fimmtán pró-
senta munur

 Að minnsta kosti 
þrettán létust og 71 særðist í árás 
á hótel í grennd við Rauðu mosk-
una í Íslamabad í Pakistan í gær. 
Sjö hinna látnu voru lögreglu-
menn. Enginn hefur lýst yfir 
ábyrgð vegna árásarinnar en 
öfgasinnaðir múslímar eru taldir 
hafa staðið á bak við hana. Vitni 
að árásinni sagði að líkamshlutar 
og blóð hefðu verið úti um allt í 
rústum hótelsins. Sprengjusér-
fræðingar fundu sundurtættan 
efri hluta mannslíkama í rústun-
um og er þess vegna talið að um 
sjálfsmorðsárás hafi verið að 
ræða.

Árásin átti sér stað stuttu eftir 
að pakistanska lögreglan hafði 
skotið táragasi að hundruðum 
mótmælenda sem höfðu safnast 
saman í Rauðu moskunni og kraf-
ist þess að yfirvöld í Pakistan létu 
múslimaklerkinn Abdul Aziz laus-
an úr haldi. Aziz var handtekinn í 
umsátri pakistanska hersins um 
Rauðu moskuna fyrr í mánuðin-
um. Herinn gerði innrás í mosk-
una hinn 12. júlí eftir vikulangt 
umsátur þar sem að minnsta kosti 
102 féllu. 

Hrina árása herskárra mús-
líma á pakistanska hermenn 
fylgdi í kjölfar innrásarinnar í 
moskuna. Stjórnvöld í Pakistan 
voru gagnrýnd harðlega fyrir 
hana því talið er að mörg börn og 
námsmenn hafi einnig látið lífið. 
Yfirvöld í Pakistan opnuðu Rauðu 
moskuna aftur fyrir almenningi í 
gær til að reyna að lægja þessar 

ófriðaröldur en upp úr sauð eftir 
að mótmælendurnir byrjuðu að 
henda steinum í óeirðalögregl-
una. Pakistanska lögreglan hand-
tók 25 mótmælendur í moskunni í 
gær.

Þeir öfgasinnuuðu múslímar 
sem stjórnuðu uppreisninni eru 
andstæðingar Musharrafs forseta 
Pakistans og stuðningsmenn tali-
bana sem halda til í héruðunum 
sem liggja að Afganistan. Þeir 
vilja koma á sams konar samfé-

lagi í Pakistan og talibanar komu 
á í Afganistan fyrir innrás banda-
ríska hersins. Talið er að sjálfs-
morðárásin á hótelinu komi sér 
afar illa fyrir Musharraf, sem er 
samherji Bandaríkjastjórnar í 
stríðinu gegn hryðjuverkum. For-
setinn er undir miklum pólitísk-
um þrýstingi út af fjölgun árása á 
pakistanska hermenn eftir inn-
rásina í Rauðu moskuna og fyrr í 
mánuðinum var reynt að drepa 
hann.

Þrettán féllu í 
sjálfsmorðsárás
Rauða moskan í Íslamabad var opnuð í gær til að reyna að lægja ófriðaröldu 
sem staðið hefur yfir í tvær vikur. Árás var gerð á hótel í nágrenni moskunnar. 
Aðkoman hrikaleg segja sjónarvottar. Öfgasinnaðir múslímar taldir ábyrgir.

 Bráðabirgðaákærur hafa 
verið lagðar fram gegn Francois 
Villepin, fyrrverandi forsætis-
ráðherra Frakklands. Hann er 
sakaður um að hafa á árunum 
2003 til 2004 átt þátt í að breiða út 
óhróður um flokksbróður sinn, 
Nicolas Sarkozy, þáverandi ráð-
herra og núverandi forseta Frakk-
lands.

Málið er allt hið ævintýraleg-
asta. Villepin var á þessum tíma 
utanríkisráðherra en Sarkozy inn-
anríkisráðherra í stjórn Jean-
Pierre Raffarin. Við sögu koma 
leynilegir bankareikningar, einka-
spæjarar og skjalastuldur. Villep-
in er sagður hafa ætlað að tryggja 
að Sarkozy gæti ekki keppt við sig 
um að verða forsetaefni Íhalds-
flokksins.

Villepin gæti átt yfir höfði sér 
allt að fimm ára fangelsi og háar 
sektargreiðslur ef hann verður 
fundinn sekur. Hann sagðist í gær 
ætla að verja mál sitt „til þess að 

sannleikurinn geti loks komið 
fram í dagsljósið“. 

Hann fullyrðir að hann hafi 
„aldrei nokkurn tíma tekið þátt í 
pólitískri refskák“.

Sarkozy fór aldrei dult með að 
hann sæktist eftir forsetaembætt-
inu. Villepin þótti einnig um tíma 

líklegt forsetaefni, en vinsældir 
hans hröpuðu hratt þegar verka-
lýðsfélög og námsmenn tóku hönd-
um saman og efndu til mótmæla og 
verkfalla gegn breytingum á vinnu-
málalöggjöf, sem Villepin reyndi að 
fá samþykktar á síðasta ári.

Villepin þarf að svara til saka

Össur Skarphéðinsson 
iðnaðarráðherra íhugar að end-
urnýja takmarkað virkjanaleyfi 
Múlavirkjunar til fjögurra eða 
fimm ára með ströngum skilyrð-
um. Þau eru að yfirborð Baulár-
vallavatns verði það sama og 
áður og að rennsli verði í Straum-
fjarðará milli Baulárvallavatns 
og lónsins við stífluna. Það yrði 
gert með því að hafa jafnt rennsli 
í virkjuninni. Samkvæmt samn-
ingi Múlavirkjunar við Hitaveitu 
Suðurnesja á að veita meira vatni 
á daginn en á nóttunni.

Virkjunin er stærri en hún var 
samkvæmt áætlunum. „Þeir fóru 
langt fram úr öllu saman,“ sagði 

Össur, „en við erum að íhuga 
hvort ekki sé hægt með þessum 

mótvægisaðgerðum að tryggja 
lífríki straumandarinnar og 
urriðans á svæðinu. Svo virðist 
sem straumöndin hafi þegar 
aðlagað sig að svæðinu og hún 
hafi fært sig til á ánni. En ef í ljós 
kemur á þessum tíma eða fyrr að 
þetta gengur ekki þá er ekki um 
annað að ræða en að fyrirskipa 
breytingar á virkjuninni.“ 

Össur telur að Múlavirkjun 
hefði ekki átt að vera undanþegin 
umhverfismati á sínum tíma. 
Hann segir virkjanir af þess-
ari stærðargráðu verða 
teknar fastari tökum í 
framtíðinni.

Rennsli verði í Straumfjarðará
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 Skoðanakannanir sýna 
að æ fleiri Japanar vilja að stjórn-
arandstaðan vinni sigur í þing-
kosningunum, sem haldnar verða 
á morgun. Shinzo Abe forsætis-
ráðherra og félagar hans í stjórn-
arliðinu róa nú öllum árum að því 
að tryggja sér sigur, þótt sú bar-
átta líti ekki út fyrir að ætla að 
bera mikinn árangur.

Kosið er um helming þingsæta í 
efri deild þingsins, sem reyndar 
er valdalítil. Stjórnarflokkarnir 
hafa það sterkan meirihluta í neðri 
deild þingsins, þar sem hin raun-
verulegu völd liggja, að kosning-
arnar á morgun breyta varla neinu 
um stöðu stjórnarinnar. Hins 
vegar gæti Abe þurft að segja af 
sér ef tapið verður stórt.

Abe hefur lagt mesta áherslu á 
tvö málefni í þessari kosningabar-
áttu; annars vegar lífeyrismál og 
hins vegar umbætur í menntamál-
um.

Nokkur alvarleg hneykslismál 
hafa dregið mjög úr trausti 
almennings til stjórnarinnar. Ich-
iro Ozawa, leiðtogi stærsta stjórn-

arandstöðuflokksins, Demókrata-
flokks Japans, hefur heldur betur 
grætt á þeim hneykslismálum og 
gerir sér vonir um stóran kosn-
ingasigur.

Stjórnarflokkurinn hefur aðeins 

verið að sækja í sig veðrið síðustu 
daga, en það ætlar þó varla að 
duga því samkvæmt skoðanakönn-
unum hefur fylgi Demókrata-
flokksins vaxið enn meir.

Abe berst fyrir lífi sínu

Unnt verður að 
lækka félagsgjöld um 0,8 prósent 
án þess að skerða þjónustu við 
félagsmenn sagði Örn Friðriksson 
við Vísi í gær en hann tók nýlega 
við formannssæti Félags vél-
stjóra og málmtæknimanna (VM).

Vélstjórafélagið og Félag 
járniðnaðarmanna sameinuðust í 
október á síðasta ári og sagði Örn 
að mikil hagræðing hefði skapast 
við það. 

Við sameininguna var samið 
um að félögin skiptu með sér 
formanns- og varaformannssæt-
unum fyrsta kjörtímabilið eða í 
átján mánuði. 

Mikið hagræði 
í sameiningu



Fyrstu sex mánuði 
ársins 2005 stöðvaði lögreglan 
10.735 ökumenn fyrir of hraðan 
akstur. Á sama tímabili í fyrra 
voru ökumennirnir orðnir 14.858 
sem er tæplega fjörutíu prósenta 
aukning. Í ár voru brotin 16.735 
fyrstu sex mánuði ársins. Aukning 
upp á tæp þrettán prósent.

„Aukið fjármagn til umferðar-
eftirlits er meðal ástæðna fyrir 
þessu,“ segir Jónína Sigurðardótt-
ir aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá 
Ríkislögreglustjóra. Fyrstu sex 
mánuði þessa árs voru tvöfalt 
fleiri ökumenn stöðvaðir fyrir of 
hraðan akstur en árið 2005 þegar 
samningur á milli samgönguráðu-
neytis, ríkislögreglustjóra, 

Umferðarstofu og Vegagerðarinn-
ar tók gildi. Samningurinn gerði 
lögregluembættum kleift að auka 
umferðareftirlit og bæta við sig 
búnaði. Samgönguráðuneytið 
greiðir fyrir þennan auka kostnað. 
Í febrúar síðastliðnum var samn-
ingurinn endurnýjaður.

Sektir vegna allra umferðar-
lagabrota á síðasta ári voru rúm-
lega 33 þúsund. Tæplega 3.400 
þeirra fóru til dómsmeðferðar. 
Ekki hefur verið lokið við og tekin 
ákvörðun um 720 sektarboð frá 
síðasta ári.

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is 
Tryggvabraut 1–3, Akureyri • Sími 460 3630

Afgreiðslutími
Mánudaga–föstudaga 8–18,

laugardaga 10–16
og sunnudaga 12–16

(ath. lokað sunnudaga á Akureyri)

Í dag, 28. júlí kl. 10:00 efnir

Orkuveita Reykjavíkur til

fræðslugöngu frá Minjasafn-

inu í Elliðaárdal, upp dalinn

að Gvendarbrunnum. Meðal 

annars verður hugað að ánni,

örnefnum, jarðfræði, gróðri og dýralífi.

Fjölmargir fræðimenn koma til leið-

sagnar. Gengnir verða um 12 km en

boðið verður upp á akstur til baka um kl 

16:00. Þátttakendur þurfa ekki að

koma nestaðir.

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Fræðsluganga
um Elliðaárdal 
og upp að 
Gvendar-
brunnum
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greinar@frettabladid.is

Ísrael var stofnað 1948 fyrir 
tilstuðlan Sameinuðu þjóðanna 

um skiptingu Palestínu í tvö ríki. 
Hitt ríkið í Palestínu hefur hins 
vegar aldrei náð raunverulegu 
sjálfstæði þrátt fyrir skýran vilja 
og ætlun alþjóðasamfélagsins. 
Stofnun Ísraels olli stríði við 
nágrannalöndin og orsakaði fyrstu 
bylgju palestínskra flóttamanna, 
bænda og þorpsbúa sem þurftu að 
flýja undan Ísraelsher og sjálfskip-
uðum vígasveitum ísraelskra 
landnema. Tölur eru nokkuð á reiki 
um fjölda flóttamanna, en tæp 
milljón lætur nærri lagi. Í þessari 
þjóðernishreinsun liggur rót 
átakanna í Palestínu.

Núverandi Ísraelsríki hefur 
síðan þanist langt út fyrir þau 
landamæri sem því voru í upphafi 
mörkuð af Sameinuðu þjóðunum. 
Árið 1967 hernámu Ísraelsmenn 
landsvæði sem samanlagt var 
stærra en Ísrael í upphafi stríðsins. 
Þetta hernám hefur ítrekað verið 
fordæmt af Sameinuðu þjóðunum 
en Ísrael komist upp með að hunsa 
vilja alþjóðasamfélagsins. Árið 
1974 fékk Frelsishreyfing Palest-
ínu hins vegar alþjóðlega viður-
kenningu þegar leiðtogi hennar, 
Arafat, fékk að ávarpa allsherjar-
þing Sameinuðu þjóðanna. Árið 
1988 lýsti svo Frelsishreyfing 
Palestínu yfir stofnun sjálfstæðs 
ríkis og fékk stuðning víða um 
heim. Þáverandi utanríkisráðherra 
Íslands sýndi mikla djörfung og 
frumkvæði þegar hann sótti heim 
palestínsku ríkisstjórnina og veitti 
hann þar með viðurkenningu í 
raun.

Árið 1993 náðist samkomulag 
Ísaelsmanna og Palestínumanna í 
Osló. Varð þá til eins konar ríki 
Palestínumanna á Vesturbakkanum 
og Gazasvæðinu sem þó var hlutað í 
sundur og náði aðeins til 22% þess 
landsvæðis sem Ísrael hafði 
hernumið 1967. Ljóst er að forsendur 

samkomulagsins voru veikar og 
Palestínumenn fórnuðu miklu til að 
öðlast frið og alþjóðlega viðurkenn-
ingu. Þetta samkomulag hefur í raun 
ekki verið í gildi síðan 2000 þegar 
þáverandi leiðtogi stjórnarandstöð-
unnar í Ísrael, Ariel Sharon, kaus að 
ögra Palestínumönnum til þess að 
grípa aftur til vopna. Hófust þá 
vopnuð átök sem fyrst og fremst hafa 
bitnað á Palestínumönnum. Frá árinu 
2000 hafa ríflega 3000 Palestínumenn 
látið lífið (þar af rúmlega 500 börn) 
og samfélag þeirra er í rúst. 
Manntjón Ísraelsmanna er einnig 
verulegt en þó er engan veginn hægt 
að halda því fram að átökin hafi 
bitnað jafn mikið á almenningi þar.

Í þingkosningum í janúar 2006 
unnu Hamas-samtökin sigur og fengu 
meirihluta á þingi Palestínu. Hinn nýi 
meirihluti myndaði stjórn undir 
forystu Ismail Hanyeh, en var þegar 
í stað beittur efnahagsþvingunum af 
hálfu Bandaríkjanna og Ísraels. Þar á 
meðal hélt Ísraelsstjórn eftir 
skattgreiðslum sem hún innheimtir 
fyrir hönd heimastjórnarinnar. Í 
mars 2007 var svo mynduð þjóðstjórn 
Hamas og Fatah – meðal annars fyrir 
tilstilli Arababandalagsins. Í júní vék 
Mahmud Abbas, forseti Palestínu, 
stjórninni frá völdum í kjölfar átaka 
á Gazasvæðinu. Í kjölfarið fól Abbas 
Salam Fayad stjórnarmyndun. Hann 
sækir ekki umboð sitt til almennings 
því að í seinustu þingkosningum í 
Palestínu fékk flokkur hans einungis 
2,4% atkvæða. Fráfarandi ríkisstjórn 
nýtur hins vegar ennþá þingmeiri-
hluta.

Ríkisstjórn Fayads er í raun aðeins 
við völd á hluta heimastjórnar-
svæðisins. Annars staðar líta menn 
ennþá á Haniyeh sem forsætisráð-
herra. Ríkisstjórn Fayads nýtur 
stuðnings Bandaríkjanna og 
Ísraels og hefur fengið fyrirheit 
um fjárstuðning þaðan. Á hinn 
bóginn hefur hún ekki meirihluta á 
þingi, sem er forsenda þess að 
stjórn geti talist lýðræðisleg. Af 
þessu má ráða að staða mála í 
Palestínu er flókin því þar eru nú 
tvenn stjórnvöld. Viðbrögð 
umheimsins skipta miklu máli. Á 
að viðurkenna stjórn sem skipuð 
er af forsetanum og nýtur 
stuðnings öflugra erlendra aðila 
eða stjórn sem hefur á bak við sig 
þingmeirihluta og getur vísað í 
þjóðarvilja sem komið hefur fram 
í lýðræðislegum kosningum?

Ríkisstjórn Íslands hefur tekið 
afstöðu í málinu og skipar sér fast 
að baki Abbas forseta og minni-
hlutastjórn hans. Forsendur 
stefnumótunarinnar eru þó 
einkennilegar. Í fyrsta lagi hefur 
ríkisstjórn Íslands skotið sér 
undan þeirri staðreynd að 
Palestína sé klofin og reynir þar 
með að þagga niður alla umræðu 
um það hvers vegna hún kýs að 
styðja annan aðilann umfram hinn.

Á hinn bóginn er það yfirlýst 
stefna annars stjórnarflokksins að 
„alþjóðasamfélagið viðurkenni 
sjálfstætt ríki Palestínumanna og 
nýja þjóðstjórn Palestínu“ og að 
skapa þurfi forsendur fyrir 
lýðræði á svæðinu. Þessa stefnu 
kynnti Samfylkingin í seinustu 
alþingiskosningum og tók þar með 
skýra afstöðu með rétti Palestínu-
manna til að kjósa sér ríkisstjórn. 
Ekki verður séð að yfirlýsingar 
utanríkisráðherra í Ísrael og 
óskoruð viðurkenning á ríkis-
stjórninni sem skipuð var í júní 
séu í samræmi við seinustu 
landsfundarályktun Samfylkingar-
innar.

Lýðræðið í Palestínu

V
íða á Vesturlöndum eru líflegar umræður um innflytj-
endur og stöðu þeirra í nýju samfélagi. Danir fengu 
nýlega enn eitt tilefni til umræðu um þessi efni þegar 
þingframbjóðandi úr röðum innflytjenda lýsti rétt-
mæti hryðjuverkaárása á danska hermenn í Írak.

Hér reis nokkur umræðubylgja á öndverðum síðasta vetri að 
frumkvæði Frjálslynda flokksins. Þeirri tilraun var af öðrum 
flokkum mætt sem kosningalýðskrumi. Sú gagnrýni var á 
nokkrum rökum reist. Lýðskrumsumræða um þessi efni hefur 
víða haft áhrif í kosningum og jafnvel breytt pólitísku mynstri á 
skömmum tíma. Að því leyti var mikið í húfi í aðdraganda kosn-
inga.

Á þessum vettvangi var á það bent að umræðan myndi vænt-
anlega hníga eins og hver önnur alda ef henni yrði ekki fylgt 
eftir með markvissum tillöguflutningi um breytta löggjöf. Það 
kom á daginn og málið hafði óveruleg áhrif í kosningunum liðið 
vor. 

Málefnaleg umfjöllun um þetta efni er hins vegar þörf. Við 
munum án efa á næstu árum mæta ýmsum áleitnum spurning-
um í þessu sambandi rétt eins og aðrar þjóðir sem lengri reynslu 
hafa af sambúð frumbýlinga og innfluttra. 

Satt best að segja hafa engin raunveruleg vandamál sprottið 
upp hér á landi af þessum sökum. Þvert á móti má rökstyðja að 
verðbólga hefði orðið talsvert meiri á mesta þensluskeiðinu ef 
erlendra krafta hefði ekki notið við í atvinnulífinu. 

Þetta getur á hinn veginn breyst á einni nóttu. Samdráttur 
í atvinnu getur kallað á árekstra á vinnumarkaði. Um leið og 
árekstrar verða helgast umræðan af hita tilfinninganna. Í því 
ljósi er ekki úr vegi að umræða um mikilvæg meginsjónarmið 
hér að lútandi fari fram án sérstaks tilefnis.

Með hæfilegri einföldun má greina þessa umræðu í tvennt. 
Annars vegar er um hreina hagsmuni að tefla. Hins vegar eru 
dýpri hugmyndafræðileg álitefni. Ígrunduð stefna á báðum 
sviðum er jafn mikilvæg.

