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FERILINN, FJÖLSKYLDUNA OG FRELSIÐ BLS.10

DÓPIÐ TÓK ALLT

Sveinbjörg Karlsdóttir, móðir Kalla Bjarna, segir son sinn hafa eyðilagt allt en trúir því að hann geti komið lífinu á rétta braut. 

Með 1,5 milljarða lúxussnekkju í smíðum BLS. 2

Sumum börnum liggur á að komast í heiminn Bloggið hennar Ástu Lovísu Halla hafnaði hlutverki í söngleik …

VEÐRIÐ Í DAG

MENNTAVEGURINN

Afreksfólk á sér-
stakri braut í FB
Sérblað um framhaldsnám

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

MEÐ VEISLU Í FARANGRINUM

Furuvín og 
njólajafningur
Matur

Í MIÐJU BLAÐSINS
Út er komin bókin Með veislu í farangrinum 
- Matreiðslukver ferðamannsins. Þema bók-
arinnar er hvernig hægt er að nota það sem 
fyrirfinnst í náttúru Íslands í matargerð. Bókin 
inniheldur fjölmargar uppskriftir.

Fæstir gera sér grein fyrir öllum þeim mat- og 

kryddjurtum sem vaxa hér á Íslandi. Kunnáttan 

byrjar og endar með blóðbergstei en fæstum dett
ur í hug að hafa fífla, njóla o hAllar þe

með því sem hendi er næst,“ segir Ingibjörg. „Maður 

verður að prófa sig áfram og það er mikilvægast að 

vera bara hugaður og þora að prófa nýja hluti.“
Ragnheiður tekur í sama streng. „Ef plantan 

bragðast vel má nota hana í salat og ef hún lyktar 

vel gæti hún nýst sem krydd,“ segir Ragnheiður 

sem oftar en ekki hefur þurft að galdra fram stór-
máltíðir úr litlum efnum við erfiðar aðstæður.

Ingibjörg og Ragnheiður hafa nú sett
reiðslubók þar se íd

Matarveisla í fjallasal
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Skráning fer fram 25. maí til 10. júní á heimasíðunni www.fa.is/fjarnam

Fjarnám allt árið ! Skráning á sumarönn 2007

Kirsuberjagarður á tíu 
mínútum
Árni Pétur Guðjónsson 
leikari tekur þátt í dans-
leikhúskeppni Borgarleik-
hússins og Íslenska 
dansflokksins.

MENNING 32

Lét sérmerkja bjór-
inn 
Áhöfn Bjarts frá Neskaup-
stað lét sérmerkja sér bjór 

fyrir sjómannadaginn. 

FÓLK 50

Árni í raunveruleikaþætti 
Þingmaðurinn Árni 
Johnsen eldaði eggja-
hræru úr svartfugls- 
og fýlseggjum. 

FÓLK 50

FÓTBOLTI Eftir slakt gengi íslenska 
karlalandsliðsins undanfarna viku 
hafa margir óskað eftir því að Eyj-
ólfur Sverrisson segi starfinu 
lausu. Árangur liðsins undanfarna 
átján mánuði er ekki góður og 
hefur Eyjólfur ekki staðið undir 
þeim væntingum sem til hans voru 
gerðar.

Það er raunhæft fyrir KSÍ að 
ráða erlendan stórþjálfara til að 
taka við íslenska landsliðinu. 
Heimildarmenn Fréttablaðsins 
segja að vel væri hægt að fá þekkt 
nafn úr þjálfaraheiminum og 
greiða honum 20-30 milljónir í árs-
laun.

KSÍ er vel stætt og gæti hæg-

lega borgað þessi laun af vaxta-
tekjum sambandsins einum saman 
sem í fyrra námu þær rúmum 77 
milljónum króna. Að auki á KSÍ 
um 200 milljónir króna samkvæmt 
síðasta ársreikningi sambandsins.

Það er algengt í knattspyrnu-
heiminum að þær þjóðir sem ekki 
hafa náð miklum árangri í fótbolt-
anum ráði til sín þekkta þjálfara. 
Gott dæmi um það eru Finnar sem 
fyrir átján mánuðum réðu Eng-
lendinginn Roy Hodgson til 
starfa. 

Íslendingar og Finnar hafa svip-
aðan fjölda atvinnumanna utan 
föðurlandsins og segir Timo 
Jarvio, einn virtasti íþróttablaða-

maður Finna, að sér komi á óvart 
hversu slakt gengi hefur verið hjá 
íslenska landsliðinu.

„Mér hefur alltaf fundist Íslend-
ingar eiga betri leikmenn en við 
Finnar. Samt virðist það sjaldan 
skila sér í bættum árangri íslenska 
landsliðsins,“ sagði Jarvio við 
Fréttablaðið í gær. 

Undir stjórn Hodgsons hafa 
Finnar náð ágætis árangri og mun 
betri en sá sem íslenska liðið getur 
státað sig af. Það er einnig athygl-
isvert að á þessum átján mánuð-
um hefur Hodgson stýrt Finnum í 
sjö vináttulandsleikjum en Eyjólf-
ur því íslenska í aðeins tveimur. 

 - esá / sjá síður 42, 43, 44 og 46

Landsliðsþjálfaramál knattspyrnulandsliðs karla til umræðu:

Raunhæft að ráða erlendan þjálfara

ÁFRAM HÆGVIÐRI  -  Í dag 
verður hæg breytileg átt. Dálítil 
rigning sunnan til, einkum síðdeg-
is. Hætt við smáskúrum annars 
staðar, síst þó austan til á landinu. 
Hiti 10-17 stig, hlýjast til landsins.

MENNTUN Stórfjölga á fagfólki í 
leikskólum Reykjavíkur og 
minnka starfsmannaveltu með 
markvissum aðgerðum sam-
kvæmt nýrri skýrslu starfshóps 
sem leikskólaráð Reykjavíkur 
setti á laggirnar í október 2006.

„Í fyrrahaust þegar vinnan fór 
af stað stóðum við frammi fyrir 
mikilli manneklu. Við brugðumst 
við henni á þeim tíma með skamm-
tímalausnum en aðalvinnan í 
starfshópnum fól í sér að koma 
með langtímalausnir sem koma 
okkur til góða næstu tíu árin,“ 
segir Þorbjörg Helga Vigfúsdótt-
ir, borgarfulltrúi og formaður 
starfshópsins. 

Starfshópurinn leggur til að 
leikskólastarfsfólki með stúdents-
próf verði gert auðveldara að 
ljúka fjarnámi í leikskólafræðum 
samhliða starfi. Lagt er til að þeir 
sem hafa starfað í eitt ár eða leng-
ur í leikskólum borgarinnar geti 
sótt um að stunda fjarnám í leik-
skólafræðum með starfi og án 
launaskerðingar. 

Þorbjörg segist mjög ánægð 
með fagnámskeið í samvinnu við 
Eflingu stéttarfélag sem ófag-
lærðum starfsmönnum leikskóla 
hefur staðið til boða. „Ég held að 
þetta nám eigi eftir að hjálpa leik-
skólunum mjög mikið. Starfsfólk-
ið sem sækir þetta nám býr yfir 
gríðarlegri reynslu og fær í raun 

staðfestingu á því að það sem það 
gerir í starfi sé fræðilega séð 
rétt,“ segir hún.

Í skýrslunni kemur einnig fram 
að fjöldi nýráðninga á árinu sé sjö-
hundruð en Þorbjörg segir mikil-
vægt að lækka þá tölu. „Það er 
augljóst að það er minni starfs-
mannavelta á þeim leikskólum þar 
sem skipulag er gott, þróunar-
verkefni af ýmsum toga og áhersla  
á endurmenntun. Nú erum við 
með tölu fyrir framan okkur og þá 
fara hlutirnir að gerast og mark-
miðið er að sjálfsögðu að lækka 
hana,“ segir Þorbjörg.

Hún segir að nú auglýsi hver 
leikskóli fyrir sig eftir starfsfólki 
og það hafi reynst vel því þá gefist 
leikskólunum tækifæri til að 
kynna sína eigin hugmyndafræði 
og stefnu og fá um leið betri 
umsóknir. „Starfsmannavelta er 
mjög kostnaðarsöm þannig að til 
lengri tíma litið er betra að leggja 
fjármuni í vandaðar atvinnuaug-
lýsingar. Það skilar sér á endan-
um,“ segir Þorbjörg.  - lbb

Styrkja leikskólana 
Minnka á starfsmannaveltu og fjölga faglærðum kennurum í leikskólum úr rúmum 
42 prósentum í 70 prósent samkvæmt tillögu starfshóps Reykjavíkurborgar.

LEIKSKÓLASTARFIÐ
Styrkleikar:
• Lítil starfsmannavelta meðal leik-

skólakennara 
• Góður vinnustaður og gefandi 

vinna 
• Jákvæðni í garð leikskólakennara
• Hlutastörf í boði
• Mikil þekking og reynsla 

Veikleikar: 
• Starfsmannaþjónusta fáliðuð
• Vanmat, of lítið sjálfstraust
• Skortur á fagfólki 
• Lág laun
• Of mikið vinnuálag

HOLLAND Hollenskir nemar hafa 
fundið upp alkóhólduft sem má 
selja unglingum með löglegum 
hætti.

Duftið kallast Booz2Go og er 
selt í 20 gramma pakkningum sem 
kosta um eina evru hver. Aðeins 
þarf að bæta vatni við duftið til að 
fá drykk með límónubragði og 
þriggja prósenta áfengishlutfalli.

„Þar sem áfengið er ekki í 
vökvaformi megum við selja það 
unglingum undir 16 ára,“ segir 
Martyn van Nierop, einn uppfinn-
ingamannanna.  -sgj

Hollenskir námsmenn:

Selja ungling-
um alkóhólduft

STJÓRNMÁL Jón Sigurðsson, 
fyrrverandi iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra, veitti Landsvirkjun 
rannsóknarleyfi á Gjástykkis-
svæðinu í nágrenni Mývatns 
tveimur dögum fyrir alþingis-
kosningarnar 12. maí síðastliðinn. 
Leyfið var veitt 10. maí og gildir 
það í þrjú ár, til 10. maí 2010. 
Þetta er eina rannsóknarleyfið 
vegna fyrirhugaðra virkjunar-
framkvæmda sem veitt hefur 
verið á þessu ári.

Árni Finnsson, formaður 
Náttúruverndarsamtaka Íslands, 
segir veitingu leyfisins „í skjóli 
komandi kosninga“ vera forkast-
anlega.   - mh

Rannsókn á Gjástykkissvæði:

Landsvirkjun 
veitt leyfi 

HLUTABRÉF Helmingi meiri velta 
var með hlutabréf í Glitni en hjá 
öðru veltumesta fyrirtækinu í 
Kauphöll Íslands á fyrstu fimm 
mánuðum ársins. Alls námu 
viðskipti með bréf Glitnis 334 
milljörðum króna á tímabilinu. 
Kaupþing kom þar á eftir með 
211 milljarða króna veltu.

Sex fjármálafyrirtæki skipuðu 
efstu sætin yfir veltuhæstu 
fyrirtækin. - eþa / sjá bls. 22

Fjármálafyrirtæki veltumikil:

Mest verslað 
með bréf í Glitni

RÓIÐ Á ÞURRU LANDI Þessir krakkar skemmtu sér konunglega á siglinganámskeiði þegar ljósmyndara bar að garði í gær þótt ekki 
væru þau enn enn komin á flot. Á námskeiðinu, sem siglingaklúbburinn Siglunes stendur fyrir, er börnunum kennt að róa kanó, 
kajak og árabát, og að lokum er farið í ævintýralegar sjóferðir. FRÉTTABLAÐIÐ / VILHELM



Liðlega tvítugur 
karlmaður ældi upp poka með 
fíkniefnum á lögreglustöðinni á 
Egilsstöðum aðfaranótt fimmtu-
dags. Maðurinn var handtekinn 
við Menntaskólann á Egilsstöðum 
en lögreglunni hafði borist kvört-
un um ólæti drukkinna manna 
skammt frá skólanum. Mennirnir 
gerðu sig líklega til slagsmála og 
þegar lögregla ætlaði að skakka 
leikinn brást maðurinn illa við. 
Hann slasaði lögreglumann í 
átökunum og var að lokum hand-
tekinn og færður á lögreglustöð-
ina.

„Hann byrjaði að kasta upp 
fljótlega eftir að hann kom á stöð-
ina svo við kölluðum eftir aðstoð 
læknis,“ segir Óskar Bjartmars, 
yfirlögregluþjónn á Egilsstöðum.

Við frekari uppköst kom í ljós 
lítill poki með ætluðum fíkniefn-
um. Ákvað læknirinn þá að senda
manninn með sjúkraflugi til 
Reykjavíkur enda taldi hann 
hættu á að fíkniefni sem maður-
inn kynni að geyma innvortis yllu 
honum skaða. 

Óskar segir efnið sem maður-
inn hafði gleypt líkast til amfet-
amín. Ekki var um mikið magn að 
ræða, aðeins nokkur grömm.

Hópurinn sem lögreglan hafði 
afskipti af við skólann hefur áður 
komið við sögu lögreglunnar. 
„Þetta eru fimm aðkomumenn 
sem hafa haldið til hérna undan-
farið og þessum hópi tengjast tvö 
líkamsárásarmál sem komu upp 
um síðustu helgi,“ segir Óskar.

Maðurinn var nýkominn til 
Egilsstaða frá Reykjavík en ekki 
liggur fyrir hvort hann hafði 

fíkniefnunin með sér þaðan. 
Rannsóknardeild lögreglunnar á 
Eskifirði fer með rannsókn máls-
ins.

Ófeigur Þorgeirsson, yfirlækn-
ir á slysa- og bráðamóttöku Land-
spítalans, segir að maðurinn hafi 
ekki verið hætt kominn. Ekki 
fundust meiri fíkniefni innvortis 

við komuna til Reykjavíkur og 
var maðurinn útskrifaður af 
sjúkrahúsi í gær. 

Lögregluþjónninn sem slasað-
ist í átökum við manninn er fing-
urbrotinn og með brákað rifbein. 
Hann verður frá vinnu í að 
minnsta kosti þrjár vikur.

Ældi upp poka sem 
innihélt fíkniefni
Ungur karlmaður var fluttur með sjúkraflugi frá Egilsstöðum til Reykjavíkur í 
fyrrinótt með fíkniefni innvortis. Lögreglumaður fingurbrotnaði í átökum við 
manninn. Maðurinn er í gengi sem tengist tveimur líkamsárásum í bænum.

Kristján, ertu örviti? 

 Íslensk-danska fríblað-
ið Nyhedsavisen er nú orðið vin-
sælla meðal danskra lesenda en 
áskriftarblöðin gömlu, Berlingske 
Tidende, BT og Ekstra Bladet. 
Samkvæmt könnun Gallup lásu 
391.000 Danir Nyhedsavisen á 
degi hverjum í síðasta mánuði og 
er það aukning um 100.000 lesend-
ur frá mánuðinum á undan.

 „Ég er viss um að við verðum 
stærsta blaðið í Danmörku í lok 
þessa árs. Við erum eina blaðið 

sem vex og stækkar,“ segir Gunn-
ar Smári Egilsson, forstjóri 
útgáfusjóðsins Dagsbrún Media. 
Nyhedsavisen var með 249.000 
lesendur í ársbyrjun.

Í stærstu borgum og bæjum 
Danmerkur, Kaupmannahöfn, 
Árósum og Óðinsvéum, er Nyheds-
avisen vinsælast allra blaða. „Það 
var okkar fyrsta markmið að ná 
góðri fótfestu á þessum markaði, 
sem við teljum mikilvægasta 
markaðinn í Danmörku.“ 

Fríblöðin 24timer, MetroXpress 
og Urban mælast með hlutfalls-
lega fleiri lesendur á landsvísu og 
trónir MetroXpress á toppnum 
með 560.000 lesendur. Gunnar 
Smári bendir á að tvö þau síðar-
nefndu hafi verið gefin út í fimm 
ár og falli nú í lestri. 24timer hafi 
einnig hafið göngu sína á undan 
Nyhedsavisen sem nú saxi smám 

saman á forskot hinna fríblað-
anna.

Á landsvísu er Nyhedsavisen 
með 57,2 prósenta lestraraukn-
ingu á árinu, en í þéttbýli er aukn-
ingin 37,8 prósent.

Illugi Gunnarsson, þing-
maður Sjálfstæðisflokks, vill kanna 
hvort takmarka eigi heimildir iðn-
aðarráðherra til eignarnáms vegna 
jarða sem verða fyrir áhrifum 
virkjanaframkvæmda. Þetta kom 
fram í jómfrúrræðu hans á Alþingi 
í gær. Tekist var á um friðland í 
Þjórsárverum og verndun Þjórsár 
á þingfundinum.

Auk þess sagði Illugi ríkisá-
byrgð á lántöku vegna fram-
kvæmda þar sem um er að ræða 
orkuvinnslu og sölu fyrir einn ein-
stakan stóran notanda „í hæsta 
máta óeðlilega“. Hann nefndi einn-
ig að nauðsynlegt væri að leggja 
mat á verðmæti þeirra vatnsrétt-

inda sem eru í eigu ríkisins.
Vinstri grænir lögðu fram þings-

ályktunartillögu um að fallið verði 
frá áformum um Norðlingaöldu-
veitu og að ekki verið ráðist í nein-
ar frekari virkjunarframkvæmdir 
í Þjórsá.

Guðfríður Lilja, varaþingmaður 
Vinstri grænna, spurði hvers vegna 
enn þyrfti að ræða um hvort Þjórs-
árver væru óhult. „Hvers vegna 
kostar það erfiða og linnulausa 
baráttu að bjarga því sem hver ein-
asti Íslendingur á að vera stoltur af 
að vernda og flagga? Það er dapur-
legt að við séum ekki komin lengra 
en þetta í verðmætamati og sýn á 
náttúruvernd.“

 Kaupréttarsamningar 
eru hluti af útreiknuðum launum 
þeirra átta starfsmanna FL-Group 
sem hafa hæst laun, í skilningi 
eftirlaunasamnings Sigurðar 
Helgasonar við fyrirtækið. 

Hæstiréttur 
felldi þennan 
dóm gær og 
sneri við dómi 
Héraðsdóms 
Reykjavíkur 
frá því í fyrra.

Í eftirlauna-
samningi
Sigurðar, 
fyrrverandi
forstjóra

Flugleiða, eru eftirlaun hans 
tengd meðallaunum átta launa-
hæstu starfsmanna fyrirtækisins. 
Sigurður krafðist þess að 
viðurkennt yrði að kaupréttar-
samningar væru hluti af útreikn-
uðum launum, héraðsdómur sagði 
nei, en Hæstiréttur sneri 
dómnum við. 

Kaupréttur telst 
hluti af launum

 29 ára maður í New 
York hefur kært framleiðendur 
heilsudrykks, en hann segir 
drykkinn hafa valdið holdrisi 
sem stóð linnulaust í tvö ár.

Maðurinn drakk heilsudrykk-
inn 5. júní árið 2004. Morguninn 
eftir vaknaði hann með holdris 
sem hann gat ekki losnað við. Í 
kjölfarið gekkst hann undir 
aðgerð til að laga blóðflæðið í 
getnaðarlimnum og hafði hún 
tilætluð áhrif.

Drykkurinn vítamínbætti 
heitir Boost Plus og er fram-
leiddur af svissneska lyfjafyrir-
tækinu Novartis. 