Hér hefur mest farið fyrir hagsmunaumræðu. Hún snýst 
helst um mál er lúta að rétti til sömu launa, aðstoð við aðlögun að 
stjórnsýslu og félagslegri aðstoð og kennslu í íslensku. Um þessi 
efni hefur ekki verið pólitískur ágreiningur. Í stærstu dráttum 
hefur þeim einnig verið ágætlega sinnt.

Að því er hugmyndafræðina varðar höfum við í evrópskum 
samanburði sett nokkuð strangar reglur um komu útlendinga til 
landsins utan Evrópska efnahagssvæðisins. Það er skynsamlegt 
og um það hafa heldur ekki staðið verulegar pólitískar deilur.

Önnur hugmyndafræðileg úrlausnarefni lúta að árekstrum 
ólíkra menningarheima og réttarkerfa. Þeir eru algengir víða 
erlendis eins og nýlegt dæmi frá Danmörku sýnir. Hér hafa slík-
ir árekstrar ekki orðið. En að því gæti komið.

Í slíkum tilvikum þarf að hafa þrjár frumreglur í huga: Lýð-
ræði, mannréttindi og jafnrétti. Allir sem ætla að búa í íslensku 
samfélagi þurfa að lúta þessum einföldu grundvallarlögmálum 
hverjar svo sem skoðanir þeirra eru eða trú. Vandamál sem upp 
koma á að leysa á þessum forsendum.

Ef hugmyndafræðin að baki stefnunni í innflytjendamálum er 
skýr verður umræðan málefnalegri. Um leið ætti að vera auð-
veldara að takast á við einstök viðfangsefni og árekstra ef til 
kemur jafnvel þó að hitni í kolum tilfinninganna. 

Frumreglur

Reykjavíkurborg kynnti í vor svokölluð 
græn skref sem miða að því að gera 

borgina vistvænni og til fyrirmyndar í 
umhverfismálum. Tillögurnar eru góðar 
og afar ánægjulegt að stærsta sveitarfé-
lagið á landinu skuli sýna slíkt frumkvæði. 
Eitt grænu skrefanna snýst um strætó og 
hvernig beri að efla hann, m.a. með því að 
veita öllum námsmönnum frítt í strætó á 
komandi skólaári. Stúdentaráð Háskóla Íslands og 
Bandalag íslenskra námsmanna sendu í júní erindi á 
hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og stjórn 
Strætó bs. og hvöttu þau til að fylgja í kjölfarið. Nú 
hafa þau flest samþykkt tillögur okkar og vonandi 
kemur í ljós á næstu dögum hvort allir vilja taka 
þátt.

Almenningssamgöngur hafa átt undir högg að 
sækja síðustu ár. Þær hafa verið illa nýttar og sveit-
arfélögin hafa „tapað“ á rekstri þeirra. Víða erlendis 
eru almenningssamgöngur helsti ferðamátinn en 
Íslendingar virðast aldrei hafa komist upp á lagið 
með að nota þær. Höfuðborgarbúar hér eru vissulega 
fáir í samanburði við nágrannalöndin, en þó ætti að 

vera raunverulegur valkostur að ferðast 
með strætó. Könnun sem Félagsstofnun 
stúdenta hefur gert sýnir að nær fjórfalt 
fleiri stúdentar hyggjast nota strætó til að 
ferðast til og frá skóla eftir að gjaldtöku 
verður hætt. Miðað við þetta leikur verðið 
stórt hlutverk þegar stúdentar ákveða 
hvaða samgöngumáta þeir nota. Það skipt-
ir einnig miklu máli hversu auðvelt það er 
fyrir nema í borginni að nota strætó, eink-
um stúdenta við HÍ. Núverandi leiðakerfi 
er í því tilliti afar hentugt. Þá er skammur 
biðtími einnig mikilvægur til að laða fleiri 

að almenningssamgöngum og vonandi hefur stjórn 
Strætó hugsað sér að auka tíðni ferða fyrir haustið.

Umhverfisvitund hefur aukist jafnt og þétt síðustu 
ár og sífellt fleiri eru meðvitaðir um hversu miklu 
máli það skiptir að umgangast náttúruna af virðingu. 
Mengun á höfuðborgarsvæðinu fer yfir hættumörk 
marga daga á ári og ljóst að bregðast þarf við. Sveit-
arfélögin hafa sýnt frumkvæði og nú höfum við náms-
menn kjörið tækifæri til þess að sýna í verki að við 
viljum ekki búa í borg þar sem bílnum er gert hærra 
undir höfði en mannskepnunni.

Höfundur er formaður Stúdentaráðs Háskóla 
Íslands.

Strætó er valkostur fyrir stúdenta

15%
KYNNINGAR-
AFSLÁTTUR

MEGAS & SENUÞJÓFARNIR





Ótrúlegt
verð!

kr.
kg998

MIÐJARÐARHAFS 
GRÍSAGRILLSTEIK

kr.
kg1.998

UNGNAUTA
PRIME RIBS

Gó þ

kr.
kg2.498

LAMBAKÓRÓNA
AÐ HÆTTI GRIKKJA

kr.
kg599

LAXASNEIÐAR

EGILS KRISTALL
2 LÍTRAR

89 kr.
2 L

kr.
stk.398

KEILUSPJÓT MEÐ
SÍTRÓNUPIPAR MARINERINGU

300
kr. kg

Þú sparar

N.Y.S. SNAKK

199 kr.
pk.

kr.
stk.398

STEINBÍTSSPJÓT
M/CHILI OG LIME

Framandi og ljúffengt
- Parma skinka og 

Chorizo hrápylsa!

33%
afsláttur

47%
afsláttur

Nóatún
mælir
með!

VSV humar
4 tegundir!

500
kr. kg

Þú sparar

Nóatún
mælir
með!

30%3
afsláttur

Opið 10-21



Grillveisla fyrir 10 eða fleiri...

Grillpakki
Nóatúns

Tilboð
á lamba rib eye!

kr.
kg1.259

SS MEXÍKÓ 
GRÍSAKÓTELETTUR

kr.
kg798

NÓATÚNS GRILLPYLSUR
MEÐ SÓLÞ. TÓMÖTUM OG OSTI

Mikið úrval af grillkjöti, grillsósum og grillspjótum!

...í allt
sumar!

LAMBA RIB EYE
VILLIKRYDDAÐ

2.398 kr.
kg.

25%
afsláttur

Ferskt og ljúffengt á grænmetistorginu!

26%
afsláttur kr.

stk.498
KINDAINNRALÆRI SPJÓT

LAS VEGAS

200
kr. kg

Þú sparar

100
kr. kg

Þú sparar

20%
afsláttur

Nóatúns
tómat-

baguette!

Gott grillbrauð
- líka með hvítlauk!

10%
afsláttur

Verði ykkur að góðu!



B
jörgólfur er 
langflottast-
ur, bæði 
duglegur og 
áræðinn,“

segir athafnamaðurinn 
Magnús Kristinsson um 
Björgólf Thor Björgólfs-
son, umsvifamesta 
útrásarvíking þjóðarinn-
ar. Þeir hafa bæði tekist 
á og unnið saman að 
góðum málum í íslensku 
viðskiptalífi og af þeim 
vettvangi þekkir 
Magnús Björgólf. „Hann 
stendur sig óskaplega 
vel í öllu sínum viðskipt-
um og fáir náð öðrum 
eins árangri.“ 

Ekki er það ofsagt hjá 
Magnúsi að Björgólfur 
Thor hafi staðið sig vel 
því hann er meðal
ríkustu manna heims og 
fer enn mikinn í við-
skiptalífinu, en úti í 
hinum stóra heimi er 
hann gjarnan kallaður 
Thor Björgólfsson. Hann 
er fyrsti Íslendingurinn 
sem komst á lista Forbes 
Magazine yfir 500 ríkustu 
menn heims, datt inn í 
488. sæti snemma árs 
2005. Á þessu ári stökk 
hann upp um hundrað 
sæti milli ára og er í 249. 
sæti. Á sama tíma er hann 
í 23. sæti á lista Sunday 
Times yfir ríkustu menn 
Bretlands, en þar er hann 
búsettur. Má búast við að 
Björgólfur taki enn stökk 
á þessum listum þegar 
þeir verða næst teknir 
saman því þegar þeir 
voru gerðir fyrr á árinu 
voru eignir hans metnar á 
rétt rúma 250 milljarða 
króna. Síðan seldi hann 
eignarhlut sinn í búlg-
arska fjarskiptafélaginu 
BTC með 60 milljarða 
króna hagnaði, hefur 
tekið yfir Actavis að fullu 
og er virkur í fjölda 
fjárfestinga. Eftir söluna 
á BTC voru hreinar 
eignir Björgólfs taldar 
liggja í kring um 315 
milljarða króna.

Þegar beðið er um 
persónulýsingu á 
Björgólfi segja þeir sem 
þekkja hann úr viðskipt-
um að þar fari afskap-
lega ákveðinn og 
áræðinn maður, töffari. 
„Það fer ekki hver sem 
er í fötin hans Björgólfs. 
Hann er svo áræðinn og 
fljótur að greina hismið 
frá kjarnanum til að 
komast að niðurstöðu.“ 
Hann er sagður vinna 
bæði hratt og vel og vera 
mjög skipulagður í öllum 
sínum störfum. 

Björgólfur er hins 
vegar passasamur þegar 
kemur að einkalífinu og 
leggur þó nokkuð upp úr 
því að halda því fyrir 
sig. Kristín Ólafs 
kvikmyndagerðarmaður, kona Björgólfs, lýsti því í 
viðtali við Fréttablaðið í ársbyrjun 2005 að það 
hefði verið þeim báðum erfitt þegar áhugi fjöl-
miðla á þeim vaknaði fyrir alvöru. „Sérstaklega 
Bjögga sem vill halda einkalífi sínu út af fyrir sig,“ 
sagði hún, en þau Björgólfur kynntust í byrjun 
tíunda áratugarins þegar hún var aðeins átján ára 
gömul. Á þeim tíma var Björgólfur í námi í New 
York, þaðan sem hann útskrifaðist árið 1991 frá 
New York University. Þar bjuggu þau saman í um 
hálft ár, en Björgólfur starfaði hjá fjármálafyrir-
tækjum á Wall Street. Björgólfur kom svo heim til 
Íslands um skeið og gerðist markaðsstjóri hjá 
Pharmaco og í drykkjarvörunum hjá Sanitas. Á 
þessum tíma er Björgólfur til dæmis sagður hafa 
staðið fyrir fyrstu oktoberfest-hátíðinni hér á 
landi, en fagnaðurinn var á Rauða ljóninu á 
Eiðsgranda. Fljótlega lá leiðin hins vegar til 
útlanda þar sem hann með föður sínum stofnaði 
Bravo Brewery í Sankti-Pétursborg í Rússlandi 
árið 1993. Þar úti var Kristín vitanlega mikið með 
honum, bæði fyrir og eftir eigið meistaranám í 
Bretlandi. Núna búa þau í Lundúnum, en Björgólf-
ur var yfir áratug í Sankti-Pétursborg. Þannig var 

það til dæmis ekki 
fyrr en vorið 2006 
sem hann lét af 
störfum sem 
kjörræðismaður
þar. Í Rússlandi má 
hins vegar segja að 
grunnurinn að 
auðæfum Björgólfs 
hafi verið lagður, en 
gosdrykkja- og 
bjórframleiðsla þar 
undir merkjum 
Bravo skilaði 
honum, Björgólfi 
föður hans og 
Magnúsi Þorsteins-
syni um 40 milljörð-
um króna þegar 
reksturinn og 
vörumerki var selt 
til Heineken árið 
2002. Þegar þeir 
feðgar sneru aftur 
heim keyptu þeir 
tæplega helmings-
hlut í Landsbankan-
um fyrir um ellefu 
milljarða króna. 
Markaðsvirði
Landsbankans er nú 
tæpir 440 milljarðar 
króna. Þá eiga þeir 
feðgar í fjárfesting-
arbankanum
Straumi og Novator 
á nú Actavis að 
fullu. Þá hafa 
fjárfestingar í 
Austur-Evrópu 
skilað Björgólfi 
miklu, sér í lagi í 
fjarskiptageira,
bæði með sölunni á 
BTC og svo að auki 
salan í fyrra á 
hlutnum í tékk-
neska símafyrir-
tækinu CRa sem 
skilaði honum um 
50 milljarða króna 
hagnaði.

Björgólfur hefur 
áhuga á íþróttum en 
þá frekar á einstakl-
ingsíþróttum en 
hópíþróttum. Hann 
er með mótorhjóla-
dellu og svo hjólar 
hann einnig á 
fjallahjóli, er 
„fjallahjólakappi“
eins og einn 
viðmælandi orðaði 
það. Þá skíðar hann 
mikið og hefur 
áhuga á siglingum. 
Þannig hafa margir 
málsmetandi menn 
fengið að heim-
sækja skútuna The 
Parsifal sem 
Björgólfur á. Eins á 
hann veglega 
einkaþotu og 
væntanlega ekki 
vanþörf á þar sem 
oft þarf að hendast 
heimshorna á milli 
til að sinna viðskipt-
um upp á tugi 
milljarða.

Björgólfur Thor 
er yngstur í hópi 
fimm systkina. 

Hann er tíu árum yngri en næstyngsta systkinið. 
Hann er enda ekki sagður hafa skort athygli í 
uppvextinum, með systur tíu og tólf árum eldri. 

Helsti vinahópur Björgólfs er stundum kallaður 
Verslóhópurinn en hann samanstendur af gömlum 
skólafélögum. Þá eru nokkrir aðrir góðvinir sem 
hann heldur sambandi við. Björgólfur, sem er mjög 
oft upptekinn í vinnu, gefur sér engu að síður tíma 
til að rækta vinskapinn og heldur mjög góðu 
sambandi við vini sína. Tekur hann sér þá gjarnan 
nokkurra daga frí og býður vinum sínum með í 
ferðir, eða eitthvað slíkt. Með þeim hætti kveðst 
Björgólfur bæta þeim upp fjarveru vegna vinnu 
mestan annan part ársins. 

Í dögunum sem Björgólfur tekur sér til þess að 
sinna vinum sínum endurspeglast persónuleikaein-
kenni hans að sinna hlutum í skorpum. Þegar hann 
fer í frí lokar hann sig af og sinnir sínum málum, 
ástvinum, fjölskyldu og félögum. En þegar hann er 
í vinnunni sinnir hann henni af fullum krafti. „Ekki 
er að finna hálfkák í kringum neitt sem Björgólfur 
tekur sér fyrir hendur,“ sagði viðmælandi. „Svo er 
hann líka skemmtilegur, mikill orkubolti og frjór. Í 
kring um hann er aldrei nein ládeyða.“

Öflugasti útrásarvíkingurinn



[Hlutabréf]

Hagnaður Skipta, móðurfélags 
Símans og tengdra félaga, nam 
rúmum 2,4 milljörðum króna á 
fyrri helmingi árs. Sala fyrirtæk-
isins jókst um rétt tæpan þriðjung 
sé miðað við 
sama tímabil í 
fyrra.

Skipti töpuðu 
6,4 milljörðum 
króna fyrstu sex 
mánuði ársins 
2006. Fram 
kemur í tilkynn-
ingu að viðsnún-
ingurinn skýrist 
að mestu leyti af 
gengisþróun. Hluti skulda Símans 
sé í erlendri mynt og hafi styrking 
krónunnar skilað félaginu tæplega 
tveggja milljarða króna hagnaði.

„Horfurnar í rekstri eru góðar 
fyrir seinni hluta þessa árs og 
undirbúningur fyrir skráningu 
Skipta á markað fyrir lok þessa 
árs stendur nú yfir,“ sagði Brynj-
ólfur Bjarnason forstjóri. 

Viðsnúningur 
hjá Skiptum

Sérfræðingar hjá Føroya Banka 
spá Eik Banka miklum hagnaði á 
árinu gangi hlutafélagaáform 
SPRON eftir. Eik er stærsti stofn-
fjáreigandinn í SPRON með tæp-
lega tíu prósenta hlut. 

Föroya Banki býst við að hagn-
aður Eik fyrir skatta verði um 
einn milljarður danskra króna á 
árinu, jafnvirði ellefu milljarða 
króna, fari SPRON á markað. 
Hlutur Eik í SPRON er bókfærð-
ur á um 2,7 milljarða króna en 
markaðsverð hlutarins er 7,7 
milljörðum meira.

Stjórnendur Eik búast við að 
hagnaður ársins fyrir skatta 
verði um 340 milljónir danskra 
króna, um 3,8 milljarðar króna, 
án uppfærslu eignarhluta í öðrum 
fjármálafyrirtækjum, á borð við 
SPRON.

Eik Banki á 7,7 
milljarða inni

Úrvalsvísitalan lækkaði í gær um 1,32 
prósent og endaði í 8.681 stigi. Vísitalan 
lækkaði alls um 3,49 prósent í vikunni 
sem er að líða. Tuttugu félög lækkuðu í 
viðskiptum gærdagsins en á sama tíma 
stóð aðeins eitt í stað, Alfesca. Bakka-
vör, Exista, FL Group, Landsbankinn og 
Straumur-Burðarás lækkuðu um meira 
en eitt prósent og Kaupþing um tæpt 
prósent.

Krónan gaf jafnframt eftir og lækk-
aði um 0,68 prósent. Gengisvísitalan 
stóð í 113,7 stigum við lokun markaða 
og hefur því gefið talsvert eftir á síð-
ustu dögum eins og aðrar hávaxtamynt-
ir á borð við Kanadadal og ástralska og 
nýsjálenska dalinn. Hins vegar hefur 
lágvaxtamyntin japanska jenið sótt í sig 
veðrið og hafði ekki verið sterkari gagn-

vart Bandaríkjadal í meira en þrjá mán-
uði í gær.

Hlutabréf á öðrum mörkuðum héldu 
áfram að lækka eftir miklar lækkanir á 
fimmtudaginn þegar helstu vísitölur 
heims féllu um 2-3 prósent. Tengist 
þetta ótta fjárfesta um minni aðgang að 
lánsfé og væntingum um hækkandi 
vexti. Uppgangur alþjóðlegra hluta-
bréfamarkaða hefur verið knúinn áfram 
af samrunum og yfirtökum fyrirtækja 
þar sem aðgengi að ódýru fjármagni 
hefur verið fyrir hendi.

Hér á landi fylgja lækkanirnar upp-
gjörum nokkurra stærstu fyrirtækj-
anna í Kauphöllinni. Uppgjör Kaup-
þings og Existu voru framar væntingum. 
Líklegt má telja að fjárfestar hafi grip-
ið tækifærið og innleyst hagnað eftir 
miklar hækkanir á markaði það sem af 
er ári.

Tuttugu félög lækkuðu í verði

Fasteignafélagið Stoðir, sem er í 
eigu Baugs, hefur lagt fram bind-
andi yfirtökutilboð í danska fast-
eignafélagið Keops. Tilboðið 
hljóðar upp á tuttugu og fjórar 
danskar krónur á hlut, eða 
19,231,39 nýja hluti í Stoðum á 
hvern hlut.

Stjórn Keops sendi í gær frá 
sér yfirlýsingu þar sem stjórnin 
mælti með að hluthafar tækju 
boði Stoða um greiðslu tuttugu og 
fjögurra danskra króna fyrir 
hvern hlut. Hins vegar taldi 
stjórnin sig ekki í aðstöðu til að 
mæla með tilboðinu um nýja hluti 
í Stoðum fyrir hvern hlut í Keops, 
vegna skorts á upplýsingum um 
starfsemi félagsins.

Fram kemur á vefsíðu danska 
viðskiptablaðsins Börsen að til 
standi að skrá Stoðir á markað í 
einhverri hinna norrænu OMX 
kauphalla innan tíu mánaða.

Stoðir taka 
Keops yfir

Auglýsingasími

– Mest lesið



Fór til læknis í dag og bað hana að 
kíkja á öxlina á mér.  Ég var orð-
inn viðþolslaus, gat 
ekki sofið fyrir 
verkjum og varla 
hreyft á mér vinstri 
handlegginn.

Það var ánægju-
legt nýnæmi að 
koma til læknis 
sem gerði sér lítið 

fyrir og læknaði mig í staðinn 
fyrir að senda mig heim með ein-
hverjar pillur og biðja mig að taka 
það rólega og sjá hvort kvalirnar 
löguðust ekki.

Ekki svo að skilja að það sé sér-
staklega skemmtilegt að fá 
sprautu í öxlina. Sprautan var 
rekin spannarlangt inn, undir við-
beinið, og þar var dælt út henni. 
Það var býsna óþægilegt á meðan 
verið var að sprauta lyfjagumsinu 
á áfangastað. Samt var læknirinn 
mjúkhentur og hitti á nákvæm-
lega rétta staðinn í fyrstu tilraun.