Maður kærir 
krónískt holdris

 EFTA-ríkin og 
Kanada hafa skrifað undir 
samkomulag um fríverslunar-
samning milli ríkjanna. Þannig 
lýkur samningaviðræðum sem 
hófust í Reykjavík vorið 1998 
þegar Ísland gegndi formennsku í 
EFTA. Þetta segir í tilkynningu 
frá utanríkisráðuneytinu.

Samkomulag varð um niðurfell-
ingu á öllum iðnaðarvörum og 
ýmsum öðrum vörum sem Ísland 
framleiðir og flytur út. Í staðinn 
veitir Ísland Kanada tollfrjálsan 
aðgang fyrir iðnaðarvörur og 
sambærilegan aðgang fyrir 
landbúnaðarvörur og frá Evrópu-
sambandinu.

Fríverslun milli 
ríkja samþykkt

 Um fjórtán prósentum 
barna er ekið til leikskóla í 
óviðunandi öryggisbúnaði. Af 
þeim eru um fimm prósent algjör-
lega óvarin og þar af leiðandi í 
lífshættu. Þetta er meðal niður-
staðna í árlegri könnun um öryggi 
barna í bílum sem Landsbjörg 
gerir ásamt fleirum.

Börn þeirra ökumanna sem 
notuðu ekki bílbelti voru laus í 
þrettán prósentum tilfella en í 
aðeins 1,8 prósentum tilfella hjá 
þeim sem voru í belti. Búnaður 
1944 barna var skoðaður.

Í umferðarlögum segir að 
ökumaður beri fulla ábyrgð á því 
að farþegar undir fimmtán ára 
aldri noti öryggisbúnað.

14 prósent ekki 
nægilega varin



Opnaðu
með okkur!

Í dag mun útibú SPRON í Hátúni flytja í nýtt og stórglæsilegt 
húsnæði í Borgartúni 26. 

Við bjóðum alla velkomna í heimsókn
til að skoða húsakynnin og þiggja veitingar.
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Trúðarnir síkátu, Búri og Bína, sýna sínar

bestu hliðar

Söngatriði úr söngleikjunum Gretti og Abbababb

Hoppukastali

Andlitsmálun

Grillaðar pylsur og gos

Sælgæti, blöðrur og margt fleira skemmtilegt

 Kynnir

Björgvin Franz Gíslason

SPRON, sími 550 1200, Þjónustuver, sími 550 1400, spron.is



Taktu þátt og safnaðu 
stimplum hjá Olís.

Glæsilegir vinningar í boði!

Við höldum með þér!

Óvæntur árangur náðist í gær í 
tveimur af stærstu deilumálun-
um, sem til umræðu eru á leið-
togafundi G8-ríkjanna í Heili-
gendamm í Þýskalandi. 

Annars vegar tókst Angelu 
Merkel Þýskalandskanslara að fá 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seta til að fallast á sameiginlega 
yfirlýsingu um umhverfismál, og 
hins vegar virðist sem Banda-
ríkjamenn og Rússar hafi fundið 
hugsanlega leið út úr ágreiningi 
sínum um eldflaugavarnir.

Angela Merkel Þýskalands-
kanslari fullyrti í gær að leiðtogar 
allra ríkja G8-hópsins, þar á meðal 
Bandaríkjanna, hafi fallist á sam-
eiginlega yfirlýsingu, þar sem þeir 
skuldbinda sig til þess að „skoða 
alvarlega“ hugmyndir Evrópusam-
bandsins, Kanada og Japans um að 
draga úr losun gróðurhúsaloftteg-
unda um helming fyrir árið 2050.

„Við skuldbindum okkur til að 
ná þessum markmiðum og bjóða 
helstu upprennandi efnahagsríkj-
um heims að taka þátt í þessu 
verkefni með okkur,“ segir í yfir-
lýsingunni.

Almennt er litið svo á að þetta 
sé mikill sigur fyrir Merkel, sem 
hafði lagt alla áherslu á að sam-
komulag tækist um þetta á fundin-
um.

Á fundi þeirra Bush Bandaríkja-
forseta og Vladimírs Pútín Rúss-
landsforseta lagði Pútín til að 
Bandaríkjamenn setji eldflauga-
varnakerfi sitt ekki upp í Tékk-
landi og Póllandi, eins og fyrir-
hugað er, heldur í Aserbaidsjan. 
Þá hefðu Rússar ekkert lengur við 
áformin að athuga, og myndu falla 

frá hótunum sínum um að beina 
kjarnorkuflaugum sínum að hluta 
til í áttina að Evrópuríkjum.

Stephen Hadley, öryggisráð-
gjafi Bandaríkjaforseta, sagði 
þetta „athyglisverða tillögu“ frá 
Rússum. „Látum sérfræðinga 
okkar skoða það,“ sagði Hadley.

Pútín nefndi nokkur skilyrði 
fyrir því að Rússar gætu fallið frá 
andstöðu sinni við áform Banda-
ríkjamanna. Í fyrsta lagi þurfi 
Bandaríkjamenn að taka fullt 
mark á áhyggjum Rússa af þessu 
máli, í öðru lagi þurfi allir aðilar 

að fá jafnan aðgang að kerfinu, og 
loks verði þróun kerfisins að vera 
gegnsæ.

„Ef þetta verður, þá höfum við 
ekkert við málið að athuga,“ sagði 
Pútín.

Bush sagðist taka þessar tillög-
ur Rússa alvarlega og að þeir 
Pútín myndu ræða málið frekar á 
fundi sínum í Bandaríkjunum í 
byrjun næsta mánaðar.

„Við báðum Rússa um að starfa 
með okkur að eldflaugavörnum, 
og þeir sýndu okkur vilja til þess,“ 
sagði Bush.

Óvæntur árangur á 
leiðtogafundinum
Merkel fékk Bush til að fallast á sameiginlega yfirlýsingu um umhverfismál. 
Pútín kom með óvænta tillögu um hið umdeilda eldflaugavarnakerfi Banda-
ríkjamanna, sem gæti orðið grundvöllur að lausn. 

 „Þetta er óásættanlegt 
og maður hlýtur að spyrja sig 
hvort þetta starfsfólk sé hæft til 
þess að vinna innan um svona 
dýran búnað,“ segir Andri Már 
Ingólfsson, eigandi Heimsferða, 
en ekið var utan í flugvél ferða-
skrifstofunnar á Keflavíkurflug-
velli í gær. Þetta er í annað sinn á 
einni viku sem slíkt gerist. 

Í fyrra skiptið rakst bíll sem 
var að flytja mat á vélina en í 
seinna skiptið var það farangurs-
færibandið sem fór utan í vélina. 
Flugvélarnar skemmdust ekki en 
þegar óhöpp sem þessi verða þarf 
að skoða þær og yfirfara. Í bæði 
skiptin varð sex tíma seinkun á 

flugi Heimsferða til Alicante.
Andri segir að óhapp sem þetta 

sé farþegunum til mikilla óþæg-

inda en einnig kosti það sitt fyrir 
ferðaskrifstofuna.

Stefán Thordersen, fram-
kvæmdastjóri öryggissviðs Kefla-
víkurflugvallar, viðurkennir að 
mikið hafi verið um óhöpp á vellin-
um undanfarið. „Við erum meðvit-
aðir um þetta vandamál og erum 
að vinna að lausnum. Flugumferð 
um völlinn hefur aukist og áhætt-
an eykst í kjölfarið,“ segir Stefán.

Hinn 1. júní síðastliðinn voru 
gefnar út nýjar öryggisreglur 
fyrir flugvöllinn sem kynntar hafa 
verið öllum fyrirtækjum sem 
starfa á vellinum. Stefán segir að 
þær séu liður í að fækka óhöppum.

Ekið á flugvélar Heimsferða 
 Háskólinn á Bifröst 

opnar um þessar mundir útibú í 
húsnæði Þekkingarnets Austur-
lands á Egilsstöðum. Í útibúinu 
verða veittar upplýsingar um 
nám og kennslu við HB og er 
þetta fyrsta skrefið í átaki 
skólans til að breiða starfsemi 
sína víðar um land.

„Við erum að bjóða öllu 
Austurlandi að koma í fjarnám til 
okkar,“ segir Rebekka Rán 
Samper, markaðsstjóri HB. Hún 
segir að á Austurlandi séu ný 
sóknarfæri vegna framkvæmda, 
en til standi að opna álíka 
stuðningsskrifstofur vegna 
fjarnámsins um land allt. 

Opnar útibú á 
Egilsstöðum

 Ákæra gegn 
bandarískri konu í Vermont var 
felld niður á þriðjudag. Konunni 
hafði verið gert að sök að hafa 
starað á lögregluhund og grett sig 
framan í hann.

Mál konunnar átti að fara fyrir 
rétt í vikunni, en hún var ákærð 
fyrir slæma meðferð á dýrum og 
að verjast handtöku.

„Ég held að það hefði verið 
erfitt að sanna að framferði 
hennar hafi breytt líðan hunds-
ins,“ sagði lögfræðingur konunn-
ar. „Hundar geta ekki borið 
vitni.“

Gretti sig framan 
í lögregluhund

 Miðstjórnarfundur 
Framsóknarflokksins verður 
haldinn á Grand Hóteli á sunnu-
dag. Á fundinum verður nýr 
varaformaður flokksins kjörinn.

Valgerður Sverrisdóttir, 
þingmaður flokksins, hefur gefið 
kost á sér í sæti varaformanns. 
Hún segir að enn hafi aðeins hún 
lýst því yfir opinberlega að 
sækjast eftir embættinu.

Miðstjórn getur einnig tekið 
ákvörðun um að flýta landsfundi, 
sem að óbreyttu verður ekki fyrr 
en á næsta ári, en á honum 
stendur til að kjósa formann 
flokksins.

Valgerður ein um
varaformanninn

 Lögreglurannsókn á slysinu 
sem varð í sundlaug Kópavogs 26. 
apríl síðastliðinn þegar 15 ára 
piltur fannst meðvitundarlaus á 
botni laugarinnar er lokið. 
Sigurbjörn Víðir Eggertsson 
aðstoðaryfirlögregluþjónn segir 
að ekkert sé hægt að fullyrða um 
tildrög slyssins. Pilturinn liggur 
enn meðvitundarlaus á sjúkra-
húsi.

Pilturinn var í skólasundi þegar 
slysið átti sér stað. Hann var utan 
sjónsviðs eftirlitsmyndavéla og 
rannsókn lögreglunnar leiddi í 
ljós að enginn varð var við það 
þegar pilturinn sökk til botns. 

Rannsóknarskýrslan hefur 
verið send til lögfræðisviðs 
lögreglunnar. 

Tildrög óupplýst

 Ólöglegum hjólum í 
verslunum hefur fækkað 
undanfarin tvö ár. Þetta kemur 
fram í könnun sem Brautin - 
bindindisfélag ökumanna og 
Sjóvá Forvarnahúsið gerðu. 

Ólöglegum hjólum hefur 
fækkað úr 47 prósentum í 38 
prósent en betur má ef duga skal 
að mati Einars Guðmundssonar, 
forstöðumanns Forvarnahússins. 
„Það er mikilvægt að foreldrar 
átti sig á því að þegar þeir kaupa 
reiðhjól eru þeir kannski ekki að 
kaupa löglegan hlut,“ segir hann. 

Þeir hlutir sem vantar á hjólin 
eru til að mynda frambremsur og 
keðjuhlífar. Bjöllur og lásar, sem 
er einnig skylda að hafa á hjólum, 
voru undanskilin í þessari 
könnun.

Fækkar hægt



ferskt pasta
beint frá Ítalíu



 Engin ákvörðun hefur 
verið tekin um að flytja Íbúðalána-
sjóð frá félagsmálaráðuneyti til 
fjármálaráðuneytis. Jóhanna Sig-
urðardóttir félagsmálaráðherra 
fullvissaði þingheim um það í gær 
að sjóðurinn yrði ekki einkavædd-
ur á meðan hún stjórnaði félags-
málaráðuneytinu.

Íbúðalánasjóður gegnir lykil-
hlutverki, og mikilvægt að standa 
vörð um hann, sagði félagsmála-
ráðherra þegar hún svaraði spurn-
ingum formanns Framsóknar-
flokks í utandagskrárumræðum á 
Alþingi í gær. Hún sagði sjóðinn 
hafa haldið vöxtum bankanna 
niðri, og undraðist yfirlýsingar 
Samtaka atvinnulífsins um að 
sjóðurinn hafi verið leiðandi í að 
skapa verðbólguþrýsting.

Er sjóðurinn að fara í sölumeð-
ferð, spurði Guðni Ágústsson, for-
maður Framsóknarflokksins á 
Alþingi í gær. Hann benti á að 
Íbúðalánasjóður gegndi veiga-
miklu félagslegu hlutverki, en 
framtíð hans væri í óvissu. 

Sögusagnir væru uppi um að 
stjórnarflokkarnir hefðu náð sam-
komulagi um að forræði færðist 
frá félagsmálaráðuneyti til fjár-
málaráðuneytis. Verði það að 
veruleika sé ætlun stjórnarinnar 
ljós, þá hafi bankakerfið og sterk 
öfl innan Sjálfstæðisflokksins 
sigur, sagði Guðni. 

Hann sagði umræðuna staðfesta 
að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
formaður Samfylkingarinnar, hafi 
látið plata sig í stjórnarmyndunar-
viðræðum við formann Sjálfstæð-
isflokksins, og samþykkt að færa 
sjóðinn til fjármálaráðuneytis. 
Þess vegna sé það einkennilegt 

þegar fjármálaráðherra komi sár í 
pontu á Alþingi. „Hann var í hlut-
verki úlfsins, og var að hlakka til 
að éta Rauðhettu litlu,“ sagði 
Guðni.

Guðni sagði að þrátt fyrir áform 
um að ryðja Íbúðalánasjóði burtu 
teldu yfir 80 prósent Íslendinga að 
sjóðurinn ætti að starfa áfram. 
Brýnt væri að fá fram um hvað 
formenn stjórnarflokkanna hefðu 
samið eftir kosningarnar.

Framtíð Íbúðalánasjóðs hefur 

verið í óvissu undanfarin ár, sagði 
Árni M. Mathiesen fjármálaráð-
herra. Íbúðalánasjóður væri 
afskaplega mikilvæg fjármála-
stofnun. Því þurfi að fara varlega 
í umræðunni og þegar breytingar 
eru gerðar á sjóðnum. Þar sé 
grundvallaratriði að ná samkomu-
lagi um sjóðinn og tryggja hags-
muni þeirra sem í hann sæki. Ekki 
skipti öllu máli í hvaða ráðuneyti 
sjóðurinn væri vistaður.

Íbúðalánasjóður 
ekki einkavæddur
Engin ákvörðun hefur verið tekin um að flytja Íbúðalánasjóð milli ráðuneyta. 
Sjóðurinn ekki einkavæddur meðan Jóhanna er félagsmálaráðherra. Fjármála-
ráðherra eins og úlfur sem hlakkar til að éta Rauðhettu, segir Guðni Ágústsson.

Ársskammtur Íslend-
inga af dagblöðum og auglýsinga-
pósti nægir til að þekja íslenska 
vegakerfið rúmlega fimm sinnum. 
176 kíló bárust að meðaltali inn á 
hvert heimili á síðasta ári. Aukn-
ingin er 76 prósent á þremur 
árum.

Tölurnar koma úr mælingu 
nokkurra sorpsamlaga á landinu 
árið 2006. Aukið magn dagblaða 
og auglýsingapósts síðan í sams 
konar mælingu árið 2003 felst 
aðallega í meira upplagi fríblaða 
og auglýsingapósts. Fréttablaðið 
er í mun stærra upplagi nú en árið 
2003 og Blaðið var ekki til þá.

Gyða S. Björnsdóttir, kynning-

arfulltrúi Sorpu, segir æskilegt að 
Íslendingar endurvinni meira, en 
um fjörutíu prósent pappírs sem 
kemur til endurvinnslu í dag. 
„Þetta felur í sér ávinning á öllum 
sviðum. Það er ódýrara, nýtir hrá-
efnið betur og dregur úr loft-
mengun.“

Hún segir afar auðvelt að end-
urvinna pappír. „Fyrsta skrefið er 
að flokka hann og safna honum 
saman. Síðan þarf bara að skila 
honum í svokallaða grenndar-
gáma, sem eru meðal annars við 
verslanir og skóla, eða koma með 
hann á sjálfar endurvinnslustöðv-
arnar.“

Reykjavíkurborg mun einnig 

bjóða heimilum upp á bláar tunn-
ur fyrir dagblöð í haust, sem hluti 
af verkefninu Græn skref í 
Reykjavík.

Vegakerfið þakið fimm sinnum
 Þriðjungi fleiri sóttu um 

grunnnám í verkfræðideild 
Háskóla Íslands í vor en í fyrra 
og er fjöldi umsókna um þrjú 
hundruð.

Fjölgunin er nokkuð jöfn í 
námslínunum sem eru iðnaðar-
verkfræði, rafmagns- og tölvu-
verkfræði, tölvunarfræði, 
umhverfis- og byggingaverk-
fræði og vélaverkfræði.

Einnig fjölgaði umsóknum í 
meistaranám í verkfræði. Mikil 
ásókn var í fjármálaverkfræði 
sem er ný námslína í meistara-
náminu. Alls eru tíu námslínur í 
boði á meistarastigi. 

Þriðjungi fleiri 
í verkfræði

 Einar Oddur Kristjánsson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
sagði á Alþingi í gær að hann hygð-
ist ekki styðja þingsályktunartil-
lögu Jóhönnu Sigurðardóttur 
félagsmálaráðherra um aðgerðar-
áætlun til að styrkja stöðu barna 
og ungmenna.

Einar Oddur sagði enga þörf á að 
setja fram þingsályktunartillögu 
um eitthvað sem fram komi í 
stefnuskrá ríkisstjórnarinnar. Með 
þessu væri verið að gera tilraun til 
að binda hendur ríkisvaldsins 
þegar komi að fjárlagagerð.

Á þessum tímapunkti eigi ríkis-
stjórnin að sýna að hún ætli sér að 
sýna aðhald í ríkisrekstri á erfið-
um tímum í efnahagslífinu, í stað 
þess að senda samfélaginu röng 
skilaboð með því að samþykkja 
aðgerðaráætlunina, sagði Einar 

Oddur. Þar sé ekki fjallað um hver 
kostnaðurinn verði af þeim 
aðgerðum sem þar sé stefnt að, 
enda ekki hægt þar sem ekki væru 
tímasetningar í áætluninni.

Félagsmálaráðherra sagði þessa 
afstöðu Einars Odds koma sér á 
óvart. Þetta sé hliðstætt við að 
gera samgönguáætlun til fjögurra 
ára. Einar Oddur ætti frekar að 
agnúast út í Seðlabanka Íslands, 
sem boði aðhald á sama tíma og 
bankastjórar skammti sér 200 
þúsund króna launahækkun, eins 
og fram hefur komið í Fréttablað-
inu.

Mun binda hendur ríkisins

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

Strigaprentun

Gerðu þitt eigið

listaverk!

Við stækkum og
prentum myndir 
á striga fyrir þig
Kynntu þér strigaprentun
í næstu verslun okkar
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Rekstrarvörur
1982–200725ára

Bjarni Ómar Ragnarsson
- verslunarstjóri hjá RV

Umhverfisvottaðar hreinlætisvörur
– fyrir sumarbústaðinn og veiðihúsið

Finnst þér að Eyjólfur Sverr-
isson landsliðsþjálfari eigi að 
segja af sér?

Eru seðlabankastjórar of hátt 
launaðir?



TOYOTA Í 
SUMARSKAPI
UM HELGINA 9. OG 10. JÚNÍ

Toyota – það er komið sumar

Við hlökkum til að sjá ykkur.