Þetta var alminlegur læknir 
sem læknaði mig í staðinn fyrir að 
senda mig heim með einhverjar 
pillur. Jóhanna heitir hún og er 
heimilislæknirinn minn.

Um þessar mundir berast þau 
skuggalegu tíðindi manna á meðal 
að erlent verkafólk sem hingað 

er komið til að vinna langan 
vinnudag hafi komist upp 

á lag með að renna fyrir 
fisk í stopulum frítím-
um sínum. 

Nú hefur eitthvert 
stangveiðifélag látið 

þau boð út ganga að fólk 
eigi að taka ljós-

myndir af grun-
samlegu fólk sem 

er við veiðar einhvers 
staðar. 

Stangveiðifélagið vill líka 
að vitni að meintum veiði-

þjófandi hringi í lög-
reglu og reyni að 

hindra för hinna 
meintu þjófa meðan 
þess er beðið að lög-

reglan mæti á 
staðinn.

Og ekki nóg 
með það heldur 

vilja stangveiðimenn að óbreyttir 
borgarar beiti borgaralegri hand-
töku svo að sá grunaði gangi ekki 
rétttvísinni úr greipum.

Þetta er sjálfsagt mikið hitamál 
en mér finnst dáldið langt gengið 
að hvetja til borgaralegrar hand-
töku á fólki sem er að renna fyrir 
fisk án þess að bera veiðileyfið 
utan á sér. Nær þætti mér að mæla 
með borgaralegum handtökum á 
þeim sem standa ótruflaðir af lög-
reglu fyrir verðsamráði og okri.

Lögmaður Goldfingers hlýtur 
að vera mesti grínari á landinu. 
Nú er hann búinn að lýsa því yfir 
að ný lög sem banna með öllu 
hvers konar einkasýningar á nekt-
ardansstöðum stríði gegn atvinnu-
frelsi. Hvers lags rugl er þetta í 
ósköpunum? Mundi það stríða 
gegn atvinnufrelsi lögmanns-
ins ef honum væri bann-
að að selja aðgang 
að því að 
skoða rass-
inn á 
ungum
stúlkum
sem
hann

læsti inni í bílskúrnum sínum? 
Eða atvinnufrelsi stúlknanna?

Nú er Frú Sólveig komin á ættar-
slóðir sínar norður í Eyjafjörð 
með Andra og litlu Sól að heilsa 

upp á frændgarð og vini. Það er 
óvenjukyrrlátt í húsinu. Svo rann 
það upp fyrir mér að svona kyrrð 
heitir öðru nafni vinnufriður.

Ekkert ónæði af neinu tagi hefur 
skert atvinnufrelsi mitt þessa 
helgi. Hér hefur verið vinnu-

friður eins og í góðu klaustri. 
Heimilisfélagar mínir, síamsfress-
in Aladín og Alíbaba, eru þögulir 
eins og Sístersía-munkar af reglu 
heilags Benedikts. Trappistar.

Í fjórtán ár hef ég verið að reyna 
að kenna þessum köttum nokkur 
orð í íslensku til að geta gert mig 
skiljanlegan. Árangurinn af því 
starfi er þó enginn enn sem komið 
er annar en að ég hef lært örfá orð 
í máli þeirra. Tjáskipti okkar fara 
þó mest fram á táknmáli.

Kattalortur á gólfinu á skrif-
stofunni þýðir til dæmis: Þetta er 
fyrsta aðvörun. Við viljum nýjan 
sand í kattakassann áður en óhjá-
kvæmilegt verður að grípa til 
alvarlegri ráðstafana.

Ef ég opna ísskápinn koma þeir 
þjótandi eins og herlúður hafi 
verið þeyttur.

Og ef einhver sest í sófann til að 
horfa á sjónvarp taka kettirnir 
það sem auglýsingu um að nú sé 
boðið upp heilnudd og ef fleiri 
setjast í sófann er það yfirlýsing 
um að heilnudd sé í boði hjá hverj-
um og einum.

Lengra en þetta hef ég ekki 
komist í að skilja kettina mína en 
ég er ekki í nokkrum vafa um að 
þeir eiga ekki í minnstu erfiðleik-
um við að skilja mig og aðrar 
manneskjur, þótt talsverður hljóð-
fræðimunur á tungumálum okkar 
erfiði samskiptin, að minnsta kosti 
af okkar hálfu.

Í dag fór ég í jarðarför Baldvins 
Halldórssonar leikara. Það var 
mætur maður kvaddur og athöfn-
in var falleg og tilkomumikil. Séra 
Örn Bárður flytur svo áhrifamikl-
ar ræður að maður hlakkar bein-
línis til að láta hann jarða sig.

Ég á margar minning-
ar um Baldvin 

sem leikara og 
þær minning-
ar eru allar 
góðar. 
Útvarpsleik-

ritin voru 
fyrstu leik-
verkin sem 
náðu að 
hrífa mig 
og færa 
mér heim 
sanninn
um dular-
fullan kraft 
góðrar leik-
listar. 
Seinna sá 
ég hann á 
sviði. Þá 

hafði ég nýverið lent í því að heyra 
mína eigin rödd af segulbandi í 
fyrsta sinn. Það var eins og að 
hlusta á kött breima. Baldvin og 
félagar hans í Þjóðleikhúsinu 
höfðu gullraddir. Öll þjóðin þekkti 
þessar raddir. Þegar þeir töluðu 
fékk ég kökk í hálsinn. Mér fannst 
íslenska fallegt mál. Meira að 
segja fallegra en amerískan sem 
ég heyrði talaða í bíómyndum.

Mér fannst eins og ég væri að 
kveðja leiðsögumann sem hefði 
fylgt mér langan veg og ekki skil-
ið við mig fyrr en hann væri orð-
inn nokkuð viss um að ég og fleiri 

óvitar römbuðum á áfanga-
stað.

Fyrir þá löngu leiðsögn 
er ég óendanlega þakk-

látur, bæði hinum 
gengna heiðursmanni 
Baldvini Halldórs-
syni og öðrum 
góðum mönnum 
sem hafa varðað 
mér þær leiðir 
sem ég hef reynt 
að feta í lífinu 
síðan ég gafst 

upp á að vera í 
blindingsleik við 
sjálfan mig.

Meðan ég var að elda kvöldmatinn 
heyrði ég Ingibjörgu Sólrúnu tala 
um Austurlandatúrinn sem hún 
sagði að væri nauðsynleg náms-
ferð ef svo færi að Ísland fengi 
kosningu í öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna. Mikið var ég feginn 
þegar hún kvað upp úr með að 
nauðsynlegt væri að skerða áhrif 
neitunarvalds í því ágæta ráði. 

Mér fannst líka til þess koma að 
Ingibjörg virtist hafa lagt sig fram 
um að kynna sér lífskjör kvenna í 
þessari ferð sinni. Það fer ekki 
miklum sögum af högum kven-
fólks fyrir botni Miðjarðarhafs. 
Samt eiga þessar konur syni sem 
eru ýmist hermenn, hryðjuverka-
menn, synirnir eru í Ísraelsher, Al 
Fata og Hamas. Og öllum blæðir 
þegar þeir verða fyrir skoti eða 
sprengju.

 Vonandi getur Ingibjörg Sólrún 
fyrir Íslands hönd lagt eitthvað 
gott til friðsamlegrar lausnar 
þeirra skelfilegu vandamála sem 
við er að etja í þessum heims-
hluta.

Metnaður íslenska utanríkis-
ráðuneytisins að komast í öryggis-
ráð SÞ hefur ekkert með það að 
gera. Sá galni metnaður stafar 
einfaldlega af því að hið úttútna 
ráðuneyti leitar í örvæntingu að 
einhverju til að réttlæta fjáraust-
ur í úrelta samkvæmisleiki og 
milljónirnar handa landlausum 
gervisendiherrum en þeir pólit-
ísku kjölturakkar eru mun kostn-
aðarsamari gæludýr en hundurinn 
Lúkas. Hann gat þó bjargast í bís-
anum í þrjár vikur án þess að 
heimta flugmiða, heitar máltíðir 
og hanastél af skattgreiðendum – 
hvað þá hann hafi sagt bofs um að 
komast í öryggisráðið.

Stærstu fréttir þessara sólbjörtu 
sumardaga eru yfirleitt 
á borð við „Pottur 
gleymdist á elda-
vél“.

Fór með bíl-
inn í við-
gerð.
Afgreiðslu-
maðurinn lof-
aði að ég skyldi 
fá hann aftur 
fyrir kvöldið en 
hann lagði ekki í 
að horfa í augun 
á mér.

Frú Sólveig 
og börnin á 
heimleið.

Um lækni, veiðimenn, ketti og kjölturakka
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá lækni sem læknar. Enn fremur er rætt um veiðiþjófnað, atvinnufrelsi lögmanna, vinnu-
frið og tungumálanám síamskatta. Loks er rætt um jarðarför, utanríkismál og pott sem gleymdist á eldavél.
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Mottur

WING hægindastóll
Leður * Litur: Svart
Útsöluverð: 44.500 kr.

CARP eikarborðstofuborð
og 6 Arjan leðurstólar
Útsöluverð: 77.400 kr.

HELSINKI
leðursófi * Camellitur
Útsöluverð:
4ra sæta 89.500 kr.
3ja sæta 74.500 kr.
2,5 sæta 64.500 kr.
2ja sæta 57.500 kr
Stóll 42.500 kr.

 * 

MANOR eikarhúsgagnalína
ÖLL LÍNAN MEÐ 50% AFSLÆTTI.

CARP sófaborð * 140x70x45
Útsöluverð: 49.600 kr.

ÖLL CARP HÚSGAGNALÍNAN
MEÐ 30% AFSLÆTTI!

CARP eikarskilrúm
Útsöluverð: 23.100 kr.

CARP EIKARHÚSGÖGN
ÖLL MEÐ 30% AFSLÆTTI!

PISA sófi * Áklæði
Útsöluverð: 
4 sæti 59.200 kr.
3 sæti 49.600 kr.

MEDIA
Sjónvarpshilla 
– fyrir flatskjá
Útsöluverð: 22.500 kr.

CARP eikarbókahilla
Útsöluverð: 48.300 kr.

MANOR
eikarskápur * 200X50X240 
með glerhurðum
Útsöluverð: 142.500 kr.

MANOR
eikarhliðarborð
Útsöluverð: 32.500 kr.



AFSLÁTTUR
ÞETTA ER ALVÖRU

AFSLÁTTUR

allt að
Á SUMARVÖRUM



%
afsláttur

16.900
22.811

Vnr. 0291566-7

Róla
Timburleiktæki með tveimur 
rólum. Stærð: 220x240x240 cm. 
Leiktækið kemur ósamsett en 
með öllum fylgihlutum. Athugið 
að þessi leiktæki eru eingöngu 
ætluð fyrir einkalóðir. Verð miðast 
við að timburstærðir séu til á 
lager hverju sinni. GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

2.695
3.850

Vnr.0291440

Girðingaeining
Verbena Facade, 800x1800 mm.

%
afsláttur

19.920
24.900

Vnr.0291324

Girðingaeining
Arca Cedrus, 1800x1800 mm.

%
afsláttur

9.863
14.090

Vnr.0291492

Garðbekkur
Garðbekkur, þriggja sæta, gagnvarinn.

%
afslátturVnr. 49804023

Garðsett
Garðsett úr cedrus viði. Stóll, tveggja sæta stóll 
og borð (106x56 cm). Fæst í BYKO Breidd,
Akureyri og Selfossi.

16.740
27.900

%
afsláttur

Vnr. 41616003

Garðborð
Sexhyrnt borð, Iron Wood viður, 1500x30 mm.

16.730
23.900

%
afsláttur

af öllum reiðhjólum!

Vnr.49620212

Fjallahjól
26” fjallahjól með tveimur dempurum, 21-gíra, 
Shimano gírabúnaði, álfelgum, bretti og V-bremsum.

15.330
21.900

26” fjallahjól

%
afsláttur

%
afsláttur

Vnr. 74890004

Hekkklippur
BOSCH AHS 4-16 hekkklippur,
sverðlengd 42 cm, 390W.

3.992
4.990

Vnr. 88015950

Tjald
2ja manna tjald.

%
afsláttur

668
890

Vnr.88098157/8

Útilegustóll
Útilegustóll, grænn eða blár.

%
afsláttur

17.910
19.900

Vnr. 53323000

Sláttuvél
PARTNER sláttuvél með 
fjórgengis Briggs & 
Stratton Classic mótor.
Vélin er 3,5 hestöfl, 
sláttubreiddin er 51 cm.

%
afsláttur

8.918
12.740

Vnr.0291412

Girðingaeining
Salvia Espale, 
1800x1800 mm.

1.390
1.990

Vnr. 74897898

Grasklippur
BOSCH AGS grasklippur, 4,8V, 65 mínútna 
ending á rafhlöðum, 10 cm sláttubreidd.
Hleðslutæki fylgir.

6.632
8.290

%
afsláttur

Vnr.53323042

Keðjusög
PARTNER keðjusög, 1,3KW.

15.920
19.900

%
afsláttur



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

Listakonan Beatrix Potter fæðist
„Þegar við hættum að leika 

spámenn erum við orðin 
okkar eigin gæfu smiðir.“

Elskuleg kona mín, móðir okkar og
tengdamóðir,

Guðrún Magdalena Birnir
Álfheimum 54,

lést á heimili sínu 26. júlí.

Elí Auðunsson
Þórunn Elídóttir   Hörður Kjartansson
Jórunn Elídóttir
Björn Elíson   Bára Traustadóttir
Auðunn Elíson Valgerður Þórðardóttir
Bryndís Malla Elídóttir
Helga Elídóttir Fjalar Jörundsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir og afi,

Jónas Jónsson
frá Yztafelli,

sem lést 24. júlí á Landspítala – háskólasjúkrahúsi,
verður jarðsunginn frá Digraneskirkju þriðjudaginn
31. júlí klukkan 15.00.

Sigurveig Erlingsdóttir
Sigrún Jónasdóttir     Björn Jóhannessen
Helga Jónasdóttir   Tómas Þór Tómasson
Jón Erlingur Jónasson              Védís Jónsdóttir
Úlfhildur Jónasdóttir   Þorsteinn Karlsson
og barnabörn.

www.minningargreinar.is

Ástkær sonur okkar, bróðir, mágur og
frændi,

Andri Ragnarsson
Hátúni 7, Reykjavík, 

lést á gjörgæslu Landspítalans við Hringbraut sunnu-
daginn 22. júlí. Útför fer fram þriðjudaginn 31. júlí frá
Háteigskirkju kl. 11.00.

Guðrún Gunnarsdóttir
Ragnar Höskuldsson
Hvutti
Aníta Ragnarsdóttir
Ragnar Haraldsson
Guðrún Lára Sveinsdóttir
Lára Rún Ragnarsdóttir

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi
og langafi,

Skírnir Jónsson
bóndi á Skarði í Dalsmynni,

andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri
mánudaginn 23. júlí. Útförin fer fram frá Laufáskirkju
fimmtudaginn 2. ágúst kl. 14.00.

Hjördís Sigurbjörnsdóttir
Sigurbjörn Ingi Skírnisson Kristín Tryggvadóttir
Jón Bragi Skírnisson Sigurbjörg Helga

Pétursdóttir
Jóhann Skírnisson Freydís Ágústa

Halldórsdóttir
Bessi Skírnisson Eiríksína Þorsteinsdóttir
Hannes Trausti Skírnisson      Katrín Eymundsdóttir
Skafti Skírnisson Kristbjörg Lilja   

Jóhannesdóttir
Sigrún Skírnisdóttir
Sigurlaug Skírnisdóttir Víðir Ársælsson
Guðrún Elfa Skírnisdóttir Kjartan Guðmundsson
Hjördís Sunna Skírnisdóttir Magnús Þór Helgason
Brynjólfur Gunnarsson Anna Birna Sæmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigrún Blöndal
andaðist föstudaginn 20. júlí á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni
í Reykjavík. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinn-
ar látnu. Sérstakar þakkir eru færðar starfsfólki Sóltúns á
annarri hæð deild D fyrir frábæra umönnun og hjúkrun.

Hannes Blöndal                 Ester Kaldalóns
Guðrún Blöndal                         Haukur Þorsteinsson
Axel Blöndal                          Sóley Hjartardóttir
Hannes Blöndal                 Sigríður Guðmundsdóttir
Sigrún Erla Blöndal                 Þorkell Máni Gunnarsson
Axel Blöndal Hauksson
Laufey Hauksdóttir                 Baldvin Valdimarsson
Sigrún Hauksdóttir                 Baldur Þór Gunnarsson
og langömmubörn.

Í dag fer fram hátíðadagskrá að 
bænum Nýp á Skarðsströnd í tilefni 
120 ára fæðingarafmælis skáldsins 
Stefáns Sigurðssonar frá Hvítadal. 
Það eru hjónin Sumarliði R. Ísleifsson 
sagnfræðingur og Þóra Sigurðardótt-
ir myndlistarkona sem eru í forsvari 
fyrir dagskrána.

Stefán, sem jafnan kenndi sig við 
Hvítadal, fæddist á Hólmavík við 
Steingrímsfjörð en dvaldist lengi hjá 
ættingjum í Hvítadal í Dalasýslu. 
Hann fór ungur til Reykjavíkur, þar 
sem hann vann við ýmis störf.

Stefán var í nokkurri óreglu og 
sökum veikinda varð að taka af honum 
annan fótinn fyrir ofan ökklalið. Mark-
aði sá atburður líf hans mikið og tak-
markaði að einhverju leyti möguleika 
hans á vinnumarkaðinum. 

Þó ferðaðist hann til Noregs og vann 
þar þangað til hann sneri aftur til Ís-
lands árið 1915 og gerðist bóndi að 
Bessatungu í Saurbæ.

Stefán lét eftir sig gnótt ljóða og eitt 
það frægasta er sennilega Erla, góða 
Erla.

Sumarliði og Þóra hafa um nokkurra 
ára skeið haft vinnuaðstöðu að bænum 
Nýp á Skarðsströnd. Þar halda þau 
ýmsar vinnusmiðjur og fyrirlestra 
sem tengjast myndlist og sagnfræði. 

„Við vorum með fyrirlestra um ævi-
sögur og ævisagnaritun á Skarðs-
strönd og við Breiðafjörð í fyrra. Þar 
kviknaði hugmyndin að þessari hátíð-
ardagskrá um Stefán frá Hvítadal,“ 
segir Þóra Sigurðardóttir myndlistar-
kona, en í fyrrasumar stóð hún meðal 
annars fyrir myndlistarmiðju barna á 
Vesturlandi og bauð til sín íslenskum 
erlendum leirkerasmiðum á Nýp. 

Sumarliði og Þóra hafa fengið til 
liðs við sig Silju Aðalsteinsdóttur bók-
menntafræðing, sem mun fjalla um 
skáldskap Stefáns. Silja hefur ritað 
mikið um Stefán, meðal annars í ís-
lenskri bókmenntasögu. 

Ingunn Ásdísardóttir, þjóðfræð-
ingur og leikstjóri, mun síðan lesa úr 
verkum Stefáns og flétta saman við 
fyrirlestur Silju. Andrea Harðardóttir 
sagnfræðingur mun fjalla um líf Stef-
áns.

Reykjavíkurakademían og Penna sf. 
standa að dagskránni, sem er styrkt 
af Menningarsjóði Vesturlands, Minn-
ingarsjóði Margrétar Björgólfsdóttur 
og Bílabúð Benna.

Dagskráin hefst klukkan 15 og 
stendur yfir í tvær klukkustundir. 
Léttar veitingar verða í boði að lokinni 
dagskrá.

Bærinn Nýp á Skarðsströnd er um 
10 km leið frá Skarði og einnig 10 
km frá aðalleiðinni á Vestfirði og er 
beygt út á Skarðsströnd við verslunina 
Skriðuland, skömmu áður en kemur að 
Gilsfjarðarbrú ef komið er sunnan frá. 
Sumarliði R. Ísleifsson veitir nánari 
upplýsingar í síma 891-8674.



Tilboð á stafrænni framköllun:

Hundrað myndir 
á 2500 krónur!

Ekki gleyma að sækja!
Tilboðið gildir út ágúst 2007.
Kr. 25 myndin óháð magni.

6.1 megapixlar ásamt 
512mb minniskorti
á kr. 15.900

Takmarkað upplag!

Frábært tilboð!

C653



„Þessi árás hafði mikil áhrif á líf 
okkar hér því hún var mjög hrika-
leg og harkaleg,“ segir Sigurður 
Guðmundsson, landlæknir og Mal-
avífari. Í maí síðastliðnum brutust 
vopnaðir ræningjar inn til sam-
starfsmanns þeirra, Ársæls Krist-
ófers Ársælssonar, sem býr um 200 
metra frá húsi Sigurðar og Sigríðar 
í þorpinu Chirombo við Apaflóa í 
Malaví. Ræningjarnir bundu hann 
og kefluðu og stálu um einni millj-
ón króna í peningum, raftækjum og 
rauðvínsbirgðum Ársæls. „Ræn-
ingjarnir voru vopnaðir byssum og 
sveðjum. Þeir réðust á öryggis-
verðina sem vöktuðu hús Ársæls, 
bundu þá og kefluðu og læstu inni á 
klósetti. Eftir það fóru þeir inn í 
svefnherbergi Ársæls og hótuðu 
honum með byssu. Þeir höfðu ekki 
hulið andlit sín og hélt Ársæll að 
þeir myndu skjóta hann svo að hann 
gæti ekki borið kennsl á þá aftur. Í 
staðinn bundu þeir hann líka og 
kefluðu og læstu hann inni. Örygg-
isverðirnir náðu að kalla á hjálp og 
var búið að leysa þá alla þrjá eftir 
um klukkustund,“ segir Sigurður.

„En þetta hörmulega rán breytt-
ist í tragíkomedíu því þegar löggan 
var látin vita bað hún um að hún 
yrði sótt því hún á ekki bíl. Þegar 
lögreglumennirnir komu á staðinn 
þurfti að lána þeim blað og blýant 
svo þeir gætu tekið skýrslu af fórn-
arlömbunum. Tveimur tímum eftir 
ránið bað löggan bílstjórann um far 
svo að þeir gætu sett upp vegar-
tálma í nágrenninu. Svo þegar rann-
sóknarlögreglan kom daginn eftir, 
þurfti auðvitað að taka myndir. Þeir 
áttu hins vegar enga myndavél og 
var ég því dubbaður upp sem lögg-
uljósmyndari. Lögreglumennirnir 
báru sig voðalega vel og sögðust 
ætla að ná ræningjunum en það 
hefur ekki gerst enn því þeir voru 
örugglega komnir úr landi þegar 
rannsóknin hófst, og lifa nú kannski 
í vellystingum á kostnað stofnunar-
innar í Mósambík eða Suður-Afr-
íku,“ segir Sigurður og bætir því 
við að slík rán séu ekki algeng í 
Malaví sem sé frekar friðsælt 
land.

Sigurður segir að þessi dæmi séu 
lýsandi fyrir þann almenna skort 
sem einkenni lífið í Malaví. „Skort-
urinn hérna er mjög áberandi. 
Stundum kemur hann upp á bros-
legan hátt eins og í þessum dæmum 

en almennt séð þá er hann grafal-
varlegt mál, skortur á heilbrigðis-
starfsfólki, lyfjum, menntuðu fólki, 
samgöngutækjum, höfnum og 
fleira og fleira,“ segir Sigurður. 

Hann segir að atvinnuleysi í land-
inu sé um áttatíu prósent og að um 
70 prósent af því sem komi inn í 
ríkiskassann sé fjármagn frá öðrum 
löndum. „Skatttekja í Malaví er því 
eftir þessu.“ 

Sigurður segir að ein af afleið-
ingum þessa skorts sé að innviðir 
samfélagsins séu afar slæmir og 
því sé erfitt að halda úti grunnþjón-
ustu á sviði heilbrigðismála, og að 
einn hjúkrunarfræðingur sé fyrir 
hverja fjörutíu þúsund íbúa og einn 
læknir fyrir hverja sextíu þúsund. 
„Á spítalanum okkar er til dæmis 
helmingi færra starfsfólk en á að 
vera samkvæmt malavískum kröf-
um, sem ekki eru mjög háar,“ segir 
Sigurður.

Ein af afleiðingum þessa mikla 
skorts er að ekki er hægt að veita 
fólki þá þjónustu sem það þarf. 
„Hér deyr fólk úr malaríu og heila-
himnubólgu, sjúkdómum sem 
hægt er að meðhöndla, en við 
getum það ekki því okkur skortir 
aðstöðu til þess. Malaría hrjáir til 
dæmis tuttugu til þrjátíu prósent 
af fólkinu og eitt barn deyr á með-
altali á dag úr sjúkdómnum hér á 
spítalanum hjá okkur. Svo man ég 
eftir barni sem dó úr heilahimnu-
bólgu í nóvember eftir að hafa 
verið veikt heima hjá sér í viku 
áður en það fékk læknisaðstoð.“   

„Það er sláandi að hér í Malaví 
eru lífslíkur undir 40 árum og eru 
dauðsföll vegna smitsjúkdóma eða 
barnsfæðinga allt of algeng. Með 
öðrum orðum, dauðsföll sem vel 
er hægt að koma í veg fyrir. Það er 
mjög erfitt að horfa upp á þetta og 
geta ekki gert meira til þess að 
hjálpa fólkinu,“ segir Sigurður. 

Sigurður segir að þau séu að 
reyna að efla þjónustuna við spít-
alann á margs konar hátt, til 
dæmis að koma upp röntgendeild, 
skurðstofu og göngudeild fyrir 
HIV-smitaða, bjóða upp á tann-
þjónustu og að byggja eldhús svo 
hægt sé að bjóða fólki sem liggur 
á spítalanum upp á mat.

Hann segist horfa öðrum augum 
á vandamálin á Íslandi eftir að 
hafa dvalið í Malaví. „Hér erum 
við að glíma við vandamál sem 

kannski má kalla raunveruleg 
vandamál samanborið við lúxus-
vandamál heima á Íslandi,“ segir 
Sigurður

„Svo er það alnæmi, en um 15 pró-
sent af fullorðnu fólki í Malaví er 
með HIV-veiruna. Þetta er ekki hátt 
prósentuhlutfall miðað við mörg 
önnur Afríkulönd, en það sem er 
verst hér er að tíðni alnæmis er 
ekki að lækka eins og víða annars 
staðar,“ segir Sigurður. 

Sigurður segir að kynlífshegðun-
in hjá Malövum sé þannig að 
alnæmi eigi auðvelt með að breið-
ast út. „Til dæmis eru ungur stúlk-
ur innvígðar inn í samfélagið þegar 
þær komast á kynþroskaaldur. Þær 
þurfa þá að hafa samfarir við þrjá 
karlmenn í þorpinu. Annar siður er 
að konum sem missa börn, sem 
hafa verið getin utan hjónabands, 
er refsað með því að vera nauðgað 
af þremur karlmönnum: einn 
nauðgar henni vegna þess að hún 
svaf hjá utan hjónabands, annar 
vegna þess að hún eignaðist barn 
utan hjónabands og sá þriðji vegna 
þess að barnið dó. Þetta er vel þekkt 
í landinu þó að menn tali ekki mikið 
um þetta,“ segir Sigurður.

Sigurður segir einnig að karl-
menn í Malaví vilji helst ekki nota 
getnaðarvarnir. „Hér er mann-
dómsmerki að eiga mörg börn og 
eignast hver kona sex til sjö á lífs-
leiðinni. Og vegna hás ungbarna-
dauða er mönnum lítið um getnað-
arvarnir gefið því fólk tryggir sér 
ákveðið öryggi í ellinni ef það eign-
ast mörg börn. Stundum þora kon-
urnar ekki að nefna getnaðarvarnir 
á nafn við eiginmenn sína,“ segir 
Sigurður og bætir því að í júní hafi 
þau hjónin gengið fram á krakka-
hóp í þorpinu sem lék sér að því að 
blása upp smokkana sem hafði 
verið dreift meðal fullorðna fólks-
ins í öðrum tilgangi. 

Sigurður segir að spilling sé land-
lægt vandamál í Malaví og að til 
dæmis sé um 30 til 40 prósent af 
lyfjunum í lyfjaverslun ríkisins 
stolið. Hann segir að sér hafi þótt 
erfitt að glíma við spillinguna. „Eitt 
kvöldið þegar við hjónin vorum að 
ganga heim urðum við vitni að því 
að bílstjóri sjúkrabílsins sem stofn-
unin var að kaupa hingað var að 
nota hann til að flytja húsgögn fyrir 

vin sinn, píparann í þorpinu. Þessi 
maður vinnur ekki lengur fyrir 
spítalann,“ segir Sigurður og bætir 
því við að þau hafi einnig þurft að 
glíma við alls kyns bókhaldssvik.   

„Þótt þetta sé okkur erfitt, þá er 
spillingin meira áberandi hérna 
því hún á svo miklar rætur í kúlt-
úrnum. Fólki í Malaví ber skylda 
til að hygla ættmennum sínum og 
vinum. Ef embættismaður stendur 
frammi fyrir því að fara að mala-
vískum lögum eða hefðarvenjum 
þá fer hann eftir hefðarvenjunni. 
Fólk þarf að sinna sínum. Þeir fáu 
sem eru með launatekjur þurfa til 
dæmis að halda allri fjölskyldunni 
uppi, kannski 20 manns. Og vegna 
þess hversu skorturinn er mikill þá 
nýta menn sér þau tækifæri sem 
þeim gefast til að bæta stöðu 
sína.“

Sigurður segir að þrátt fyrir ýmis 
konar erfiðleika þá hafi tími þeirra 
hjóna í Malaví verið einstakur. 
„Við höfum lært miklu meira af 
umhverfinu og því fólki sem við 
erum að vinna með en það hefur 
lært af okkur. Þetta er búið að 
vera lífsreynsla sem ég hefði ekki 
viljað vera án, Ég held að maður 
verði aldrei samur aftur eftir að 

hafa búið hérna “ segir Sigurður. 
Þau hjónin munu fara aftur 

heim til Íslands í október. „Það 
verður ósköp gott að koma heim, 
en ekki auðvelt að fara frá þessu 
landi og starfinu sem við höfum 
unnið hér. Við hefðum viljað sjá 
meira fyrir endann á ákveðnum 
verkefnum sem við höfum byrjað 
á.“

Sigurður segir að starfið sem 
Þróunarsamvinnustofnunin hafi 
unnið í Malaví sé langtímaverk-
efni sem skilað hafi góðum árangri 
frá því það hófst fyrir fimm árum 
síðan því margfalt fleiri á svæð-
inu hafi nú aðgang að heilbrigðis-
þjónustu. „Það verður ekki hægt 
að halda þessu verkefni úti ein-
göngu með fjármagni héðan, fyrr 
en eftir 15, 20 ár eða hugsanlega 
mannsaldur. „Okkur finnst að 
Ísland, sem er fimmta ríkasta þjóð 
í heimi, hafi ráð á að veita meira 
fjármagni í þróunaraðstoð en gert 
er í dag, til dæmis í landi eins og 
Malaví sem er eitt af þeim fimm 
fátækustu. Við erum að vinna gott 
starf og fólk hér í Malaví er þakk-
látt fyrir það sem við höfum gert 
fyrir það. Við verðum að halda því 
áfram. Ég er barnslega stoltur af 
því að fá að taka þátt í þessu,“ 
segir landlæknir.  

Glíma við skort og sjúkdóma
Sigurður Guðmundsson landlæknir og eiginkona hans Sigríður Snæbjörnsdóttir hafa starfað hjá Þróunarsamvinnustofnun 
Íslands (ÞSSÍ) í Malaví frá því í október í fyrra. Starf þeirra felst í að byggja upp spítala sem þjónar rúmlega hundrað þúsund 
manns. Ýmislegt hefur drifið á daga þeirra í Malaví frá því þau komu til landsins, meðal annars vopnað rán heima hjá íslenskum 
samstarfsmanni þeirra. Ingi F. Vilhjálmsson ræddi við Sigurð um dvölina í Malaví.  
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Sigurbergur Kristjánsson er einlægur aðdáandi 
ítölsku Ducati-hjólanna.

„Ég fékk áhuga á mótorhjólum þegar ég var þrettán ára 
og hef verið forfallinn Ducati-áhugamaður í nákvæm-
lega fjörutíu ár. Eldri bróðir minn var á kafi í mótorhjól-
um og smitaði mig af þessari bakteríu,“ segir Sigur-
bergur Kristjánsson, mótorhjólaeigandi og meðlimur í 
félagi Ducati-eigenda á Íslandi. 

Fyrstu hjólin hans Sigurbergs voru skellinöðrur sem 
síðan breyttust í stærri hjól og þá helst Ducati. „Ég hef 
átt hjól nánast óslitið síðan ég var þrettán ára. Nema á 
baslárunum þegar maður var að byggja þá gat maður 
ekki leyft sér það. Nú á ég þrjú hjól og einn bíl,“ segir 
Sigurbergur sem á tvö sígild sýningarhjól árgerð 1974 
og 1978 ásamt Ducati-draumahjólinu. „Ég keypti Ducati-
hjólið á Íslandi í fyrra og lét upp í annað sem ég hafði 
flutt inn erlendis frá þremur árum áður. Nýja hjólið er 
árgerð 2007, GT 1000-retró útgáfa af Ducati árgerð 
1978, sem var GT 750,“ segir Sigurbergur.

Hann hefur ferðast gífurlega mikið á hjóli, bæði 

erlendis og hérlendis og margoft keyrt hringinn með 
fjölskylduna aftan á. „Ég á þrjá krakka og hef farið með 
þau öll hringinn svona um fermingu. Þetta voru æðis-
legar ferðir þar sem ég var bara einn með krökkunum á 
hjólinu úti í náttúrunni. Síðan höfum ég og konan mín 
ferðast mikið um Ísland, farið öll Norðurlöndin og nú 
síðast þjóðveg 66 frá Chicago til Santa Monica í Banda-
ríkjunum,“ segir Sigurbergur sem segist þó nota hjólið 
æ minna dags daglega.

„Umferðin hefur breyst svo mikið í Reykjavík. Hún 
er orðin þyngri og maður er mest keyrandi á milli ljósa. 
Í þau skipti sem ég fer á því í vinnuna nota ég tækifærið 
og fer lengri leiðina um Seltjarnarnes og Heiðmörk 
heim í Grafarvoginn,“ segir Sigurbergur sem segist 
taka eftir auknum áhuga á mótorhjólum á Íslandi. 

„Ég held að aukið fjármagn í landinu sé ein af ástæð-
um fyrir aukinni mótorhjólaeign landsmanna. Síðan eru 
margir sem ég þekki að láta gamlan draum rætast á efri 
árum. Þar hef ég rekist á marga sem eru að kaupa svo-
kölluð hippahjól en það er ekkert fyrir mig,“ segir Sig-
urbergur. 

Smitaður af Ducati-áhuga



Önnur kynslóð TT tekur fyrir-
rennara sínum langt fram. 
Haldið er í hönnunina sem 
komst í sögubækurnar og búið er 
að bæta aksturseiginleikana.

Þegar Audi TT kom á markað árið 
1998 olli hann ákveðnum straum-
hvörfum. Hönnunin þótti framúr-
stefnuleg, djörf og áhættusöm og 
ekki til þess fallin að falla í kramið 
hjá almenningi. Það hlakkaði í 
öðrum framleiðendum sem ætluðu 
sér nú að horfa upp á hrakfarir 
keppinautarins.
Til að gera langa sögu stutta gleypti 
markaðurinn við TT. Bíllinn setti ný 
viðmið í hönnun og Audi, sem hing-
að til hafði staðið í skugga þýsku 
risanna BMW, Benz og Porsche 
Audi, var skyndilega orðið leiðandi 
með hönnun sinni. 

Eins vel og TT leit út var álíka 
gott að keyra hann og mjólkurbíl. 
Bíllinn var óstöðugur, svo óstöðug-
ur reyndar að kalla þurfti hann inn 
áramótin 1999/2000. Reynt var að 
laga þessi vandamál með vindskeið-
um og stífari fjöðrun en allt kom 
fyrir ekki. Bíllinn var ennþá lélegur 
akstursbíll.

Allt þetta er nú breytt. Nýja kyn-
slóðin af TT er búin öllum þeim 
kostum sem prýddu fyrirrennara 
sinn á meðan búið er að sníða alla 
helstu vankantana af. TT er nú 

stærri og rúmbetri en þrátt fyrir 
það léttari (vegna þess að nú er 
notað mun meira ál í bílinn), fjöðr-
unin er stífari (sem þýðir að bíllinn 
svarar vel þegar beygt er í stað þess 
að stýrinu sé snúið, bíllinn hugsi sig 
um, bíði eftir samþykkt frá Evrópu-
sambandinu og beygi svo) og búið 
er að uppfæra útlitið og gera bílinn 
grimmari.

Tveggja lítra forþjöppuvélin, 
sem kemur beint úr Golf GTI, skil-
ar skemmtilega hráu afli og DSG-
skiptingin, tvöfalda skiptingin sem 
Audi kallar S-tronic, er einfaldlega 
ein besta sjálfskiptingin sem fáan-
leg er á almennum markaði í dag.

TT er hinsvegar ekki gallalaus. 
Hvers vegna ákveðið var að halda í 
aftursætin er ráðgáta. Plássið er 
svo lítið að sætin gagnast engum 
nema smábörnum, dvergum, fóta-
lausu fólki og þeim sem hafa ekkert 
höfuð. Sætin eru í rauninni ekkert 
annað en hilla og hefði plássinu 
verið betur varið í að stækka skott-
ið, sem reyndar er furðu rúmgott 
fyrir miðað við tveggja sæta, 
afsakið, fjögurra sæta bíl.

Audi TT er gott dæmi um hvernig 
kynslóðaskipti bíla geta skipt sköp-
um. Búið er að laga það sem laga 
þurfti, bæta tæknilegu hliðina, end-
urnýja útlitið og gera hann rúm-
betri en um leið léttari. Enn ein 
fjöðurin í hattinn hjá Audi sem virð-
ist ætla að bæta sig með hverju 
árinu sem líður.

Batnandi bíl er best að keyra

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

SUMARDEKK
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAGEYMAÞJÓNUSTA
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI



Auglýsingasími

– Mest lesið

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

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

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

Frábært verð!
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Möslein T3
• Búinn ABS hemlakerfi

• Ljós og annar búnaður er samkvæmt CE reglum

• Eigin þungi er 6,3 tonn

• Heildarþungi er 30 tonn

Ráðgjöf /// Sala /// Þjónusta
Óli Ársæls 893 3016 og Gunnar 864 6799

MÖSLEIN tækjavagnar

MÖSLEIN T3

eru vandaðir og standast ströngustu kröfur.
Gæðaframleiðsla þar sem þýsk

nákvæmni nýtur sín.



INNANHÚSRÁÐGJÖF

Umfram allt 
fagurkerar

GÆLUDÝRIN

Dót sem gleður 
INNLIT

Óli Boggi skiptir 
reglulega um stíl

Danfoss ofnhitastillar

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Háþróuð og notendavæn hitastýring sem veitir

þægilega húshitun og hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu ofnhitastilla

hús&heimili
LAUGARDAGUR 28. JÚLÍ 2007



hús&heimili

Bjarni Snæbjörnsson leikari fór 
fyrir forvitni sakir á varnar-
liðssölu bandaríska hersins, án 
þess að gera sér neinar sérstak-
ar væntingar um að finna eitt-
hvað spennandi. Honum til mik-
illar furðu uppgötvaði hann þar 
skemmtilega skrifstofustóla í 
tonnavís og festi kaup á tveimur, 
sem eru nú á meðal hans uppá-
halds húsgagna.

„Í fyrsta lagi þótti okkur þeir 
svo flottir á litinn, auk þess sem 
þeir voru tiltölulega ódýrir. Þeir 
kostuðu ekki nema einhverjar 
sjö þúsund krónur samanlagt,“ 
segir Bjarni og vísar þar með 
í sambýlismann sinn, Frímann 
Sigurðsson, sem var með honum 
í för. „Svo hugsaði ég mér gott 
til glóðarinnar, þar sem þeir eru 
gríðarlega handhægir og þægi-
legir.