Toyota heilsar sumrinu um helgina með árlegri sumarsýningu. Þar gefst 
tækifæri til að sjá og reynsluaka nýjum gerðum af Toyota og kynnast þannig 
af eigin raun ýmsum spennandi endurbótum og tækninýjungum í bílaflota 
Toyota. Léttar veitingar í boði.
Gjafabréf* fyrir tvo til Evrópu með Icelandair fylgja völdum bílum.

Opið laugardag kl. 12-16 og sunnudag 13-16.
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www.toyota.is

*Flugvallarskattar ekki innifaldir

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070



Í hvaða bæ í Þýskalandi fer 
leiðtogafundur G8-ríkjanna 
fram um þessar mundir?

Hver er nú launahæsti 
embættismaður Íslands?

Hver er forstjóri Samkeppnis-
eftirlitsins?

Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í
fylgiseðlinum með lyfinu. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, en þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal til
læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga eða
versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með barn á
brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf.,
Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

PRÓFAÐU NICOTINELL NIKÓTÍNTYGGIGÚMMÍIÐ.
SAMA GÓÐA BRAGÐIÐ, NÚ Í NÝJUM PAKKNINGUM.
FÆST MEÐ ÁVAXTA-, MINTU-, LAKKRÍS- OG NIKÓTÍNBRAGÐI.

NJÓTTU LÍFSINS ÁN SÍGARETTUNNAR

Framkvæmdastjóri 
Mjólku segir Samkeppniseftirlitið 
(SE) hafa undir höndum gögn, afrit 
af reikningum MS til verslana og 
tölvupóstum frá sölustjóra MS, 
sem sýna það svart á hvítu að 
Mjólkursamsalan hafi gerst sek um 
undirverðlagningu.

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri 
SE, vill ekki staðfesta að umrædd 
gögn hafi borist SE. Hann neitar 
því þó ekki heldur.

Fréttablaðið hefur undir höndum 
kvartanir sem lögmaður Mjólku 
sendi SE „vegna skaðlegrar undir-
verðlagningar á vörum [MS]“, að 
því er segir í kvörtununum. Kvart-
anirnar voru meðal þess sem 
hleyptu athugun SE af stað.

Í kvörtununum kemur meðal 
annars fram að MS hafi nokkrum 
sinnum boðið verslunum vörur 
sínar á afar lágu verði, jafnvel svo 
lágu að einsýnt sé að MS hafi selt 
vörurnar undir framleiðsluverði. 
Ólafur M. Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Mjólku, segir kvart-
anirnar byggja á fyrrnefndum 
reikningum og tölvupóstum.

Í kvörtununum er einnig minnst 
á svokallaða „auglýsingareikn-
inga“, sem fullyrt er að MS hafi 
greitt til verslana „til þess að 
tryggja bæði sölu á tilteknum 
vörum og svo ákveðna framsetn-
ingu á þeim í verslunum“.

Þá er kvartað yfir því að MS hafi 
boðist til að kaupa aftur útrunna 
mjólk úr verslunum gegn því skil-
yrði að drykkurinn Kappi, sem 
Mjólka selur í samstarfi við Vífil-
fell, yrði „útstillt með lágmarks-
hætti“ í verslununum.

Blaðamaður bar efnisatriði 
kvartananna undir Magnús Ólafs-
son, aðstoðarforstjóra MS. Hann 
sagðist ekki vilja tjá sig um einstök 
efnisatriði þeirra en sagði að for-
svarsmönnum MS þættu umkvört-
unarefnin of léttvæg til að réttlæta 
aðgerð af því tagi sem SE réðst í. 
Hann hafi ekki séð umrædd gögn 
og þau hafi ekki fylgt rökstuðn-
ingnum með dómúrskurðinum um 
húsleitarheimildina á þriðjudag.

Ólafur segir að tjón Mjólku 
vegna meintra brota MS á sam-
keppnislögum nemi tugmilljónum. 
„Ætli þetta séu ekki á bilinu tvær til 
þrjár milljónir á mánuði síðan við 
hófum starfsemi í ársbyrjun 2006.“

Mjólka hyggst einnig senda Eft-
irlitsstofnun EFTA kæru vegna 
samruna afurðastöðva MS. Slíkur 
samruni er undanþeginn banná-
kvæðum íslenskra samkeppnis-
laga. „Við höfum verið að vinna í 
þessu frá því fyrir jól og teljum 
ljóst að þetta stangist á við mark-
mið samningsins.“ Fyrirhugað er 
að kæran verði lögð fram í lok mán-
aðarins og líklega verður farið 
fram á bætur vegna meintra brota.

Póstsamskipti 
og reikningar 
til grundvallar
Mjólka sendi Samkeppniseftirlitinu gögn sem sýna 
undirboð MS svart á hvítu. Aðstoðarforstjóri MS vill 
ekki tjá sig um efnisatriðin en segir þau léttvæg. Tap 
Mjólku talið tugmilljónir og kæra til EFTA undirbúin.

 Evrópusam-
bandið er nú reiðubúið til að hefja 
á ný undirbúningsviðræður um 
mögulega aðild Serbíu að 
sambandinu, nú þegar serbnesk 
stjórnvöld hafa sýnt greinilegan 
vilja til að aðstoða sakadómstól 
Sameinuðu þjóðanna við að hafa 
uppi á grunuðum stríðsglæpa-
mönnum.

Viðræðunum var frestað á 
síðasta ári þegar sýnt þótti að 
Serbía gerði ekki nóg til að leita 
uppi Ratko Mladic og félaga hans, 
sem sakaðir eru um ábyrgð á 
fjöldamorðunum í Srebrenica 
árið 1995.

Fyrir stuttu handtóku Serbar 
Zdravko Tolimir, annan grunaðan 
stríðsglæpamann, og afhentu 
stríðsglæpadómstólnum.

Býður Serbíu í 
viðræður á ný

 Lögmaður hóps íbúa í grennd 
við fyrirhugað heimili fyrir heimilislausa á 
Njálsgötu 74 segir starfsemina munu verða 
stofnun en ekki heimili eins og borgaryfir-
völd haldi fram. Þess vegna þurfi að gera 
grenndarkynningu og fá samþykkta 
skipulagsbreytingu áður en heimilið taki til 
starfa.

Tveir fulltrúar íbúanna mættu síðdegis í 
gær á fund sérstaks samráðshóps þeirra og 
borgarinnar sem komið var á fót eftir að 
íbúarnir lýstu harðri andstöðu við fyrirhug-
að heimili. Pétur Gautur Svavarsson, full-
trúi íbúanna, sótti fundinn og segir að rök 
yfirvalda fyrir staðsetningu heimilisins séu 
hversu ódýrt hafi verið að gera húsið klárt 
fyrir starfsemina. „Ekkert tillit er tekið til 
okkar íbúanna í þessu máli og skilningsleysi 

yfirvalda er algjört,“ segir Pétur Gautur.
Eins og kunnugt er á að vista tíu heimilis-

lausa karla á Njálsgötu 74 sem borgin, með 
aðstoða félagsmálaráðuneytisins, keypti 
nýlega í þessu skyni.

 Starfsmaður á að vera á staðnum allan sól-
arhringinn og mennirnir eiga að fá mikla 
heilbrigðis- og félagsaðstoð. Þeim verður 
ekki gert skylt að hætta áfengis- og vímu-
efnaneyslu.

„Falli borgaryfirvöld ekki að óbreyttu frá 
núverandi áformum um að hefja umrædda 
starfsemi á þessum stað liggur beinast við 
að nágrannar krefjist lögbanns,“ segir í lög-
fræðiálitinu þar sem einnig er bent á það 
tjón sem nágrannarnir kunna að verða fyrir 
vegna lækkunar á verði fasteigna sinna. 

Heimilið brot á skipulagi

Douglas Lute, sem 
brátt tekur við sem hernaðarráð-
gjafi George W. Bush Bandaríkja-
forseta, segist hafa alvarlegar 
efasemdir um hæfni Íraksstjórnar 
til að taka að sér stjórn landsins 
eftir að Bandaríkjaher hverfur á 
braut. Engu myndi breyta hve 
mikinn þrýsting Bandaríkjamenn 
myndu beita Íraksstjórn.

Þetta sagði Lute þegar hann var 
kallaður fyrir hermálanefnd 
Bandaríkjaþings í gær.

Fyrr á árinu lýsti Lute efasemd-
um sínum um áform Bandaríkja-
forseta um að fjölga bandarískum 
hermönnum í Írak.

Segir Íraka ekki 
geta stjórnað





Opið á Kletthálsi 11 
mánudaga til föstudaga kl. 10–18 og laugardaga kl. 12–16 
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Gott úrval Pajero Sport 
á frábærum kjörum

Notaðir bílar í toppstandi!

Dráttarbeisli og sumar- og vetrardekk 
fylgja öllum Pajero Sport jeppum

Nýlegir og góðir eldri Pajero Sport jeppar 

á verði frá aðeins 1.190.000 kr. 
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ÁSKRIFT Á DV.IS

EKKI
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FREKUR

EGILL HELGASON

FÁ
GRÍMUNA

AFTUR
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AFTUR

SEINN
AÐ FATTA

Simmi byrjaður að blogga

KYNLÍFSSALA 
Í REYKJAVÍK

HELGARBLAÐ

TÓK TENGDADÓTTUR 
FRAM YFIR

SKÓLASTJÓRANN

SVIPTINGAR Í SANDGERÐI:

NÆSTI FORSETI ÍSLANDS

F R J Á L S T ,  Ó H Á Ð D A G B L A Ð

TÓLF
ÁRA
BÖRN
TIL
SÖLU

DV segir frá bitrum
sannleika um að börn

allt niður í 12 ára selji

sig. Mæður selja sig

og dætur sínar. Ungir

strákar selja sig jafn-

vel oftar en stúlkur og

hafa brenglaðri við-

horf til kynlífs en þær.