Eldhúsið okkar er nefnilega 
frekar lítið og vegna hjólanna 
henta þeir vel til að skjótast á 
milli vasksins og skápanna. Svo 
finnst mér mikilvægt að geta 
látið mér líða vel á meðan ég 
borða morgunmatinn og les blöð-
in. Það er svo nauðsynlegt að 
byrja daginn vel, til að geta gert 
allt sem maður ætlar sér.“

Ekki veitir af ef marka má 
Bjarna, sem auk þess að vera út-
lærður leikari, vinnur á leikskóla 
í sumar og undirbýr sig af fullum 
krafti fyrir Reykjavíkurmara-
þonið. Stólana segir hann ein-
mitt nýtast vel í listinni þar sem 
hann situr í þeim við ritstörf, 
þótt hann vilji ekki veita frek-
ari upplýsingar um viðfangsefn-
ið að sinni.

„Ætli það sé ekki best að segja 
að ég sé bara enn að bíða eftir að 
vera uppgötvaður. Þangað til er ég 

þó aðallega að reyna að uppgötva 
sjálfan mig,“ segir hann og hlær.

roald@frettabladid.is

Nauðsynlegt
að byrja daginn vel

 Bjarni Snæbjörnsson leikari heldur mikið upp á gamla bandaríska skrifstofustóla.

Bjarna finnst gott að hafa stílhreint í kringum sig og lífga síðan aðeins upp á 
umhverfið með kitsch-hlutum eins og stólunum frá varnarliðssölunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL RÚNARSSON

Sebastian Straatsma er hol-
lenskur hönnuður sem fékk 
skemmtilega hugmynd að list-
munum sem hann kallar ryks-
afnara (dustcollector). Þessi 
verk eru byggð á klassískum 
hollenskum vösum sem venju-

lega má sjá á antíksölum og á 
fínni heimilum. Þeir hafa hlut-
verk vasa en eru sjaldan notaðir 
sem slíkir. Þeir eru öllu heldur 
stöðutákn og notaðir til skreyt-
inga. Hlutverk þeirra er nú að 
safna ryki og vera fallegir. „Því 

ekki að vera heiðarlegur og búa 
til hluti sem eru aðeins gerðir 
til skreytinga og ryksöfnunar?“ 
Þannig útskýrir Straatsma tilurð 
ryksafnara sinna sem allir eru 
handgerðir og engir tveir eins.
www.sebastiaanstraatsma.com.

Fallegir og safna ryki

Litrík fiðrildi setjast á grind af því sem 
virðist vera klassískur antíkvasi.

Litríkur ryksafnari úr smiðju Sebasti-
ans Straatsma.

Eina hlutverk ryksafnaranna er að vera 
fallegir og safna ryki.

 RAFAEL MORGAN er brasilískur iðn-
hönnuður hjá Belo Horizonte. Fiskabúrið hans er 
skemmtilega öðruvísi og stólnum má raða saman 
eins og púsluspili. Gæti verið skemmtileg iðja 

þegar gesti ber að garði, sannköll-
uð gestaþraut.

hönnun

 POTTÁLFAR
Mörgum þykja garðálfar alveg 
ómissandi í garðinn, sérstaklega á 
sumrin. Sumum hættir þar af leiðandi 
til að fyllast gríðarlegum söknuði 
þegar þessir vinalegu litlu karlar 
hverfa undir snjó eða niður í kjallara á 
veturna. Nú hefur hönnuðurinn FRED 
fundið ráð við því: Litla garðálfa og 
alls kyns furðufígúrur sem má stinga 
niður í inni- og útiblómapotta, þar 
sem þeir geta notið sín allt árið um 
kring. Það er því kannski nær að tala 
um pottálfa en garðálfa.

Forsíðumynd: Vilhelm Gunnarsson tók þessa mynd af 
vasa á heimili Ólafs Borgars Heiðarsson hárgreiðslumanns. 
Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 105 Reykjavík, 
sími: 550-5000 Ritstjórar: Kristín Eva Þórhallsdóttir kristineva@
frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is. 
Auglýsingar: Ámundi Ámundason og Ásta Bjartmarsdóttir 
s. 5175724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@
frettabladid.is. 
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„Hugmyndin með Fagurkera er að 
gefa faglega ráðgjöf og þjónustu 
fyrir fólk sem stendur ráðþrota við 
skipulag á heimili og fyrirtækjum. 
Það getur verið skipulag á rými, 
vali á húsbúnaði og mismunandi 
efnum, aðstoð eftir flutninga eða 
ráðgjöf við val á listmunum svo 
eitthvað sé nefnt,“ segir Guðbjörg 
Vilhjálmsdóttir, annar eigenda ráð-
gjafaþjónustunnar Fagurkera.

Guðbjörg er sjálfmenntaður 
útlits- og útstillingahönnuður og 
hefur unnið að faginu í þrjátíu ár. 
Meðeigandi hennar í fyrirtækinu er 
Ágústa Daníelsdóttir og segir Guð-
björg samstarfskonu sína vera með 
góða smekkinn í genunum. „Ég var 
fyrsti útlitshönnuðurinn hjá IKEA 
á Íslandi en síðan þá hef ég verið í 
verslunarrekstri og unnið sjálfstætt 
sem ráðgjafi innan fagsins. Ágústa 
flytur inn belgíska sófa og smávöru 
ásamt því að hafa verið í verslunar-
rekstri,“ segir Guðbjörg. 

Fyrirtæki af ýmsum toga eru 
helstu viðskiptavinir Fagurkera en 
einnig einstaklingar og fjölskyld-
ur. „Mér finnst mjög gaman að fást 
við verkefni þar sem við hjálpum 
einstaklingum og fjölskyldum. Til 
dæmis fólk sem er að minnka við 

sig og þarf að skipuleggja heimil-
ið með nýjum og gömlum húsmun-
um. Fólk sem er að taka saman með 
tvær búslóðir eða ungt fólk sem 
er að skipuleggja fyrsta heimilið,“ 
segir Guðbjörg. 

Hún starfar einnig sem fast-
eignasali ásamt því að reka Fagur-
kera og segir ráðgjöfina nýtast vel 
í því starfi.

„Ég er snögg að sjá hvernig má 
nýta rými og hjálpa oft fólki sem er 
að kaupa húsnæði tilbúið undir tré-

verk eða gömul hús sem á að gera 
upp,“ segir Guðbjörg og bætir við: 
„Áður fyrr voru ekki margir sem 
gátu leyft sér slíka þjónustu en það 
hefur breyst mikið. Fólk getur leyft 
sér þetta og finnst ekkert athuga-
vert við það. Sérstaklega finnst mér 
ungt fólk opið fyrir að fá slíka aðstoð 
enda sér það hvað það getur sparast 
mikill tími við gott skipulag á heim-
ilinu,“ segir Guðbjörg. Nánari upp-
lýsingar á www.fagurkeri.is.

rh@frettabladid.is

Vinkonurnar Ágústa Daníelsdóttir og Guðbjörg Vilhjálmsdóttir gefa góð ráð við 
skipulag og hönnun á heimilum og hjá fyrirtækjum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Eldhús Fagurkerans Guðbjargar í Vogunum er skipulagt eftir kúnstarinnar reglum.

Smáatriðin geta verið mikilvæg til að 
heimilisfólkið njóti sín út í ystu æsar. 

Umfram allt fagurkerar
 Ágústa Daníelsdóttir og Guðbjörg Vilhjálmsdóttir bjóða góð ráð fyrir heimili og fyrirtæki.

hönnun

 ECCO TRADING er hönnunarfyrirtæki 
sem hannar allt frá lömpum til sófa. Hér eru tveir stólar af vef-
síðu fyrirtækisins eccotrading.com.

Öldustóllinn er þokkafullur og rauður. Grindin er vafin með sterku 
efni svo úr verður stóll sem minnir á höggmynd.

Borðastóllinn er sagður furðanlega þægilegur og fallegur er hann.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

V.H. ehf. - Heiðarbraut 3 - 250 Garður - sími 864 2400 - www.volundarhus.is - volundarhus@volundarhus.is

Verð frá kr. 175.000
Stærð: 9,7m2
Innifalið er allt viðarverk, 
glerjaðir gluggar og hurðir 
með lömum og festingum.

Verð frá 8.490.000kr – Hús:  90m2 Svefnloft:  42m2 geymsla:  6m2
Innifalið er útveggja- og innveggjaeiningar, einangraðar og með rafmagnsdósum og börkum, glerjaðir gluggar
og útihurðir, milliloft í einingum, þakeiningar og efni, pallaefni og samþykktar teikningar (arkitekt,verkfræði og
rafmagn). Flutningur, ráðgjöf, tollar og vsk.
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Ný hjólhýsi og húsbílar

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

Hjólhýsi frá



hús&heimili

1. Veifandi bréfaklemmur.
Skrifstofuvörur Koziol fá alla til 
að brosa. Þessar bréfaklemmur 
hreinlega kalla á mann.

2. Ullandi. Eldhúsáhöld sem 
ulla á fólk. Tungan er snagi sem 
þau eru fest með þegar þau eru 
ekki í notkun.

3. Að púsla stjaka. Kertastjak-
ar sem hægt er að púsla saman 
og geta því orðið óendanlega 
langir. Flottir á langt veisluborð.

4. Fyrir heita drykki. Bollar 
sem hægt er að halda utan um 
án þessa að brenna sig. Ekki 
þarf að hafa áhyggjur að brjóta 
handfangið af þessum.

5. Skilrúm. Hangandi skilrúm 
úr plasti sem hægt er að raða 
saman að vild. Skemmtileg 
lausn fyrir lítið rými.

Hlæjandi heimili
 Fyrirtækið Koziol hefur einbeitt sér að því að lífga upp 

á vistarverur fólks. Hönnun fyrirtækisins er litrík og 
skemmtileg. Mikill húmor er í hverjum hlut en alvarleikinn 
gægist þó í gegn stöku sinnum. Vörur Koziol fást meðal 
annars í Byggt og búið, Iðu, Kokku og Saltfélaginu.
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 HÚS FJÁRHIRÐISINS
Viltu eiga griðastað í garðin-
um? Þá gæti þessi skemmtilegi 
fjárhirðavagn verið málið. Bret-
inn Paulus Smith er innréttinga-
smiður og sérhæfir sig í smíði 
fjárhirðavagna sem hann inn-
réttar á mismunandi hátt. Þú 
getur fengið garðhýsi, skrifstofu, 
vinnustofu eða lúxusherbergi, 
allt eftir óskum.Nánar á www.
artisan-shepherdshuts.co.uk

 JÓJÓ-LAMPINN
Hollenski hönnuðurinn 
Elmar Flototto hefur hannað 
gólflampa sem lítur út eins og 
risastórt jójó. Lampann, sem 
er 47 sentimetrar í þvermál, 
er einnig hægt að leggja á 
hliðina og gagnast hann þá 
sem borð. Rafmagnssnúran er 
vafin utan um lampann eins 
og band á jójói og því getur 
maður dregið lampann hvert 
sem er um íbúðina án þess að 
hafa áhyggjur af snúrunni enda 
er hún hluti af hönnuninni. 
Þessi flotti lampi, Yoyo Floor 
Lamp, er til sölu á heimasíðunni 
questodesign.com og kostar 
233 evrur.

hönnun í garðinum

 TINY LIVING er nafn á all sérstakri verslun í New York. Búðin var 
stofnuð til að sinna þeim fjölmörgu New York-búum sem búa í þröngu og 
litlu húsnæði og þurfa því að nýta hvern fermetra vel. Stofnendur búðar-
innar eru hjón sem hafa mikla reynslu af 
því að búa þröngt í stóra eplinu og vita 
því hvað virkar og hvað ekki. 

Ef þú átt leið um New York er búðin á 
sjöunda stræti númer 125 austur.

www.tinyliving.com

verslun

SET ehf. Röraverksmiðja • Eyravegur 41 • 800 Selfoss
Sími: 480 2700 • Fax: 482 2099 • Netfang: set@set.is • Vefsíða: http://www.set.is

Miklar breytingar hafa orðið við lagningu

hitaveitna þar sem foreinangruð plaströr eru nú

notuð í grennri lögnum í meiri mæli, í stað

hefðbundinna hitaveituröra úr stáli.

Röraverksmiðjan SET er eitt fárra fyrirtækja í

heiminum sem framleiðir foreinangruð PEX rör

í nýrri og tæknilega fullkominni framleiðslulínu.
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– Mest lesið
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hús&heimili

Sumir vilja hvergi annars staðar 
í veröldinni búa en miðsvæðis í 
Reykjavík. Klipparinn Ólafur B. 
Heiðarsson, sem flestir þekkja 
sem Óla Bogga, er einn þeirra 
en hann hefur hreiðrað vel um 
sig í Hlíðunum. „Ég er búinn að 
búa hérna í tíu ár og er ekkert á 
leiðinni að flytja því hér er svo 
kósí,“ segir Óli Boggi. „Þetta er 
fínt hverfi, ég er nálægt vinn-
unni og Laugum og svo er maður 
nettur miðbæjargaur.“

Íbúð Óla Bogga hefur tekið 
miklum breytingum gegnum tíð-
ina. Hann fylgist vel með því 
sem er að gerast í kringum sig 
og skiptir reglulega um stíl á 
íbúðinni. „Þetta fer allt eftir því 
í hvernig gír maður er en undan-
farið hef ég verið mikið í þess-
um svarta stíl,“ segir Óli Boggi. 
„Svo hef ég líka notið góðs af því 
að Ragnhildur Fjelsted blóma-
hönnuður sér um blómaskreyt-
ingar á stofunni minni. Hún 
dettur inn til mín annað veifið 
og þá hendir hún upp einhverj-
um blómum og það munar ótrú-
lega miklu. Fleiri mættu nýta 
sér blómahönnuði því þeir geta 
gert ótrúlegustu hluti.“

Ragnhildur er ekki sú eina sem 
lífgað hefur upp á íbúð Óla Bogga. 
Á veggjum hanga listaverk eftir 
fjölmarga innlenda listamenn 

sem flestir eru vinir eða kunn-
ingjar Óla Bogga. „Ég er með 
stóran og fjölbreyttan kúnnahóp 
og innan hans eru margir lista-
menn, allt frá myndlistarmönn-
um til kokka,“ segir Óli Boggi og 
bætir við að auðvitað séu klipp-
arar ákveðnir listamenn. „Þegar 
maður er umkringdur svona 
fólki þá verður maður sjálfkrafa 
svona „gourmet“ maður á flest-
um sviðum.“

En Óli Boggi safnar ekki bara 
listaverkum. Önnur og öllu um-
svifameiri söfnunarárátta snýr 
að skóm en Óli á yfir 150 pör. 
„Sumir eru veikir fyrir skyrt-
um og bindum en ég kaupi mér 
skó,“ segir Óli Boggi og hlær. 
„Þeir eru líka það fyrsta sem ég 
tek eftir hjá fólki. Þeir og hárið, 
enda er maður þá búinn að skoða 
fólk frá toppi til táar.“

tryggvi@frettabladid.is

Með listasafn á veggjunum
 Klipparinn Óli Boggi skiptir reglulega um stíl á íbúð sinni. Veggina prýða listaverk eftir vini og kunningja Óla en skápana fylla skópör hans.

Óli Boggi safnar skóm og á yfir 150 pör.

Á veggjum íbúðar Óla Bogga má finna fjölmörg listaverk. Stóra myndin vinstra 
megin er eftir Sigurdísi Jónsdóttur frá Vestmannaeyjum og brúnu lamparnir eru eftir 
Margréti Guðnadóttur. Myndirnar fyrir ofan miðjan skenkinn eru eftir Ástu Guð-
mundsdóttur en þær voru gerðar gagngert fyrir Óla Bogga í tilefni af 35 ára afmæli 
hans. Glerkúlan á veggnum hægra megin er ljós en það keypti Óli á Stokkseyri af 
glerlistakonunni Elínborgu Kjartansdóttur.

Óli Boggi hefur búið í íbúð sinni í Hlíðunum í tíu ár og er ekkert á leiðinni að flytja. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Blóm lífga ótrúlega upp á heimilið en Óli 
Boggi er svo heppinn að njóta fulltingis 
Ragnhildar Fjelsted blómahönnuðar 
þegar kemur að blómaskreytingum.
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Náttúrufræðistofa Kópavogs

Hamraborg 6 A · Kópavogi · Sími 570 0430 · Fax 570 0431 · www.natkop.is

Náttúrufræðistofa Kópavogs
Natural History Museum of Kópavogur

Sýningarsalir opnir:
Mánudaga – fimmtudaga kl. 10–20
Föstudaga kl. 11–17
Laugardaga og sunnudaga kl. 13–17

Sýningarsalir Fræðsla Rannsóknir Ráðgjöf

Hópum veitt leiðsögn eftir samkomulagi
Pantanir í síma 570 0430
Ókeypis aðgangur



hús&heimili

1. Fiskarnir í Dýragarðinum eru skrautlegir og 
hið sama gildir um lífríkið í kringum þá. 

2. Marglitur kaðall er leikfang fyrir seppa sem 
hann getur tætt og bitið eins og hann listir. 250 
krónur.

3. Hárauð hundaól með litlu loppumynstri. 710 
krónur.

4. Myndskreyttur hundadallur sem gerir mál-
tíðina svo miklu skemmtilegri. 540 krónur.

5. Skel í fiskabúrið sem opnast og lokast þegar 

lofti er dælt í gegnum hana. 
Þá koma perlur í ljós. 1.140 
krónur.

6. Kettir þurfa dönnuð leikföng. Þessi 
fjaðrandi sproti og hringla er dæmi um slíkt 
leikfang. 490 krónur.

7. Bolti í teygjubyssu sem hvutta finnst 
gaman að elta. 610 krónur.

8. Ólympíuhringir fyrir fuglinn í búrinu 
sem getur skemmt sér vel við að láta bjölluna 
hringla. 390 krónur.

7Dót sem gleður dýrin
 Þeim fjölgar stöðugt sem fá sér einhvers konar dýr á heimilin, sér til 

ánægju. Dýragarðurinn er nýleg verslun í Síðumúlanum. Þar er mikið úrval 
fiska, fugla og smádýra og svo fæst þar allt sem viðkemur gæludýrahaldi.
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Hvellur | G. Tómasson ehf. | Súðarvogi 6 | 104 Reykjavík | www.hvellur.is | 577 6400

Reiðhjólaverslun | Varahlutir | Verkstæði | Allt árið

Baby Born

Bubbi byggir
kr. 3.785 

Þ
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kr. 3.785 

kr. 3.785

Sponge Bob

KILDEMOES Classic Retro

7 gíra
Fótbremsa
Bretti
Lokuð keðjuhlíf
Bögglaberi
Ljós með rafal
Lás
Standari
Karfa

BABY born 

Stillanlegt
stýri

8.944 kr.

Jafnvægishjól - best í byrjun
Stillanlegt sæti og stýri 
Standari

13.905 kr.10.815 kr.

Þríhjól með stöng
Stillanlegt sæti
Handbremsa
Stýristöng

9.933 kr.
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Nú er opið alla sunnudaga
á Dalvegi 4. í Kópavogi.

Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.

Fjölbreytt úrval af gæða kjöti og fisk á grillið.

Láttu matreiðslumenn okkar aðstoða þig við valið. 

Gómsæt sjóbleikja á grillið

Ljúffengar lambalundir á grillið.

T-bone steik að hætti Gallerí Kjöts

Ævintýralegar sælkerabúðir

Mikið úrval af girnilegum fiskréttum.

20
mínútna eldunartímiaðeins

Opnunartími  búðana er  10:00 – 18:30   alla virka daga 
Opið laugardaga 11:00 – 17:00.  á Höfðabakka, Búðakór, 
Dalvegi, Tjarnarvöllum Grensásvegi og Háaleitisbraut.
Opið sunndaga 11:00 - 17:00 á Dalvegi 4.





KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR



HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!





Strandhandboltamót og Fjölskyldudagur RE/MAX á Íslandi !
Auglýsing þessi er boðsmiði til allra þeirra sem vilja sameinast í gleðistund með fjölskyldu og vinum í Nauthólsvík.
Í dag laugardaginn 28 júli er árlegt strandhandboltamót í Nauthólsvík. Í ár eru 160 keppendur skráðir til leiks og eru flestir þeirra 
leikmenn úr efstu deildum handboltans !
Að því tilefni vill RE/MAX á Íslandi bjóða landsmönnum til fjölskylduhátíðar í Nauthólsvík. Handboltamótið sjálft hefst klukkan 
09:00 og stendur til 17:00.
Dagskrá RE/MAX hefst klukkan 12:00 en þá koma Skoppa og Skrýtla og skemmta börnunum, götuleikhúsið verður með hin 
ýmsu atriði á ströndinni ásamt plötusnúð sem færir okkur hressa tóna í sólinni. Risa hoppukastalar á staðnum, Hlunkabíllinn
dreifir frostpinnum, S.S pylsuvagninn sér um að grilla pylsur í viðstadda sem skola síðan öllu niður með svalandi hressingum frá 
Vífilfelli.



Mjög gott og
vandað talsvert
mikið endurnýjað
einbýlishús í Kópa-
vogi. Húsið sem er
samtals 286,9 fm.
með tvöföldum 47
fm. bílskúr, húsið er sérlega vel hannað og skipulag gott. Góðir
möguleikar á að útbúa aukaíbúð neðri hæð. Stór og vel ræktuð
lóð.
Verð 69 milj.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708

Grænatún 22 - Kópavogi
Opið hús laugardaginn 28. og

sunnudaginn 29. júlí milli kl. 14 og 16.
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Ú
rkoma í Bretlandi 
síðustu tvo mánuð-
ina hefur slegið öll 
met og orsakað ein 
verstu flóð sögunn-
ar þar í landi. Sums 

staðar í Bretlandi var úrkoman 
þessa tvo mánuði nærri þrisvar 
sinnum meiri en í meðalári, og 
meiri úrkoma hefur reyndar ekki 
mælst á þessum árstíma þar í 
landi síðan árið 1766.

Íbúar á flóðasvæðunum eru 
þessa dagana að kanna hve miklar 
skemmdir urðu á eignum þeirra af 
völdum flóðanna. Tryggingafélög 
hafa sagt að tjónið geti skipt millj-
örðum punda. Veðurfræðingar spá 
síðan meiri rigningu á morgun 
þannig að Bretar horfa nú tor-
tryggnir til himins, engan veginn 
öruggir um að það versta sé yfir-
staðið.

Bretar minnast enn flóðanna 
miklu árið 1947, sem þykja í mörg-
um atriðum býsna lík flóðunum 
sem urðu nú í sumar. Þó voru 
aðstæður töluvert öðru vísi þá. 
Bretar voru enn að ná áttum eftir 
heimsstyrjöldina seinni. Veturinn 
hafði verið harður og snjómikill. 
Síðan gerði úrhelli hinn 7. mars 
þegar frost var enn í jörðu. Snjór-

inn bráðnaði hratt og brátt fóru 
árnar að fyllast og flæða yfir 
bakka sína. Flóðin stóðu í sautján 
daga og ollu gífurlegri eyðilegg-
ingu.

Önnur flóð af völdum úrkomu 
hafa einnig orðið slæm í Bretlandi. 
Það versta varð í Lynmouth árið 
1952 þegar 34 manns fórust og 38 
hús eyðilögðust með öllu. Mikil 
flóð urðu líka árið 2004 í Cornwall 
þegar bærinn Boscastle varð fyrir 
miklu tjóni.

Verstu flóðin í sögu Englands á 
síðari tímum urðu þó árið 1953 
þegar óveður mikið varð í Norður-
sjó. Mikil sjávarflóð urðu þá bæði 
á suðaustanverðu Englandi og í 
Hollandi. Þau flóð kostuðu um það 
bil 2.500 manns lífið, þar af um 
300 á Englandi.

Á meginlandi Evrópu hafa mikil 
og oft mannskæð flóð verið algeng-
ari síðustu árin en áður þekktist. 

Mikil flóð urðu til að mynda 
sumarið 1997 og ollu þau miklu 
tjóni í Tékklandi, Póllandi og 
Þýskalandi. Orsakanna var að leita 
í gríðarlegri úrkomu í fjallahéruð-
um Póllands og Tékklands. Þús-
undir manna þurftu að yfirgefa 
heimili sín vegna hamfaranna það 
árið. Á annað hundrað manns 
misstu lífið í þessum flóðum og 
þúsundir misstu heimili sín.

Næst urðu mikil flóð í Evrópu 
aðeins fimm árum síðar, nánar til-
tekið í ágúst árið 2002, þegar mikl-
ar rigningar urðu í vikutíma og 
olli vatnsflaumurinn miklu tjóni 
víða í Mið- og Austur-Evrópu. 
Borgirnar Dresden í Þýskalandi 
og Prag í Tékklandi urðu þá einna 
verst úti. 

Síðan urðu aftur mikil flóð tvö 
ár í röð í Evrópu, bæði í ágúst árið 
2005 og síðan aftur vorið 2006. 

Þótt vísindamenn séu almennt 
að komast á þá skoðun að hlýnun 
andrúmsloftsins undanfarið sé 
að verulegu leyti af mannavöld-
um er enn umdeilt hvort hlýnun-
in orsaki flóð og aðrar öfgar í 
veðurfari. Slíkar öfgar hafa 
þekkst frá örófi alda, en þær hafa 
verið tíðari á seinni árum - sem 
margir telja ótvírætt merki um 

að hlýnunin eigi þar hlut að máli.
Hitt er þó ekki umdeilt, að 

mannanna verk eiga stóran þátt í 
því að afleiðingar flóðanna verða 
mun alvarlegri en áður hefði 
orðið. Víða hefur verið þrengt æ 
meir að ám og fljótum þannig að 
umframvatn á fáar greiðar leiðir 
lengur utan meginfarvegs fljóts-
ins. 

Stór mannvirki, vegir og bíla-
stæði þekja æ stærra flæmi og 
hindra regnvatn í að síga niður í 
jörðina. Vatninu er beint ofan í 
ræsi og út í fljótin, sem vaxa bara 
og vaxa þegar úrhellið er hvað 
mest.

Breskir veðurfræðingar fullyrða 
að á næstu áratugum megi búast 
við því að flóð verði stöðugt algeng-
ari. Hlýnandi loftslagi fylgi hlýrri 
sumur og þar af leiðandi meiri 
þurrkar, en líka heiftarlegri 
úrkoma inni á milli. 

„Þegar andrúmsloftið hlýnar 
getur það borið meiri raka, þannig 
að þegar regnið kemur verður 
úrkoman meiri,“ hefur breska dag-
blaðið Independent eftir loftslags-
fræðingnum Peter Stott, sem starf-
ar hjá bresku veðurstofunni. 
„Fortíðin veitir okkur ekki lengur 
vísbendingar um framtíðina.“

Horfa tortryggnir til himins
Flóðin hafa sjatnað og Bretar vona það besta en veðurfræðingar sjá ekki fram á neina þurrkatíð á næstunni. Meiri rigningu er 
spáð á flóðasvæðunum strax í kvöld og á morgun. Flóðum hefur fjölgað í Evrópu og margir telja það tengjast hlýnun jarðar.





Sagan um Duke Nukem Forever 
er í senn sorgleg og hlægileg. Í 
nokkur ár eftir að leikurinn var 
kynntur árið 1997 biðu tölvu-
leikjaunnendur hans með mikilli 
eftirvæntingu. Tilkynningum um 
seinkun útgáfu hans var mætt 
með vonbrigðum, gráti og 
gnístran tanna.

Eftir því sem árin liðu afskrif-
uðu fleiri og fleiri leikinn og 
hættu að taka mark á fréttum um 
þróun hans. Þegar tilkynningar 
um frekari seinkanir bárust 
hlustuðu fáir, en öðrum var sama. 

Nú þegar meira en tíu ár eru 
liðin síðan þróun leiksins hófst, 
eru fleiri farnir að fylgjast með 
fréttum um leikinn. Það er þó 
ekki af einskærum áhuga á 
leiknum sjálfum heldur eingöngu 
til þess að geta hlegið  að 
vitfirringu framleiðendanna og 
óbilandi baráttu þeirra við að 
gera leik sem kemur líklega 
aldrei út.

Á tíu árum hefur Duke Nukem 
Forever spilað á nánast allan 
tilfinningaskala leikjaunnenda, 
frá eftirvæntingu til áhugaleysis, 
frá vonbrigðum til skellihláturs. 
Hér verður farið yfir sorgarsögu 
þessa leiks.

„Ég man vel eftir upprunalega 
Duke Nukem 3D, og spilaði 
meira að segja gömu tvívíddar-
leikina sem komu á undan 
honum,“ segir Ólafur Þór 
Jóelsson, annar umsjónarmaður 
tölvuleikjaþáttarins Game Tíví á 
Skjá einum. „Ég hlakkaði mikið 
til að spila Duke Nukem 
Forever þegar hann var fyrst 
kynntur. Persónan var eitthvað 
svo ofursvöl og grafíkin þótti 
nokkuð góð á þeim tíma.“

Hann segist hafa misst 
áhugann á leiknum hægt og 

rólega með 
árunum, en 
hann hafi enn 
trú á því að 
hann komi út. 
„Ég held enn 
þá í vonina, en 
þeir þurfa að 
töfra eitthvað 
svakalegt
fram til að 
hann verði 

góður. Það hefur svo ótrúlega 
mikið breyst á tíu árum í 
leikjaheiminum.“

Heldur enn í vonina um útgáfu

Duke Nukem 3D var einn vinsælasti tölvuleikur heims þegar hann kom út 1996. Ári 
síðar byrjuðu framleiðendurnir, 3D Realms, á framhaldsleik sem átti að skjóta fyrir-
rennaranum ref fyrir rass. Hann er ekki enn kominn út. Salvar Þór Sigurðarson fór yfir 
(harm)sögu Duke Nukem Forever nú þegar leikurinn hefur verið í framleiðslu í rúm tíu ár.
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6364IS
MEDION V12 X-LINE 6300
Intel® Core 2 Duo 6300
nVidia GeForce 7650GS - 256 MB
- DVI-I/D-SUB - passive heat sink - 
w HDCP W. HDMI
500 GB 7200 rpm SATA 8MB Cache
2048 MB DDR2-RAM PC4300 (533MHz)
Sjónvarpskort og fjarstýring
DVD Skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort
LAN 10/100 Mbit
IEEE1394/Firewire - DV Ready
Medion Media Bay
Lyklaborð og Mús
-- Hugbúnaður ---
Windows Vista Premium
Power DVD
Nero Burning ROM Software
Nero Recode 2SE  (DVD Copy 1:1 Program)
Antivirus (90 days)

  22”

179.999
 Logitech X530 

hátalarasett

14. 999

69.999
87. 999

2 stýripinnar

Motorstorm
Resistance Fall of Man

Fantastic Four Silver Surfer

PS3 TILBOÐ ALDARINNAR

Playstation 3 tölvan

BAT:DKM-P7SUM5-001
FSC SCALEO AMD 1150
AMD Sempron 3400+ AM2
ATI Radeon X1150 skjákort
160GB SATA2 Harður diskur
512MB DDR2 Vinnsluminni 667
DVD skrifari
Lyklaborð og mús

Windows Vista Basic
Microsoft Works 8.0
Nero 7 Essentials
Norman Virus Control (3 ár)
2ja ára ábyrgð

19” Skjár fylgir!

Office pakkinn
Leyfi fyrir 3 tölvur

9.999
16. 999

7.056 3.896 2.843* ** ***

ATI Radeon X1150
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta

Aflmikill örgjörvi frá AMD. Útbúinn
PowerNow! Technology.

AMD Sempron

69.999

Ekkert út
 og fyrsta

greiðsla 1.okt

89.999
ATI Radeon X1150
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta

Aflmikill örgjörvi frá AMD. Útbúinn 
PowerNow! Technology.

AMD Sempron

160GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyn-
dum, ljósmyndum og tónlist á 160GB
hörðum disk.

9.015 4.958 3.606* ** ***

BAT:DKM-P7SUM6-001
FSC SCALEO AMD 449
AMD64 X2 4400+ AM2 (Live!)
ATI Radeon Xpress 1150
skjákort
250GB SATA2 7200
harður diskur
1GB DDR2 Vinnsluminni
(2x512 - 667)
DVD Skrifari
Innbyggður kortalesari (11in1)
Lyklaborð og mús

Windows Vista Basic
Microsoft Works 8.0
Nero 7 Essentials
Norman Virus Control (3 ár)
2gj ára ábyrgð

  19”  19”
Office pakkinn

Leyfi fyrir 3 tölvur

9.999
16. 999

Ekkert út
 og fyrsta

greiðsla 1.okt

17.829 9.739 7.042* ** ***

2GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

Intel® Core 2 Duo
Nýjastatæknin frá Intel. Stóraukin afkasta-
geta, lengri rafhlöðuending og aukið 
öryggi.

nVidia GeForce 7650GS
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta.

Office pakkinn
Leyfi fyrir 3 tölvur

9.999
16. 999

ERTU KLÁR Í SKÓLANN?

eftir skólaVirkar líka



„Allt það kynlega í frásögunum 
virtist renna af hugarþaki mínu og 
safnast í þróna þar sem ég geymdi 
framandleikann og bergmálið í 
einhvers konar þröngri víðáttu 
svipaðri þeirri sem ég skynjaði 
þegar ég var sendur til að athuga 
hvað væri mikið eftir í þrónni á 
sumrin ef þurrkar voru. Þá hróp-
aði ég ofan í hálftóma gímaldið, 
kallaðist hálf hræddur á við sjálf-
an mig með aðstoð bergmálsins og 
fann fyrir brjálsemi þess að vera 
eins og margir ókunnir menn í 
þrónni þar sem sálin býr.“

Guðbergur Bergsson: Faðir og 
móðir og dulmagn bernskunnar

Í Mbl. 11. júlí er sagt frá geit af 
tegund (ekki kyni) sem er þekkt 
fyrir „að framleiða mikla og góða 
mjólk“. Hér má auðvitað sleppa 
„að framleiða“ og segja einfald-
lega að þessar geitur séu frægar 
fyrir mikla og góða mjólk. Þessi 
klúðurárátta af tagi stofnanamáls 
er því miður alltof algeng. Ég segi 
einu sinni enn að íslenska er 
sagnamál. Geitur mjólka rétt eins 
og kýr. Ég hef reyndar séð ritað 
um mikla „framleiðslugetu kúa“ 
sem í mínu ungdæmi hét nyt.

Til mín hringdi maður og hneyksl-
aðist á fyrirsögn í Mbl. 11. júlí: 
„Ég vona bara að guð gefi góðan 
skúr“, haft eftir viðmælanda. Sem 
sé regnskúr í karlkyni. Nú er 
almennt talað um regnskúr í kven-
kyni og bílskúr í karlkyni. En á 
þessu er þó mállýskumunur. Vest-
firsk móðir mín talaði alltaf um 
skúrbyggingu við húsið okkar í 
kvenkyni og bað mig að skreppa 
út í skúrina. Og margir fleiri en 
þessi viðmælandi tala um regn-

skúr í karlkyni, eins og t.d. einn 
veðurfræðingur í sjónvarpinu.

„Örn Magnússon hélt tvo tónleika á 
þjóðlagahátíð á Siglufirði...“ segir 
hér í Frbl. 13. júlí. Hann hefur þá 
væntanlega fyrst haldið einn tón-
leik og síðan tvo, eða hvað? Og var 
kannski í tveimur buxum, fyrst í 
einni buxu og svo tveimur? Sum orð 
eru fleirtöluorð, og svo er um þessi. 
Gáið að því góðir blaðamenn.

„Það er búið að reka hann úr vinnu 
en ég ætla að vona að vinnan sjái 
sóma sinn í að ráða hann aftur,“ 
segir viðmælandi í Frbl. 18. júlí. 
Hér er klaufalega að orði komist 
eins og hver maður sér. Er það 
ekki hlutverk blaðamannsins að 
laga svona klaufsku?

Í frásögn af flugslysi í Brasilíu í 
sjónvarpsfréttum 18. júlí var 
minnst á „svæði sem hýsir bygg-
ingu“. Nú skil ég illa hvernig 
svæði getur yfirleitt hýst eitthvað 
og enn síður byggingu. Að vísu er 
til sú merking að byggja að nýju, 
sbr. að hýsa bæ, en þá átt við býli. 
Annars merkir so. hýsa að veita 
húsaskjól (hýsa gesti) eða að rúma
(stofan hýsir tiltekinn fjölda).

Önnur valhenda úr Vestfjarða-
ferð:

Lítill geisli læðist yfir 
                 lognblátt haf,
styður sig við sólarstaf
og sekkur loks á bólakaf.

Vilji menn senda mér braghendu 
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is

Sjá má áhrif frá Bandaríkjunum nánast hvar sem er 
í heiminum. Ísland er engin undantekning, verslunar-
miðstöðvar spretta upp eins og gorkúlur, bandarísk-
ar kvikmyndir svo gott sem einoka kvikmyndahús 
og matarvenjur Íslendinga líkjast æ meir þeim 
bandarísku. En hverjir eru Bandaríkjamenn? Ég hef 
búið í Bandaríkjunum síðastliðin þrjú ár og ferðast 
bæði um vestur- og austurströnd landsins, auk þess 
að hafa hætt mér til Texas. Engu að síður finnst mér 
mikið vanta inn í heildarmyndina. Ég ætla að reyna 
að breyta því næsta mánuðinn með því að keyra með 
nokkrum góðum vinum hringinn í kringum Banda-
ríkin og mig langar að bjóða þér, lesandi góður, með.

Ferðaáætlun: Lagt af stað frá Boston, sem leið 
liggur suður til New Orleans, með stoppi í Nashville 
og Memphis. Frá New Orleans til Austin í Texas, 
þaðan til Las Vegas, með staldri í Nýju-Mexíkó og 
Arizona. Frá borg syndanna norður til Yellowstone-
þjóðgarðsins. Þaðan liggur leiðin aftur til Boston, ef 
til vill gegnum Kanada. Fyrsta stopp: úthverfin. 

Þrátt fyrir að mann langi helst að bruna sem hrað-
ast í gegnum hin óspennandi úthverfi til að komast á 
ókannaðar slóðir, verður maður víst að hafa bíl til 
umráða áður en haldið er af stað. Nóg er til af bílum 
í Bandaríkjunum, og greinilegt eftir stutta leit á 
veraldarvefnum að flesta þeirra má finna í úthverf-
um stórra borga og í bæjum víðs vegar um landið. 
Eigendur bílanna voru skrautlegt lið. Ég er nokkuð 
viss um að ódýrasti bíllinn sem við skoðuðum var 
stolinn og seljandinn eiturlyfjafíkill. Annar eigandi 
var prestur, sem hélt því staðfastlega fram að bíllinn 
sem hann hafði notað til trúboðastarfa víðs vegar um 
Bandaríkin, væri blessaður af Jesú. Hann bauðst 
meira að segja til að skvetta heilögu vatni á ferða-
hópinn áður en haldið væri af stað. Bíllinn var þó svo 
ryðgaður að drottinn sjálfur hefði ekki getað komið 
honum þvert yfir Bandaríkin. 

Eftir að hafa keyrt út og suður og skoðað fjölda 
bíla fundum við loks þann sem við leituðum að. Sjö 
manna Chevy G10 Gladiator, árgerð 1997 og borguð-
um við rúmar 200 þúsund krónur fyrir gripinn. Bíll-
inn er ansi stór í sniðum, fjórir flugvélastólar, aft-
asta sætaröðin breytist í rúm, auk þess er innbyggt 
sjónvarp og vídeótæki (ég sem er ekki einu sinni 
með sjónvarp heima hjá mér). Mestur kostnaður fer 
væntanlega í bensín á þetta tryllitæki. Gallon af 
bensíni kostar í dag um 200 kall, sem gerir lítraverð-
ið um 53 kr. íslenskar. Bíllinn eyðir líklega um 16-20
lítrum á hverjum hundrað kílómetrum. 

Nú þegar bíllinn er í höfn, áttaði ég mig á því að ég 
þarf víst að hafa amerískt ökuskírteini í höndum til 
að setjast undir stýri (íslenska ökuskírteinið er 

aðeins gilt í hálft ár eða ár frá komu til Bandaríkj-
anna). Ég lagðist því yfir bækurnar og stúderaði 
bandarísk umferðarlög sem mest ég mátti í tvo daga. 
RMV (Registry of Motor Vehicles) var því næsta 
stopp, þar sem ég og aðrir innflytjendur biðum með 
stressuðum sextán ára bandarískum unglingum eftir 
að fá að taka skriflega prófið, sem reyndist ekki 
þungt. Eftir að hafa náð skriflega prófinu, var viku-
bið í verklega prófið. Ólíkt verklega prófinu á Íslandi 
þarf maður að mæta á eigin bíl í bílprófið, frekar 
mótsagnakennt. Ég fékk því meðleigjanda minn og 
ferðafélaga, Andy, til að lána mér bílinn sinn og 
keyra hann í prófið fyrir mig. Ég átti í mestu vand-
ræðum með að skilja prófdómarann, sem var af 
spænskumælandi ættum, með gullkeðjur um háls og 
demantshring á fingri. Hann var ekki mjög sáttur 
við að ég hefði aldrei heyrt um „three way turn“, en 
ætli því sé ekki best lýst sem að snúa við á miðri 
götu. Ég var líka skammaður fyrir að nota baksýnis-
speglana í stað þess að snúa hausnum og líta út um 
bakrúðuna. Mér tókst þó að keyra að mestu klakk-
laust gegnum prófið og fá „passed“ stimpil frá herra 
bling bling. 