I FORSETI ÍS

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Fyrirhugaðar virkj-
anaframkvæmdir í Þjórsá munu 
„stórskemma það frábæra 
umhverfi“ sem er nauðsynlegt 
fyrir meðferðarstarfið í Skaft-
holti, segir stjórn Skaftholts, með-
ferðarheimilis í Gnúpverjahreppi.

Í ályktun, sem afhent var 
hreppsnefndarmönnum, umhverf-
isráðherra og viðskiptaráðherra á 
þriðjudag, skorar stjórnin á ráða-
menn að leyfa starfseminni að fá 
að vera í friði. Landsbyggðin þurfi 
á fjölbreytni í atvinnulífi að halda 
og Skaftholt bjóði upp á fjölbreytt 
og skemmtileg störf.

„Þetta gæti eyðilagt allt sem við 
höfum byggt upp og haft mikil 
áhrif á okkar starfsemi,“ segir 
Atie Bakker, talsmaður stofnunar-
innar. „Við íhugum því hvort þetta 
sveitarfélag henti okkur áfram. 
Það er athyglisvert að Landsvirkj-

un er ekki búin að lofa einu starfi 
við virkjunina að framkvæmdum 
loknum. Við erum hins vegar nú 
þegar með þrettán manns á launa-
skrá,“ segir hún. Atie líður vel í 
hreppnum og því segist hún vona 

að ekki verði af framkvæmdun-
um.

Í Skaftholti hefur verið unnið að 
meðferðarstarfi fyrir þroskahefta 
í 27 ár. Vistmenn eru átta talsins 
um þessar mundir. 

Gætu eyðilagt starfsemina

 Ökumenn torfæru-
hjóla í Mosfellsbæ hafa valdið slys-
um og skemmt reiðstíga á Tungu-
bökkum í Mosfellsbæ. Ökumenn 
hjólanna keyra um reiðstíga og 
skilja eftir djúp för. 

„Menn hafa dottið af baki og 
handleggsbrotnað þegar hestarnir 
fælast“ segir Guðjón Magnússon, 
ritari hestamannafélagsins Harðar 
í Mosfellsbæ. Hann segir að öku-
menn hjólanna hafi einnig valdið 
tjóni með því að aka hjólunum eftir 
reiðstígum sem eru sérhannaðir 
fyrir hestaumferð. 

Þorvaldur Jóhannesson á hest-
hús á svæðinu. Hann sagði að þetta 
væri vandamál, einnig að þyrlur 

Landhelgisgæslunnar hefðu undan-
farið komið og æft lendingar á flug-
vellinum á Tungubakka. Hann sagði 
hestana mjög hrædda við þyrlurn-
ar þegar þær væru á sveimi. Það 
væri bara tímaspursmál hvenær 
slys yrðu af þeirra völdum. 

Halldór B. Nellet, framkvæmda-
stjóri aðgerðasviðs Landhelgis-
gæslunnar, hafði ekkert heyrt af 
málinu þegar Fréttablaðið hafði 
samband við hann. Gæslan vildi 
allra síst valda einhverjum ónæði 
af æfingum sínum. Hann sagði að 
tillit yrði tekið til athugasemd-
anna.



...í sumar !

ÞÍN TILBOÐ Í KRÓNUNNI!

2149kr.

kg

Grísalundir m/rjómaosti & 

peppadew

339kr.

pk.

Ungnautahamborgarar

175 g
69kr.

stk.

Pepsi eða Pepsi Light

79kr./pk.

Jempy kremkex 2 tegundir

2 x 175 grömm

229kr./pk

Pagens kanilsnúðar 300g

1399kr.

kg

Gourmet lambalæri

m. ferskum kryddjurtum

28%

afsláttur
1838kr.

kg

Goða Lambakótelettur

ítölsk marinering

1878kr.

kg

Goða Lambalærissneiðar

52kr./stk.

Kókómjólk 1/4 ltr.

88kr./stk.

Kókómjólk í flösku 320 ml.

399kr./pk

Rúbín Eðalkaffi Grænt

30%

afsláttur
20%

afsláttur

1749kr.

kg

Móa kjúklingabringur

20%

afsláttur

20%

afsláttur

Vanillu- eða

súkkulaðikex

Nýtt Rúbín

500 g

30%

afsláttur
2 Lítrar



1. Á hvaða grundvelli ákvað 
bankaráð Seðlabankans að hækka 
laun bankastjóranna?

Svar: Samkvæmt lögum um 
Seðlabanka Íslands nr. 36/2001 
ákveður bankaráð laun banka-
stjóra Seðlabankans. Á fundi 
sínum 31. maí sl. ákvað bankaráð 
að hækka laun bankastjóra um kr. 
100.000 á mánuði frá 1. maí sl. og 
um kr. 100.000 frá 1. janúar 2008. 
Að samþykktinni stóðu sex full-
trúar í bankaráði en einn var á 
móti.

2. Hver eru laun bankastjór-
anna í dag og hver verða þau 
þegar þessi nýákveðna hækkun 
hefur að fullu tekið gildi?

Svar: Laun bankastjóra voru 
fyrir ákvörðun 1.209.535 kr. á 

mánuði og verða 1.309.535 kr. á 
mánuði frá 1. maí sl. Eins og und-
anfarin ár fær formaður banka-
stjórnar 8% álag á laun banka-
stjóra. Þá fá bankastjórar greidda 
bankaráðsþóknun eins og hún er 
ákveðin hverju sinni af forsætis-
ráðherra, formaður bankastjórn-
ar fær tvöfalda þóknun.

3. Hver voru laun bankastjór-
anna A) 1. janúar 2003 B) 1. jan-
úar 2005 C) 1. janúar 2007?

Svar: Frá árinu 2003 hafa upp-
lýsingar um heildarlaun banka-
stjóra Seðlabankans á hverju ári 
verið birtar opinberlega í skýrslu 
bankans.

4. Hefur einhver bankastjór-
anna þriggja sagt bankaráðinu 
eða formanni þess að honum hafi 

borist atvinnutilboð annars staðar 
frá?

Svar: Bankaráð ræður ekki 
bankastjóra Seðlabanka Íslands.

5. Hefur einhver bankastjór-
anna þriggja óskað eftir því við 
bankaráðið eða formann þess að 
ráðið endurskoðaði laun þeirra til 
hækkunar?

Svar: Samskipti bankaráðs við 
bankastjórn fara fram á banka-
ráðsfundum og eru að lögum 
bundin trúnaði.

6. Hver eru laun þeirra stjórn-
enda bankans sem næstir koma 
bankastjórum í launum og hversu 
mikið hafa þau laun hækkað frá 
því í ársbyrjun 2005?

Svar: Laun annarra starfs-
manna bankans en bankastjóra 
eru trúnaðarmál.

7. Hversu margir millistjórn-
endur hafa hætt það sem af er 
þessu ári og sagt launakjör vera 
ástæðu uppsagnar sinnar?

Svar: Nokkrir millistjórnendur 
hafa látið af störfum á undanförn-
um árum en ekki er unnt að til-
taka opinberlega ástæður þess, 
enda þær ekki algildar. Ljóst er 
þó að bankinn á í óvenju harðri 
samkeppni um lykilstarfsmenn 
við þá sem geta boðið betur en 
hann.

8. Hverjir ákveða launa milli-
stjórnenda?

Svar: Bankastjórn.
9. Hver er stefna bankaráðsins 

varðandi bil milli launa milli-
stjórnenda og bankastjóranna?

Svar: Bankaráðið ákveður 
aðeins laun bankastjóra. Almennt 
telur bankaráð eðlilegt að bilið sé 
áþekkt því sem það jafnan hefur 
verið.

10. Hver voru laun/þóknun 
bankaráðsmanna og bankaráðs-
formanns A) 1. janúar 2003 B) 1. 
janúar 2005 C) 1. janúar 2007. D) Í 
dag?

Svar: Forsætisráðherra ákveð-
ur þóknun fulltrúa í bankaráði. 
Hún er nú kr. 110.000 á mánuði. 
Bankaráðsformaður fær tvöfalda 
þóknun. Þóknun bankaráðsmanna 
var kr. 78.000 á mánuði 1.1.2003, 
kr. 78.000 á mánuði 1.1.2005 og kr. 
110.000 á mánuði 1.4.2007. Hún 
hefur verið óbreytt síðan.

Hart barist um lykilmenn
Formaður bankaráðs Seðlabanka Íslands, Helgi S. Guðmundsson, neitar að tjá sig um launamál bankastjór-
anna nema fá sendar skriflegar spurningar. Svör Helga við spurningum Fréttablaðsins eru hér að neðan.

Greiðsluuppgjör
ríkissjóðs fyrir fyrsta ársfjórð-
ung 2007 liggur fyrir. Handbært 
fé frá rekstri er jákvætt um 36,7 
milljarðar króna sem er 12,4 
milljörðum hagstæðari útkoma en 
á sama tíma í fyrra. Þetta þýðir að 
tæpir 37 milljarðar eru eftir í 
sjóðnum umfram það sem greitt 
hefur verið á þessum ársfjórð-
ungi, samkvæmt upplýsingum frá 
fjármálaráðuneytinu.

Lántökur ársins nema 46 
milljörðum króna og hækka um 
tæpa 40 milljarða milli ára. Þar 
munar mest um 26,9 milljarða 
lántöku vegna kaupa á Lands-
virkjun. Þá voru 1,3 milljarðar 
greiddir til Lífeyrissjóðs starfs-
manna ríkisins til að lækka 
framtíðarskuldbindingar
ríkissjóðs.

Afgangur meiri 
nú en í fyrra

Létt pepperoni
Kröftugt, létt og

ljúffengt á hvaða 

brauð sem er.

Brauðskinka
Girnileg brauðsneið, 

og fullt fullt af góðri 

skinku.

Hangiálegg
Hangikjöt og flatbrauð.