Þrátt fyrir að vera ekki lagður af stað í ferðalagið 
hef ég upplifað nýjar hliðar á amerísku samfélagi. 
Aðeins það að takast á við verkefni í mínu nánasta 
umhverfi, sem ég er ekki vanur að sinna, hefur opnað 
augu mín fyrir nýju fólki og lifnaðarháttum. En þetta 
er aðeins byrjunin. Bíllinn er í heimreiðinni, öku-
skírteinið á leiðinni til mín í pósti, ég er tilbúinn og 
Bandaríkin bíða. baldur@bu.edu

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ á
númerið 1900! Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.

Þá sendir þú SMS-ið  JA LAUSN JON
Dregið úr réttum svörum n.k. fimmtudag kl. 12. - 99 kr. sms-ið

Leystu krossgátuna
Þú gætir unnið
Sögurnar okkar

1. og 2. hluta á DVD!





Þær styttur sem prýða 
torg og garða víðs-
vegar um landið eru 
mér ekki að skapi. 
Fyrir utan þá augljósu 
staðreynd að áður fyrr 
virðist hafa verið mun 
erfiðara að búa til stytt-

ur af kvenfólki en körlum (mér 
dettur ekki í hug nein önnur rökrétt 
ástæða fyrir því af hverju það eru 
svo fáar styttur af konum) eru flest-
ar okkar styttur af mönnum sem 
dóu fyrir mörgum áratugum ef 
ekki árhundruðum.

Okkur vantar styttur af nútíma-
hetjum. Hvar er styttan af Land-
helgisgæslumönnum með klippur 
í þorskastríðinu? Hvar er styttan 
af Jóni Páli Sigmarssyni? Hvar 

er styttan af Halldóri Laxness og 
Gunnari Gunnarssyni í sjómanni?

Nú er gullið tækifæri að upp-
hefja hversdagshetjuna. Örlög 
tveggja þeirra hafa litað blaðsíður 
blaðanna blóði síðustu vikurnar. 
Þær hafa fengið okkur landsmenn, 
sem venjulega nennum ekki að mót-
mæla, til að rísa upp á afturlapp-
irnar og slá frá okkur. Þær hafa 
fengið okkur til að líta í eigin barm, 
skammast okkar fyrir trúgirni 
okkar og neytt okkur til að endur-
meta eigið siðgæði.

Önnur þeirra sýndi ótrúlega 
seiglu þrátt fyrir eigin smæð í 
óendanlegum mótbyr við erfiðar 
aðstæður. Hin stóð keik og sagði við 
hvern þann sem henni ógnaði: „Sá 
yðar sem syndlaus er kastið fyrsta

steininum“ og svo köstuðu allir 
steinunum. Ég er að tala um Lúkas 
og Helga Rafn.

Ég vil sjá styttu í grasagarðinum 
á Akureyri þar sem Helgi stendur 
stoltur og gerir sig tilbúinn að kasta 
litlum bolta. Fyrir neðan ræður Lúk-
as sér vart fyrir kæti og bíður með 
bísperrt eyrun og dillandi rófu eftir 
kastinu. Þeir eru vinir. Vinir sem 
sigruðu alla fjölmiðla, alla þjóðina 
og alla sleggjudóma. Þeir eru hvunn-
dagshetjurnar sem standa fyrir 
þann eilífa sannleika að réttlætið 
sigri að lokum. Sannleikurinn mun 
gera yður frjálsan.

Svo munu börn um ókomna tíð 
spyrja foreldra sína er þau labba 
fram hjá styttunni: Af hverju er 
strákurinn að leika við rottuna?

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Á
WWW.N1.ISN1 BÍLAÞJÓNUSTA

Fellsmúla 24, Rvk.  s:  530 5700
Réttarhálsi 2, Rvk.  s:  587 5588
Ægisíðu 102, Rvk.  s:  552 3470

Langatanga 1, Mos.  s:  566 8188
Reykjavíkurvegi 56,  Hfj.  s:  555 1538
Dalbraut 14,  Akranes.   s:  431 1777
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Sumarið er tíminn sem karlmenn, líkt og konur, njóta þess að geta 
sprangað um fáklæddari en venjulega. Því miður býður þessi hlýinda-
tími upp á þónokkur algeng tískumistök hjá hinu minna pjattaða kyni. 

1. Sundskýlur. Þröngar Speedo-buxur eru hræðilegar, og síðar 
mynstraðar „sörf“-buxur eru næstum því jafnslæmar. Það eina sem 
gengur upp eru einfaldar stuttbuxur í klassískum litum. 

2. Derhúfur. Einungis fyrir ameríska túrista. Alls ekki klæðilegar 
nema fyrir fjórtán ára unglingsstráka. 

3. Snekkjustíllinn. Röndóttir jakkar með akkeri á og þvíumlíkt. 
Konur munu ekki falla fyrir þessu og halda að þú sért ríkur snekkju-
eigandi. Mæli frekar með sjóræningjabúning ef þú ætlar að fara í 
grímubúning á annað borð.

4. Nekt. Ekki fara úr að ofan nema þú sért í sundi eða í garðinum 
heima hjá þér. Alls ekki. Sérstaklega ekki ef þú ert með gömul og ljót 
„tribal-tattú“ sem ættu ekki að komast í dagsljósið. 

5. Skartgripir. Já, ég veit að David Beckham og Eiður Smári eru með 
demant í eyranu, en þetta er skelfilega ósmekklegt. Gleymdu líka 
brasilískum vinaarmböndum og hákarlatönnum um hálsinn. 

6. Hlýrabolir. Þarf eitthvað að útskýra það frekar? 
7. Engir sokkar við skó. Þetta er eitthvað ítalskt Rivíeru-lúkk sem er 

alls ekki að virka á Íslandi. Segir okkur konum ekkert nema … táfýla. 
8. Íþróttasandalar. Eflaust þægilegir en skelfilega ósexí. Enn verri 

við hvíta sokka.
9. Ofgrillun. Enginn verður fallegur með svínslegan rauðbrúnan lit, 

hvað þá appelsínugulan. Sparaðu bæði sólina og gervibrúnkuna. 

Eflaust eru margir orðnir þreyttir á hrúgum af sumarvörum á útsölum í versl-
unum bæjarins en fljótt fer að rofa til. Brátt fara haustvörurnar að streyma inn 
og þá er gaman að versla fyrir íslenskt veður. Fullt af notalegum prjónapeysum, 
treflum, hlýjum kápum og öðru. Einhvern veginn eru haustvörurnar alltaf 
aðeins gæðalegri en sumarvörurnar. 

Peter Jensen kynnti dásamlega fallega vetrarlínu í vor 
og sótti áhrif í dönsku endurreisnarprinsessuna 

Christinu. Um var að ræða skemmtileg snið, þykk 
efni og föla húð við rauð-appelsínugulan vara-

lit. Einstaka fyrirsæta klæddist hettu sem 
virtist millivegur á riddaraklæðum og 

húfu með kattareyrum. Litirnir í flíkun-
um voru muskulegir. Grár, brúnn, dökk-

grænn og svartur og eflaust fara margir 
að verða þreyttir á neonlitunum og skipta 
yfir í klassískari liti líkt og Jensen sýndi í 

þessari fallegu línu. 
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Ítalinn Consuelo Castiglione not-
aði húmorinn óspart við hönnun á 
sumarlínu Marni fyrir árið 2008. 
Eins og hann sagði sjálfur eru 
fötin eins og „eitthvað sem enskur 
peyi myndi ganga í á ströndinni 
þegar það er skýjað“. Hönnuður-
inn notaðist aðallega við daufa liti 
eins og dökkgrátt, dökkblátt og 
svart í bland við hvítt, ljósgrátt og 
bleikt. Stundum minntu dressin á 

skólabúninga – jakkar og skyrtur 
við hnébuxur og háa sokka. Skyrt-
ur voru með krögum í anda Péturs 
Pan sem ýtti undir skólastráka-
lúkkið. Marni er þekkt fyrir að 
notast við ný og skemmtileg efni 
og í þetta sinn voru sumar skyrtur 
úr pappír og jakkar voru úr næl-
oni. Og síðast en ekki síst voru 
Marni-sólgleraugun í ár einstak-
lega framúrstefnuleg.

Enskir peyjar á ströndinni

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

g

Garðhúsgögn - Gegnheilt tekkGarðhúsgögn - Gegnheilt tekkGarðhúsgögn - Gegnheilt tekk

-15%

Ibiza legubekkur
Verð: 27.000,-

Dorset stóll
m/stillanlegu baki

Verð áður: 11.500,-
Verð nú: 9.775,-

Marlboro bekkur
Verð: 43.000,-

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

Verð: 77.310,-

Ibiza legubekkur
Verð: 27.000,-

Dorset stóll
m/stillanlegu baki

Verð áður: 11.500,-
Verð nú: 9.775,-

Marlboro bekkur
Verð: 43.000,-

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

Verð: 77.310,-

Falleg gjafavaraFalleg gjafavara



Bubbi Morthens vill ekkert kannast við 
að það andi köldu á milli sín og Megasar 
þrátt fyrir orðróm um að Megas skjóti 
föstum skotum á hann í laginu „(Minnst 
tíu miljón) Flóabitanótt“ á nýjustu plötu 
sinni Frágangur. Sjálfur hefur Megas 
harðneitað þessum sögusögnum í 
útvarpsviðtali.

„Ég lít á Magnús sem einn af mínum 
fjórum eldri bræðrum. Ég get bara svar-
að þessu þannig að ástin hún á sér mörg 
birtingarform,“ segir Bubbi Morthens, 
sem hafði ekki heyrt lagið þegar Frétta-
blaðið ræddi við hann. „Frá mínum bæj-
ardyrum séð andar ekki köldu á milli 
okkar en ég get ekki svarað fyrir Magn-
ús. Ég hef ekki haft samband við hann í 
langan tíma en ég veit ekki til þess að 
vináttusamband okkar hafi sprungið 
nokkurn tímann.“

Auk fyrrnefnds lags og lagsins 
„Gott er að elska“ af Frágangi 
hefur því verið haldið fram að 
lagið Hjálmar á plötu Megasar, 
Svanasöngur á leiði, frá árinu 
2000, sé einnig um Bubba. Þrátt 
fyrir það segist Bubbi aldrei hafa 
orðið var við að Megas hafi skot-
ið á sig í gegnum árin og 
hefur sjálfur ekkert 
nema gott um 
meistarann að 
segja.

Bubbi ásamt 
bróður sínum 
Tolla átti stóran 
þátt í því að 
koma Megasi á 
kortið á sínum 
tíma eftir nokk-

ur mögur ár. Megas söng Fatlafól 
og Heilræðavísur á plötunni 
Fingraförum með Bubba árið 
1983 og árið 1988 gáfu þeir 
saman út plötuna Bláir draum-
ar. 

Ef taka á mark á sögusögnum 
úr tónlistarbransaum kom eitt-

hvað upp á í samskiptum þeirra 
eftir það sem varð til þess að 

Megas og Bubbi urðu óvinir, 
en sjálfur segist Bubbi 

bera mikla virðingu fyrir 
Megasi og hafi ekkert 
upp á hann að klaga.

Lítur á Megas sem eldri bróður

Kate Moss er flutt inn til gítarleikarans Ronnie 
Wood, sem ætlar að hjálpa henni að jafna sig á 
sambandsslitunum við Pete Doherty. Ronnie, 
sem leikur með Rolling Stones eins og flestir 
vita, er gamall djammvinur Kate og njóta 
þau þess nú að eiga góðar stundir saman 
ásamt eiginkonu Ronnies, Jo. 

„Ronnie og Kate eiga sína partísögu svo 
það þykir svolítið óvenjulegt að þau séu að 
slappa af saman,“ sagði heimildarmaður í 
viðtali við The Sun. „Ronnie og Jo eru að 
hjálpa henni að gleyma Pete. Ronnie er 
óvirkur alki og þetta er því mjög gott 
umhverfi fyrir hana.“

Það var einmitt eftir partísvall þeirra 
þriggja sem Ronnie ákvað að fara í 
meðferð en hann hafði áður játað að 
drekka átta stóra Guinness-bjóra, tvær 
flöskur af vodka og flösku af Sambuca á 
hverjum degi.

Moss flutt inn 
til Rons Wood

Fyrsta kvikmyndin um 
Simpsons-fjölskylduna sívin-
sælu var forsýnd í Smára-
bíói síðastliðið fimmtudags-
kvöld með íslensku tali. 
Mikil stemning var á sýn-
ingunni og klöppuðu áhorf-
endur bæði áður en myndin 
byrjaði og í lok hennar.

Ungir jafnt sem aldnir létu sjá sig 
á forsýningunni enda hefur Simp-
sons-fjölskyldan alla tíð höfðað til 
allra aldurshópa. Davíð Þór Jóns-
son þýddi myndina, Jakob Þór Ein-
arsson leikstýrði og á meðal þeirra 
leikara sem ljáðu raddir sína í 
myndina voru Örn Árnason sem 
Hómer, Margrét Gunnarsdóttir 
sem Marge, Sigrún Edda Björns-
dóttir sem Bart og Álfrún Örnólfs-
dóttir í hlutverki Lísu.
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

HEIMSFRUMSÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ

11.
HVER

VINNUR!
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,

TÖLVULEIKIR, DVD MYNDIR

OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF

Á 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA!

11.
HVER

VINNUR!

HEIMSFRUMSÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ





SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 2- 4 - 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MOVIE LÚXUS kl. 2- 4 - 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 2- 4 - 6 - 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl. 2- 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 2- 5 - 8 - 10.45

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.3 - 6.30 - 8.30 - 10.30
DEATH PROOF kl. 2.45- 5.20- 8-10.40
TAXI 4   kl. 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 2.45-5.20 - 8 - 10.40
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3 - 5.4514

16
14
14

16
16

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.  4 - 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8
EVAN ALMIGHTY kl. 2
DEATH PROOF kl. 10

16

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL       kl. 4 - 6 - 8
DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
1408 kl. 10

SIMPSONS enskt tal kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
SIMPSONS íslenskt tal kl. 2, 4 og 6 L
DEATH PROOF kl. 7.30 og 10 16
1408 kl. 8 og 10 16
SHREK 3 íslenskt tal kl. 2, 4 og 5.45 L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

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

www.SAMbio.is 575 8900

ÁLFABAKKA
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 L

BLIND DATING  kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1 - 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 10:30 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

GEORGIA RULES kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 7

NANCY DREW kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl.1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8
DIGITAL
VIP

KRINGLUNNI
GEORGIA RULES kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 2:30 - 5:20 - 8 - 10:40 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

PIRATES 3 kl .10 10

AKUREYRI
NANCY DREW kl. 8 7

GEORGIA RULES kl.  8 - 10:20 7

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 10 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl.  6 L

KEFLAVÍK
SIMPSONS ENSKT TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 L

NANCY DREW kl. 8 7

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

HARRY POTTER 5 kl. 5 - 10 10

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450 krkr

 Á SÝNINGAR merktar 
með appelsínugulu

UPPREISNIN ER HAFIN

Mörður Ingólfsson og Hall-
dór Rúnar Magnússon opna 
mótorhjólabúðina Motors í 
dag. Þeir mótorhjólakappar 
sem leggja leið sína þangað 
geta nýtt tækifærið og fjár-
fest í listaverki í leiðinni.

Mörður starfar dags daglega í 
tölvubransanum, nánar tiltekið 
hjá fyrirtækinu 1984, en hefur 
verið áhugamaður um mótorhjól í 
nokkur ár. „Ástæðan fyrir stofnun 
1984 var áhugi okkar félaganna á 
frjálsum hugbúnaði. Það að vera á 
mótorhjóli tengist líka frelsisþrá, 
svo það mætti finna sameiginleg-
an flöt á þessu þar,“ sagði hann 
sposkur.

Þeir Halldór réðust í að stofna 
verslunina, sem ber nafnið Mot-
ors, vegna vöntunar á amerískum 
mótorhjólum á lægra verði en 
annars gengur og gerist. „Við 
fórum að skoða möguleikana á því 
að fá þessi vandaðri amerísku hjól 
á skaplegra verði með því að flytja 
þau inn sjálfir. Til þess að það sé 
fýsilegt er nauðsynlegt að flytja 
inn svolítið mikið af þeim í einu. 
Svo við ákváðum bara að láta slag 
standa,“ sagði Mörður. „Við bjóð-
um lítið notuð og vel með farin 
hjól frá Bandaríkjunum á verði 
sem ekki hefur sést áður á Íslandi,“ 
bætti hann við. 

Myndlist er kannski ekki algeng-
asti fylgihlutur mótorhjóla, en í 
Motors munu hjólin deila verslun-
arrýminu bróðurlega með verkum  
listamannsins Daníels Hjartar. 
Mörður segist þó ekki geta sagt að 
eiginlegt listagallerí verði starf-
rækt í búðinni. „Þessi sýningahug-
mynd var nú eiginlega bara lán í 
láni,“ sagði hann og hló. „Í hús-
næðinu er hátt til lofts og vítt til 
veggja, og okkur fannst svona hálf 
tómlegt. Mótorhjól er ekki nema 
röskur metri á hæð og þá var nóg 
veggpláss eftir,“ útskýrði Mörður, 
sem segir þá Halldór ekki hafa 
heillast af hugmyndinni um að 
hafa mótorhjólamyndir eða plaköt 
á öllum veggjum. 

„Hjólin eru á gólfinu, og við vilj-
um að fólk horfi á þau. En svo kom 
félagi okkar, listamaðurinn Daníel 
Hjörtur, í heimsókn og mér datt í 
hug að það væri sniðugt að hafa 
verkin hans hér á veggjum,“ sagði 

Mörður. „Þau eru úr tré, ekki 
málmi, en eru samt svolítið gróf 
og eiga mjög vel við stemninguna 
sem við viljum hafa hér,“ bætti 
hann við. 

Mörður segir þó ekki liggja 
fyrir hvort fleiri muni feta í 
fótspor Daníels Hjartar. „Við 
ætlum að byrja á þessu og það má 

vel vera að það verði framhald á 
því, ef við finnum list eða lista-
menn sem eiga við hér inni,“ sagði 
hann. „Það er hætt við því að það 
verði tómlegt þegar Daníel verður 
búinn að selja öll verkin sín hjá 
okkur.“

Verslunin er til húsa að Lauga-
vegi 168.  

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag 

www.SAMbio.is

HARRY POTTER 5 - KL.1 OG 2 Í ÁLFABAKKA,
2:30 Í KRINGLUNNI OG KL 2 Á AKUREYRI

SHREK 3 MEÐ ÍSLENSKU TALI KL. 1 OG 2 Í ÁLFABAKKA,
OG KL. 2 Í KRINGLUNNI, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

EVAN ALMIGHTY KL. 2 OG 4 Í ÁLFABAKKA

SparBíó 450krSparBíó 450kr



J.K. Rowling, höfundur bókanna um galdrastrákinn 
Harry Potter, er strax byrjuð að vinna að tveimur 
nýjum bókum, aðeins nokkrum dögum eftir að síð-
asta Harry Potter-bókin kom út.

Hún segist vera leið yfir því að serían um Harry 
Potter sé komin að leiðarlokum en ætlar þó ekki að 
leggja árar í bát. „Ég er að skrifa tvær sögur í 
augnablikinu,“ sagði Rowling. „Önnur er fyrir börn 
en hin ekki.“

Rowling, sem er 41 árs, býst við því að hætta við 
aðra söguna, rétt eins og gerðist þegar hún byrjaði 
að skrifa fyrstu bókina um Potter. „Hið skrítna er að 
það nákvæmlega sama gerðist þegar ég byrjaði að 
skrifa um Harry. Ég var að semja tvær bækur á 
sama tíma í heilt ár áður en Harry tók völdin.“

Alls hafa um 325 milljónir eintaka selst af fyrstu 
sex Harry Potter-bókunum um heim allan. Seldist 
nýja bókin í ellefu milljónum eintaka fyrsta sólar-
hringinn eftir að hún kom út. Hafa bækurnar verið 
þýddar yfir á 64 tungumál.