Létt og ávallt gott.
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Það er auðvelt að finna ljúffengt, 

fitulétt SS álegg í verslunum því 

umbúðirnar eru nú sérstaklega 

auðkenndar á áberandi hátt með 

áletruninni LÉTT ÁLEGG.

Tegundirnar eru mun fleiri en hér 

eru sýndar og þeim á eftir að fjölga

enn frekar. Líttu eftir ljúffenga SS

létt álegginu í næstu verslun – og

taktu lífinu létt.

Kjúklingaálegg
Sumir vilja bara þetta 

álegg og ekkert annað.

Það er ástæða fyrir því!

Skinka
Möguleikarnir eru 

endalausir. Prófaðu 

eitthvað nýtt daglega.

Létt og gott
– ný létt áleggslína í SS fjallahringinn

www.ss.is

 Fjöldi mannréttinda-
hreyfinga hefur krafist þess að 
Bandaríkin geri grein fyrir 39 
grunuðum hryðjuverkamönnum 
sem talið er að séu fangar í leyni-
legum fangelsum. Nöfn þeirra 
voru birt í skýrslu sem kom út 
fyrir viku.

Amnesty, Mannréttindavaktin 
og fjórar aðrar stofnanir hafa 
tekið saman lista yfir nöfn þess-
ara 39 einstaklinga sem hand-
teknir hafa verið í „stríðinu gegn 
hryðjuverkum“.

George Bush Bandaríkjaforseti 
viðurkenndi tilvist leynifangelsa í 
september síðastliðnum, en sagði 
þau ekki vera lengur í notkun. 
Fjórtán grunaðir hryðjuverka-
menn hafi verið fluttir úr þeim til 
Guantanamo fangabúðanna á 
Kúbu, þar á meðal höfuðpaur árás-
anna 11. september 2001.

Mannréttindasamtökin grunar 
hins vegar að fangelsin séu enn í 
notkun. „Við vildum birta nöfn 
fanganna opinberlega, því fólk 
heldur að þessu sé lokið og að 
stjórnvöld beiti ekki þessum 
aðferðum lengur,“ segir Anne 
Fitzgerald, starfsmaður Amnesty.

39 í leynifangelsum

 Nafnið Muhammad, og 
allir ólíkir rithættir þess, er nú 
orðið annað vinsælasta drengja-
nafn í Bretlandi. Rétt tæplega sex 
þúsund drengir voru skýrðir 
nafninu í fyrra. Aðeins Jack var 
vinsælla.

Prófessor Muhammad Anwar 
við Warwick-háskóla segir 
ástæðuna líklega vera þá að 
múslimar vilji heiðra trú sína 
með nafngiftinni. Fjöldinn vekur 
þó furðu þar sem einungis þrjú 
prósent Breta eru múslimar.

Thomas var þriðja vinsælast og 
önnur algeng nöfn voru Joshua, 
Oliver, Harry og James. 

Bretar ánægðir 
með Múhameð

 Viðtal við Aðalheiði 
Huldu Jónsdóttur, eiginkonu Kalla 
Bjarna, í Séð og Heyrt er uppspuni 
að hennar sögn. Hún segist ekkert 
hafa sagt við blaðamann þegar 
hann talaði við hana en samt sem 
áður hafi birst viðtal við hana í 
nýjasta tölublaði tímaritsins.

Í viðtalinu, sem Eiríkur Jónsson 
blaðamaður tók, lýsir Aðalheiður 
atburðarásinni þegar eiginmaður 
hennar var handtekinn, og við-
brögðum hennar í kjölfarið. „Hann 
hlýtur að hafa verið burðardýr 
fyrir aðra því ég vissi alls ekki til 
þess að hann væri í dópinu. Ég 
hefði átt að taka eftir því eftir öll 

þessi ár sem við höfum búið 
saman,“ er meðal þess sem haft er 
eftir henni.

Aðalheiður segir þetta allt saman 
uppspuna. „Ég sagði orðrétt við 

hann: „Í guðanna bænum farið ekki 
að birta grein í Séð og Heyrt, það 
er nóg álag á fjölskyldunni samt.“ 
Annað sem stendur í viðtalinu 
sagði ég ekki,“ segir hún.

Mikael Torfason, ritstjóri Séð 
og Heyrt, segir viðtalið vissulega 
hafa átt sér stað. „Nei, viðtalið er 
ekki uppspuni. Blaðamaður tók 
það í viðurvist tveggja vitna, og 
Aðalheiður talaði við hann af 
fúsum og frjálsum vilja.“

Kalli Bjarni, sem vann fyrstu 
Idol-söngkeppnina fyrir nokkrum 
árum, var handtekinn með tvö kíló 
af kókaíni á leið til landsins í síð-
ustu viku. 







Óánægja er meðal vaktavinnufólks 
með vaktaálag og gildir einu um hvernig vaktir er að 
ræða. Óánægjan er greinilegri þegar um vaktaálag á 
hátíðar- og stórhátíðarvöktum er að ræða. Þetta er 
meðal þess sem ný rannsókn Rannsóknarstofu í vinnu-
vernd sýnir.

Marktækur munur kom fram á heildarlaunum karla 

og kvenna. Karlarnir voru að meðaltali með hærri 
laun þótt konurnar séu fremur með háskólamenntun. 
Hluti af skýringunni getur verið sá að karlar vinni 
frekar en konur á helgum og hátíðisdögum. Fleiri 
konur en karlar höfðu breytt um starf til að hvíla sig á 
vaktavinnunni.

Rúmur þriðjungur þátttakenda sagðist ekki ætla að 
vinna vaktavinnu næstu árin og gildir það fremur um 
karla en konur. Það sem virðist hvað helst geta fengið 
starfsfólk til að breyta þessari afstöðu er að vaktaálag 
eða greiðslur verði hækkaðar og vinnutíminn styttur. 

Mikil ánægja ríkir með svokallaða óskaleið en 
starfsfólk, sem notar þá leið, hefur almennt meiri 
möguleika á að skipuleggja vinnutíma sinn en aðrir og 
draga þannig úr árekstrum vaktavinnu við fjölskyldu-
líf og vinnutíma. 

Niðurstöðurnar byggja á tveimur rannsóknum sem 
gerðar voru 2005-2006. Haustið 2006 var spurninga-
listi lagður fyrir 820 starfsmenn í Reykjavík og úti á 
landi og voru flestir í vaktavinnu. Svarhlutfall var 80 
prósent.

Tilraun til að setja 
heimsmet laðaði 1.680 gítarleik-
ara til Kansasborgar í Bandaríkj-
unum á sunnudaginn, til að spila 
saman hið eftirminnilega 
gítarstef úr laginu „Smoke on the 
Water“ með sveitinni Deep 
Purple.

Útvarpsstöð í borginni stóð 
fyrir viðburðinum og sagði 
forsvarsmaður hennar að 
fjöldinn væri meiri en nægur til 
að slá gamla metið, þar sem 1.323 
gítarleikarar léku í sameiningu.

Borgarstjórinn var á staðnum 
og var ánægður með tiltækið.

Þetta tiltekna stef var valið 
vegna þess að það er jafnan eitt 
það fyrsta sem gítarleikarar 
læra.

Spiluðu Smoke 
on the Water

 „Ég er þeirrar skoðunar 
að Orkuveitan sé full bráðlát í 
þessum samningi, því hann er 
háður margvíslegum fyrirvör-
um,“ segir Össur Skarphéðinsson 
iðnaðarráðherra um samning 
Orkuveitunnar við Norðurál 
vegna fyrirhugaðs álvers fyrir-
tækisins í Helguvík. 

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu borgar Norðurál 
2,1 krónu á hverja kílóvattstund 
af rafmagni samkvæmt samning-
um sem nær til 25 ára. Heildar-
verðmæti Orkuveitunnar vegna 
samningsins eru talin nema 
rúmum 40 milljörðum króna en 
kostnaður við virkjanafram-
kvæmdirnar er áætlaður tæplega 
fimmtán milljarðar. 

Össur segir það liggja skýrt 
fyrir að hálfu ríkisstjórnarinnar 
að engin ný virkjunar- eða rann-
sóknarleyfi verði veitt fyrr en 
Alþingi hefur formlega samþykkt 
niðurstöðu starfshóps sem fái það 
verkefni að meta verndargildi 
allra náttúrusvæða í landinu. 
„Það eru mörg ljón í veginum. 
Það þarf að gera umhverfismat á 
orkuöflunarsvæðum, og það er 
alveg ljóst að það verður ekki 
farið inn á óspjölluð svæði nema 
Alþingi samþykki það,“ segir 
Össur.

Raforkuverð við opnun nor-
ræna orkumarkaðarins Nordpool 
í gærmorgun var það sama og 
samist hefur um milli Orkuveit-
unnar og Norðuráls, eða 2,1 króna 
á kílóvattstund. Líklegt má þó 
telja að orkuverðið hækki um 
nærri 30 til 40 prósent á næsta ári 
vegna umhverfisskatta sem fel-

ast í því að fyrirtækin borgi fyrir 
að menga.