Rowling með tvær nýjar bækur
32 spagettívestrar verða sýndir á 
kvikmyndahátíðinni í Feneyjum í 
lok ágúst. Leikstjórinn Quentin 
Tarantino, sem er mikill aðdáandi 
slíkra vestra, hefur umsjón með 
sýningunum. Hefur Tarantino 
lofað því að margir af lítt þekktum 
leikstjórum spagettívestranna í 
gegnum árin fái loksins þá athygli 
sem þeir eiga skilið.

Myndir eftir Ken Loach, 
Kenneth Branagh og Wes Ander-
son verða í baráttunni um mikil-
vægustu verðlaun hátíðarinnar, 
Gullna ljónið. Opnunarmyndin 
verður Atonement með Keiru 
Knightley í aðalhlutverki.

Spagettí í Feneyjum

*ATH: Vinningshafar dregnir út 1. ágúst

Kauptu 2 pakka saman og þú færð 2 miða á nýju Simpsons

Myndina í Bíó.
Gildir á meðan miðar endast

DVD

3.999
Hver þáttaröð



 Keilismaðuinn og heimamað-
urinn Björgvin Sigurbergsson er í 
frábærri stöðu í meistaraflokki 
karla þegar keppni er hálfnuð á 
Íslandsmótinu í golfi. 

Björgvin er sá eini sem hefur 
leikið undir pari á báðum dögun-
um og er því kominn með þriggja 
högga forustu á Örn Ævar Hjart-
arson sem lék eins og hann á þrem-
ur höggum undir pari á fyrsta 
degi. Sá þriðji sem var á toppnum 
eftir fyrsta dag, Jóhannes Kristj-
án Ármannsson úr GB, átti hins-
vegar skelfilegan dag þar sem 
hann fékk 8 skolla og 3 skramba 
og lék á 17 höggum fleira en fyrsta 
daginn.

„Þetta var mjög gott og ég spil-
aði bara mjög vel. Ég fékk fugl á 
síðustu holuna og náði því að klára 
undir pari og það var það sem mig 
dreymdi um. Ég ætla að 
reyna að hanga upp 
toppinn og reyna að 
stríða þessum strákum. 
Þetta eru þrjú högg og 
þau eru jafnfljót að 
fara eins og þau eru að 
koma. Ég verð bara að 
einbeita mér að því sem 
ég er að gera en þetta 
lítur vel út ef ég held 
áfram að slá og pútta 
svona vel,“ sagði Björg-
vin Sigurbergsson sem 
hefur parað 24 af 36 
fyrstu holunum á mót-
inu.

Örn Ævar lék ekki 
eins vel og fyrsta dag-
inn en var engu að síður sáttur. 
„Þetta var erfitt í dag. Það var 
meiri vindur en var í gær og þegar 
vindurinn blæs og sólin skín þá 
verða flatirnar gífurlega erfiðar. 
Það sýndi sig hjá mér því ég var í 
svolitlum vandræðum á flötunum. 
Yfirhöfuð þá var þetta rosalega 
góður hringur. Ég er að spila vel 
og vonandi næ ég að halda því 
áfram. Ég er mjög sáttur við stöð-
una,“ sagði Örn Ævar Hjartarson.

Birgir Leifur Hafþórsson var 
hins vegar í nokkrum vandræðum 
í gær og lék hringinn á 75 höggum 
eða fjórum höggum yfir pari. 
Birgir Leifur er því sex höggum á 
eftir Björgvini en er ekkert búinn 
að afskrifa neitt. 

 „Þetta var ekki gott, ég var að 
ströggla og fann mig ekki í vindin-
um. Slátturinn var ekki nógu góður 
hjá mér þannig að ég setti mig 
ekki í nógu mörg færi. Mér leið 
ekkert rosalega vel yfir boltanum 
og var að sveifla illa. Þetta var 

samt enginn stór skandall. Þetta 
er bara hálfnað og nóg af golfi 
eftir. Maður þarf ekki nema að 
detta í smá stuð eins og í seinni 
hlutanum í gær og þá er maður 
aftur kominn í gírinn. Þetta er 
bara rétt að byrja,“ sagði Birgir 
Leifur Hafþórsson.

Alls 79 karlgolfarar komust 
áfram í gegnum niðurskurðinn en 
hann var miðaður við þá sem léku 
á 16 höggum yfir pari og betur. 
Þeir fá að leika síðustu tvo hring-
ina. Í kvennaflokki komust 18 
efstu áfram og miðaðist niður-
skurðurinn við þær sem léku á 30 
höggum yfir pari eða betur.

Nína Björk Geirsdóttir er efst í 
kvennaflokki á sex höggum yfir 
pari en Ragnhildur Sigurðardóttir 
er aðeins þremur höggum á eftir 
henni. Nína Björk spilaði völlinn á 
einu yfir pari í gær en hún fékk 
þrjá fugla á fyrri níu holunum en 
fjóra skolla á síðari níu. Ragnhild-
ur spilaði á 75 höggum en þeim 
næst standa Tinna Jóhannsdóttir 
og Valdís Þóra Jónsdóttir á tólf 
höggum yfir pari.

„Þetta gekk þokkalega hjá mér 
og ég er nokkuð sátt, ég var að slá 
vel og leikskipulagið gekk upp að 
mestu leyti. Það gekk vel í Hraun-
inu þar sem ég spilaði á þremur 
undir og púttin voru að detta ágæt-
lega,“ sagði Nína við Fréttablaðið í 
gær. Hlutirnir eru fljótir að breyt-
ast í golfinu og hvort mótið snerist 
upp í einvígi við Ragnhildi var 
Nína ómyrk í máli. „Það er aldrei 
að vita ef maður heldur áfram að 
spila eins og maður,“ sagði Nína 
brosmild um leið og hún bætti við 
að völlurinn hefði verið frábær og 
aðstæður allar eins og best var á 
kosið.

Ragnhildur Sigurðardóttir úr 
GR er vön því að koma sterk inn á 
síðustu tveimur dögunum og var 
sem dæmi um það ekki í efsta sæti 
eftir tvo hringi þegar hún vann 
Íslandsmeistaratitla sína 2003 og 
2005.

 Í Fréttablaðinu í gær var 
missagt að aðstoðardómari í leik 
ÍA og HK hefði beðist afsökunar 
á röngum dómi í þriðja marki ÍA. 
Það er ekki rétt, afsökunarbeiðn-
in tengdist öðru atviki. Beðist er 
velvirðingar á þessu.

Leiðrétting

 Það er nóg að gera hjá 
Íslandsmeisturum FH í knatt-
spyrnu. Hafnfirðingar taka í dag 
á móti Keflavík í lokaleik 11. 
umferðar Landsbankadeildar 
karla í miðri annatíð.

Frá 10. júlí til 16. ágúst spilar 
FH alls níu leiki, að meðaltali 
einn leik á fjórum dögum. Þar af 
eru tveir leikir í VISA-bikarnum, 
fjórir leikir í Meistaradeild 
Evrópu og þrír leikir í Lands-
bankadeildinni. FH hefur spilað 
fjóra af þessum leikjum, unnið 
tvo og gert tvö jafntefli.

Níu leikir FH á 
fimm vikum

Framarar og Valsmenn karpa um Sigfús

Landsbankadeild kvenna

Björgvin Sigurbergsson úr Keili og Nína Björk Geirsdóttir úr Kili eru í góðri stöðu eftir annan daginn á Ís-
landsmótinu í golfi sem fram fer á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði. Birgir Leifur Hafþórsson var í vandræðum.

 KR-konur áttu í litlum 
vandræðum með Keflavíkurstúlk-
ur þegar þær unnu þær 5-0 í 
Landsbankadeild kvenna í gær en 
Keflavík. KR-liðið fór illa með 
fjölda dauðafæri og voru gestirnir 
í raun heppnir að sleppa burt með 
aðeins fimm mörk á bakinu.

Olga Færseth átti mjög góðan 
leik fyrir KR, skoraði þrennu og 
lagði upp önnur tvö fyrir þær 
Fjólu Dröfn Friðiksdóttur og 
Hólmfríði Magnúsdóttur. Olga 
skoraði fyrsta markið eftir aðeins 
sex mínútna leik þegar hún skor-
aði eftir laglegan undirbúning 
Hólmfríðar og kom síðan KR í 2-0 
með marki úr víti eftir 29. mín-
útna leik.Fjóla og Hólmfríður 
skoruðu síðan tvö mörk með fjög-
urra mínútna millibili í upphafi 
seinni hálfleiks. Olga innsiglaði 

sigurinn síðan í lokin eftir lagleg-
an undirbúning Emblu Grétars-
dóttur sem lék þarna sinn 200. leik 
fyrir KR.

Valur hélt samt toppsætinu á 
betri markatölu en KR með því að 
vinna 5-0 sigur á Þór/KA fyrir 

norðan. Katrín Jónsdóttir og Mar-
grét Lára Viðarsdóttir skoruðu 
báðar tvö mörk og Nína Ósk Krist-
insdóttir skoraði það fimmta.

Tapið hjá Keflavík þýddi að 
Breiðablik náði 3. sætinu með 4-0 
sigri á Fylki í Árbænum.

Stjarnan byrjar vel undir stjórn 
nýja þjálfarans Huga Halldórs-
sonar og vann 4-2 sigur á ÍR.  Kim-
berley Dixson skoraði tvö mark-
anna en hin gerðu Helga Sjöfn 
Jóhannesdóttir og Björk Gunnars-
dóttir.

KR-konur léku sér að Keflavíkurstúlkum





Yfirnáttúrulegur kraftur íþróttanna
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11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Ég ætla ekkert að hætta að vinna

þótt hann sé á leiðinni.

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.



Fréttamaðurinn Svavar Halldórs-
son fékk hjartaáfall af völdum 
kransæðastíflu snemma í síðustu 
viku en er á batavegi. Svavar, sem 
er aðeins 37 ára gamall, var staddur 
á Siglufirði ásamt konu sinni, Þóru 
Arnórsdóttur fréttamanni, og börn-

unum þeirra fjórum þegar atvikið 
átti sér stað.

„Ég sat bara úti í garði hjá litlu 
systur minni í rólegheitum þegar 
þetta gerðist en við fjölskyldan 
vorum nýkomin úr þvælingi um 
Vestfirðina,“ segir Svavar, sem seg-
ist ekki hafa áttað sig á því hvað var 
að gerast enda fátítt að menn á hans 
aldri fái hjartaáfall. Hann fór á 
heilsugæslustöðina á Siglufirði en 
var sendur hið snarasta með sjúkra-
flugi til Reykjavíkur og þaðan á 
skurðarborðið í aðgerð. „Börnin 
fjögur urðu eftir hjá litlu systur og 
hún keyrði seinna með þau hingað 
suður. Þóra kom með mér í flugvél-
ina. Þetta var í raun mögnuð reynsla 
– bæði á jákvæðan og neikvæðan 
hátt. Svona atvik vekja mann til 
umhugsunar.“

Svavar segist hafa verið lang-
yngstur á hjartadeild Landspítalans 
meðan hann lá þar. Hann segir að 
skýringuna sé fyrst og fremst að 
finna í genunum. „Þetta liggur í 

ættinni hjá mér. Lífshættirnir spila 
auk þess sitt hlutverk og þótt minn 
lífsstíll sé ekkert sérstaklega slæm-
ur var hann það fyrir nokkrum 
árum. Þegar maður er á þrítugs-
aldri veltir maður mataræði og 
reykingum ekki mikið fyrir sér. En 
nú þegar komið er í ljós að ég fékk 
ekki góða hendi þegar genunum var 
úthlutað er þetta undir sjálfum mér 
komið. Ef ég haga mér vel eru góðar 
líkur á að ég verði í lagi en ef ég 
passa mig ekki eru miklar líkur á að 
þetta gerist aftur.“

Svavar er sem fyrr segir á bata-
vegi. „Ég á að taka því rólega í ein-
hverjar vikur eða mánuði. Mér 
skilst að með heilbrigðu líferni eigi 
ég að geta náð fullum bata. Mér 
líður í sjálfu sér ágætlega en verð 
þreyttari en ég á að mér. Í raun 
finnst mér ég geta skellt á mig bak-
poka og vaðið upp á fjall þannig séð. 
Ég þarf bara að vera meðvitaður 
um að ég eigi að fara varlega.“
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Fanndís 
Friðriksdóttir

„Það er auðvitað gaman að hafa 
komið einhverju frá sér sem getur 
nýst til almennilegra verka en 
ekki bara til þess að auka sjálfseg-
óið,“ segir kvikmyndagerðar-
maðurinn Ólafur Jóhannesson en 
hópur stelpustráka á Filippseyj-
um hefur fengið leyfi til þess að 
nota mynd hans, Queen Raquela, 
sem verkfæri í baráttu sinni við 
stjórnvöld á eyjunum. Stúlkurnar 
eru frá höfuðborginni Manila og 
reka þar lítinn réttindahóp stelpu-
stráka. Markmiðið með sýningu 
kvikmyndarinnar er að vekja 
athygli á málstaðnum og ekki 
síður að fá ráðamenn til þess að 
setja lög gegn mismunun, en 
stelpustrákar fá hvorki inngöngu í 
skóla né góð störf á Filippseyjum.

Queen Raquela fjallar í grunn-
inn um stelpustrák sem starfar 

sem vændiskona og dreymir um 
að giftast gagnkynhneigðum, vest-

rænum manni. Ólafur lýsir henni 
sjálfur sem „lítilli, klassískri 
mynd um örlög stelpustráks á Fil-
ippseyjum“. Hann segir hópinn í 
Manila bjartsýnan á að myndin 
muni skila tilætluðum árangri. 
„Þær eru alltaf mjög bjartsýnar 
enda alveg sérstök tegund og rosa-
legur kraftur í þeim. Þetta er hins 
vegar ekki auðveldasta skrímslið 
að berjast við því stelpurnar búa í 
mjög íhaldssömu, kaþólsku og 
hræddu samfélagi. Það er þó í 
grunninn ekki ósvipað vestrænum 
samfélögum enda þurfa þessir 
hópar að heyja sömu baráttuna 
víðast hvar í heiminum.“

Myndin er ekki fullunnin og 
Ólafur segir að ekki sé búið að 
ákveða hvenær hún verði frum-
sýnd. „Mér finnst samt við hæfi að 
byrja að sýna hana þarna úti.“

Stelpustrákar Ólafs í baráttuhug

„Ég hef verið heima hjá mér í fjóra 
daga síðan í maí þannig að ég er 
ekki enn farinn að semja spurning-
arnar,“ segir Páll Ásgeir Ásgeirs-
son, sem ráðinn hefur verið spurn-
ingahöfundur og dómari í Gettu 
betur, spurningakeppni framhalds-
skólanna, næsta vetur. Páll er ekki 
ókunnugur spurningakeppnum, 
tók til að mynda þátt í Meistaran-
um á Stöð 2 síðasta vetur. Hann 
hefur lengst af starfað sem blaða-
maður en var upplýsingafulltrúi 
Þjóðleikhússins síðasta vetur. 

Páll segist taka nýja starfinu 
eins og hverju öðru verkefni. Hann 
gefur ekkert upp hvernig vinnan 
við spurningarnar mun fara fram, 
segir einungis: „Ja, hvernig borðar 
maður hval? Maður borðar hann í 

litlum bitum. Þetta er stórt verk-
efni og maður getur bara samið 
eina spurningu í einu.“

Þegar Fréttablaðið náði tali af 
Páli í gær var hann farinn að huga 
að heimferð eftir langa vist á fjöll-
um. Hann neitar því ekki að Gettu 
betur hafi leitað á hug hans undan-
farið. „Ég lagði af stað með allan 
viðlegubúnað í bifreiðinni 29. júní 
og síðan hef ég sofið í tjaldi. Á 
þessum tíma hef ég hugsað um 
margt og þar á meðal þetta,“ segir 
hann. „Ég hef meðal annars verið 
að leggja mig eftir fuglahljóðum 
og grastegundum. Hvort það skil-
ar sér í Gettu betur verður bara að 
koma í ljós. Setja ekki spurninga-
höfundarnir alltaf sitt mark á 
keppnina að einhverju leyti?“

Páll Ásgeir verður dómari í Gettu betur



OPIÐ 11 - 19 ALLA HELGINA

399
KR.

799
KR.

499
KR.

999
KR.

999
KR. 999

KR.

699
KR.

899
KR.899

KR.

FYRIR BÖRNIN 
*meðan birgðir endast

Þúsundir
titla í boðiÞúsundir
titla í boði

Gríðarlegt
úrvalGríðarlegt
úrval

Leikir á allar leikjavélar
PC - Playstation 2 - PSP - Xbox - Nintendo

BOND
allar eldri

myndir

2CD

klassík - jazz 
Íslensk tónlist - erlend tónlist 

Síðasta
helgin

Síðasta
helgin



ÚTSÖLUNNI
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29. júlí

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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Ísamræðu við félaga minn um 
daginn var mér bent á ákveðna 

samsvörun milli hundsins Lúkas-
ar og annars hunds sem er tals-
vert frægari, en gekk í gegnum 
dálítið svipaðar hremmingar, en 
það er tíkin Lassie sem vafraði um 
Skotland og niður til Englands í 
leit að upphaflegum eiganda 
sínum, öðlingspilti í Yorkshire, 
eftir að hafa verið seld til illra 
manna af fjárhagslegum ástæð-
um.

var reyndar að mínu mati 
nokkuð fallegra dýr en Lúkas, svo 
ég segi það bara hreint út og von-
andi án þess að móðga neinn. Einn-
ig má segja að sagan af Lassie sé 
út frá ákveðnum skáldlegum sjón-
armiðum nokkuð tilkomumeiri en 
sagan af Lúkasi. Lassie lendir í 
alls kyns hremmingum en kemst 
jafnan út úr þeim með því að beita 
yfirburðagáfum og óviðjafnanleg-
um styrk í mótlæti. Ást hennar á 
piltinum góða, sem og tryggð 
hennar og hollusta við þá bláfá-
tæku og tandurhreinu barnssál – 
sem var túlkuð svo eftirminnilega 
í bíómyndinni Lassie Come Home 
– fékk jafnvel hina kaldrifjuðustu 
stigamenn til þess að fella tár.

nokkrum einföldum saman-
burðaræfingum má halda því fram 
að hin meinlegu ævintýri Lúkasar, 
með hliðsjón af hinni hárómant-
ísku og fögru sögu af Lassie, dragi 
fram nokkuð athyglisverða þætti í 
íslenskri þjóðarsál og ekki síður 
nútímanum í heild sinni, sem halda 
má fram að einkennist af vissri 
hnignun.

höfum við hund og pilt. Einn 
augljós munur í söguþræði er sá 
að í tilviki Lúkasar er hinn bláeygi 
piltur alls ekki elskaður af hundin-
um heldur þvert á móti. Í hinni 
íslensku sögu er pilturinn vændur 
um það að hafa troðið aðalsögu-
hetjunni í íþróttatösku og drepið 
hana með spörkum. Fíkn nútímans 
í ljótleika og harðneskju kemur 
hér skýrt fram. Hrópandi órétt-
læti einkennir líka þessa frásögn 
og í stað hins trausta sambands 
pilts og hunds einkennist sagan af 
Lúkasi af miklum og djúpstæðum 
misskilningi pilts og hunds – nærð-
um af fordómum hins stygga og 
hleypidómafulla netsamfélags – 
sem gerir það að verkum að þeir 
fá aldrei að kynnast á uppbyggi-
legan og ástríkan máta. 

má segja um samband 
Lúkasar og eiganda hans, sem í 
hinni íslensku sögu er kona. Í stað 
þess að leita eiganda síns, eins og 
Lassie, þá forðaðist Lúkas eiganda 
sinn og í stað þess að beita klók-
indum til þess að komast í fang 
hans, þurfti eigandinn að beita 
klókindum til þess að fá hann í 
fang sitt. Þetta lýsir firringu. 

er það skýrt ein-
kenni á sögunni af Lúkasi, og lýsir 
þjóðarsálinni vel, að þegar öllu er 
á botninn hvolft gerðist ekki neitt 
í þeirri sögu annað en það að lítill 
hundur varð hræddur og hljóp upp 
í Hlíðarfjall. Það er einkum þetta 
sem gerir söguna svo íslenska 
enda hefur það löngum verið vitað 
að þessi eyþjóð hefur ákveðinn 
hæfileika til þess, í viðvarandi tíð-
indaleysi, að gera sér mat úr engu. 
Ekki síst á þennan hátt er Lúkas 
hinn íslenski Lassie.

Lúkas og Lassie