Um verðið á raforkunni, 2,1 
krónu á kílóvattstund, segir Össur 
að menn þurfi að meta það sjálfir 
hvort það sé gott eða slæmt. „Til 
að hjálpa mönnum get ég upplýst 
að meðalorkuverðið til álvera í 
heiminum eins og það er áætlað 
milli 2005 til 2008 er 1,86 krónur 
á kílóvattstund.“

Össur segir verð á raforku fara 
hækkandi og vel sé hægt að skoða 

kosti á nýtingu raforku sem sé 
ekki mengandi. Til dæmis komi 
netþjónabú og kísilflögukristalla-
framleiðsla sterklega til greina.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri grænna, segir 
verðið á raforkunni vera lágt. 
„Þetta staðfestir það sem hefur 
verið vitað að verðið hér á landi 
til stóriðju er skelfilega lágt. Það 
að menn skuli stæra sig af því að 
hafa náð fram góðum samningi, 
og umtalsverðum hækkunum frá 
fyrri samningum, þá segir það 
sína sögu um þá samninga. Á 
íslensku þýðir það að eldri samn-
ingar eru umtalsvert lægri en 
þessir og það er slæmt.“

Árni Finnsson, formaður Nátt-
úruverndarsamtaka Íslands, 
fagnar því að orkuverðið skuli 
vera gefið upp með svo nákvæm-
um hætti. „Það er auðvitað gleði-
efni að verðið skuli vera opinbert, 
umræðunnar vegna, en það er 
full þörf á því að hugað verði 
betur að umhverfisþætti þess 
máls.“

    

Orkuveitan full 
bráðlát í samningum
Iðnaðarráðherra segir Orkuveituna vera bráðláta í samningum þar sem eftir eigi 
að hnýta marga lausa enda. Verð Orkuveitu Reykjavíkur staðfestir að verð til stór-
iðju hefur verið „skelfilega lágt“, segir Steingrímur J. Sigfússon.

BRJÖMS-
NJUMS-
BRRÖMS-
BRÖMS-
SNJÖMM-
… AHHH!

Á kexmáli þýðir þetta: úrvalsgott súkkulaði, 
hafrar, hveilhveiti og unaðslegt bragð.

Hob-Nobs er nefnilega 
eina kexið sem talar!
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-3kr.
af eldsneyti

Frír ís
fyrir börnin! 35%

afsláttur af öllum réttum

af grilli

Við vorum að opna glæsilega Olís-stöð í Borgarnesi, rétt við Borgarfjarðarbrúna. 
Renndu við og fáðu þér gott að borða á frábæru verði og nýttu þér 3 króna
afslátt af eldsneyti. Nú hefurðu enn betri ástæðu til að stoppa í Borgarnesi!

OLÍS – við höldum með þér!

Tilboðin gilda alla helgina!

Verið velkomin í Olís, Borgarnesi

Enn betri ástæða
til að stoppa 
í Borgarnesi!



nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Myndar hesta og labbar Langasjó

Þegar Jeremy Barlow kom 
fyrst til Íslands var bara 
einn rúllustigi í Reykjavík 
og vegurinn til Hveragerð-
is var svo holóttur að hann 
man það enn rúmum fjörtíu 
árum síðar.

Jeremy kom til Íslands árið 1963 
til þess að leika á flautu með Sin-
fóníuhljómsveitinni og dvaldist 
hér í tíu mánuði. Hann heillaðist 
af landinu og sneri loks aftur á 
dögunum ásamt konu sinni til þess 
að endurnýja kynnin og taka við-
töl við íslenskt tónlistarfólk. 

„Þetta hefur verið alveg ein-
stakt. Við eltum sólina næstum 
allan hringinn og veðrið hefur 
verið yndislegt,“ segir hann kátur 
eftir hringferðina um landið sem 
hann hafði dreymt um lengi. Þegar 
blaðamaður hitti þau hjónin í síð-
ustu viku voru þau á leið á tón-
leika Sinfóníunnar um kvöldið og 
skiljanlega spennt fyrir þeirri 
upplifun einnig. „Það verður afar 
forvitnilegt að heyra í þeim aftur,“ 
segir Jeremy en víst er að margt 
hefur breyst frá hans fyrstu kynn-
um af sveitinni. „Hún var vitan-
lega mun minni í þá daga. Því 
miður hef ég ekki haft tækifæri til 
að fylgjast vel með sveitinni í 
gegnum árin en það verður gaman 
að heyra muninn,“ segir hann 
sposkur. „Í þá daga var til dæmis 
mjög mikilvægt að stjórnandinn 
væri góður, ef hann var ekki góður 
þá hljómuðum við stundum miður 
vel,“ bætir hann við af enskri kurt-
eisi.

Jeremy er mikill sagnamaður en 
segir að sumar sögurnar úr 
Íslandsdvölinni séu ekki beinlínis 

prenthæfar. „Það var minni agi í 
þá daga,“ útskýrir hann brosandi. 
„Fólk mætti stundum svolítið 
seint.“ Hann tekur dæmi af stjórn-
anda einum sem ekki kunni að 
meta slíka óstundvísi og hélt mik-
inn reiðilestur yfir félögunum 
einn daginn. Eftir tíu mínútna 
messu sló dauðaþögn á hópinn uns 
það heyrðist mjóróma rödd úr 
einu hornanna sem dæsti og stundi 
upp úr eins manns hljóði: „Svona 
er þetta.“ Jeremy skellihlær og 
segist telja þessa sögu til marks 
um húmor Íslendinga.

Önnur eftirminnileg saga teng-
ist bjórdrykkju sem þá var reynd-
ar bönnuð. „Það vildi þannig til að 
í sveitinni spiluðu þrír austurrísk-
ir hornleikarar – menn sem voru 
nokkuð nánir og höfðu spilað 
saman í stríðinu. Svo var líka 
þýskur slagverksleikari sem 
aldrei sást vín á. Svo fréttist af því 
einn daginn að það væri þarlendur 
fragtari við höfnina svo þeir fóru 
þangað fjórir og komust í þýskan 
bjór og drukku víst alveg helling. 
Þá kom í ljós af hverju aldrei sást 
vín á slagverksleikaranum því 
hann umturnaðist, varð alveg 
brjálaður og réðst á einn hornleik-
arann – beit bút úr eyranu á 
honum. Næsta dag kom enginn 
slagverksleikari á æfingu en einn 
hornleikari með umbúðir um höf-
uðið – þetta varð rosaskandall, 
þeir skrifuðu um þetta í blöðun-
um.“

Þessir mánuðir Jeremys á Íslandi 
voru ekki aðeins merkilegir tón-
listarlega séð, en hann rifjar til 
dæmis upp þegar Vladimir Azk-
enasy lék píanókonsert með Sin-
fóníunni og Gunter Schuller stýrði 
þeim á tónleikum, heldur hitti 
hann einnig marga merka menn. 
Jeremy lék með Lúðrasveit 
Reykjavíkur þegar Lyndon B. 
Johnson heimsótti Ísland, nokkr-
um mánuðum áður en hann tók við 

forsetaembættinu eftir morðið á 
John F. Kennedy. „Ég var í svona 
búning, með alls konar röndum en 
það var náttúrulega ekki landsher 
á Íslandi svo þessar rendur þýddu 
ekki neitt,“ segir hann brosandi. 
Jeremy minnist einnig móttöku 
breska sendiráðsins þegar skáldið 
W.H. Auden kom í sína seinni 
Íslandsheimsókn og hann hitti 
skáldið og kollega hans Halldór 
Laxness. „Það var virkilega spenn-
andi – ég er reyndar að lesa Lax-
ness núna,“ útskýrir hann.

Vandræðalegasta augnablikið 
segir Jeremy hafa verið í skrúð-
göngu á 17. júní þegar hann mars-
eraði ásamt lúðrasveitinni um einu 
tvíbreiðu götuna í Reykjavík. 
„Þetta var mjög hátíðlegur dagur 
og Páll Pampichler Pálsson stýrði. 
Ég lék á pikkóló-flautu og þurfti að 
vera með nóturnar strengdar fast-
ar á upphandleggnum – ég er ekki 
mikill um mig og var enn þá minni 
þá svo nóturnar voru alltaf að detta 
niður. Þetta var hálf niðurlægjandi, 
á þessum degi, sem vitanlega var 
tekinn svolítið hátíðlega, var ég 
bara að slást við nóturnar mínar.“

Dvölin á Íslandi kveikti áhuga 
Jeremys á Skandinavíu og síðar 
fór hann til Svíþjóðar til að spila. 
Þar lærði hann sænsku en þegar 
fyrir lá að hann sneri aftur til 
Íslands komst hann í kynni við 
heimasíðuna Icelandic Online 
sem hann segir hafa hjálpað sér 
mikið við að læra íslensku. Hann 
kveðst geta lesið dálítið í málinu 
og er mjög spenntur fyrir Jónasi 
Hallgrímssyni. 

Þau hjónin dreymir um að 
koma aftur til Íslands og fara á 
Sumartónleika í Skálholti en Jer-
emy nýtti tíma sinn nú til þess að 
kynna sér tónlistarstarf hérlend-
is og hyggst skrifa um það fyrir 
tímaritin Classical Music og 
Early Music Today sem gefin eru 
út í Bretlandi. „Ég vil líka gjarn-
an sjá meira af landinu, Horn-
strandir og Ísafjörð,“ bætir Jer-
emy við. „Ein mesta breytingin 
sem hefur orðið á þessum rúm-
lega fjörtíu árum eru vegirnir, 
þið eruð með frábæra vegi 
hérna.“

Bjórinn kostaði blásarann eyra

Þjálfarinn ber 
ekki einn ábyrgð

Sanngirni Davíð og Golíat



 Gorenje þvottavélar Gorenje þvottavélar

REYKJAVÍK
Rönning
Borgartúni 24
Sími  562 4011

AKUREYRI
Rönning
Óseyri 2
Sími  460 0800 

REYÐARFJÖRÐUR
Rönning
Nesbraut 9
Sími  470 2020

REYKJANESBÆR
Rönning
Hafnargötu 52
Sími  420 7200

1200 snúninga 5 kg:
1200 snúninga 6 kg:
1400 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 7 kg:

54.900.-
67.900.-
72.900.-
79.900.-
109.900.-

Fyrir íslensk heimili

Íslenskar leiðbeiningar
5-7 kg hleðsla
1200-1600 snúningar 
A í orkunýtni
A í þvottahæfni

Mjög hljóðlátar
Auðveldar í notkun
Hristivörn
Flæðivörn
Íslenskt stjórnborð
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fréttir og fróðleikur

Hafrannsóknarstofnun legg-
ur til að þorskveiði dragist 
saman um þriðjung á næsta 
fiskveiðiári. Sjávarútvegs-
ráðherra ætlar að hafa víð-
tækt samráð við hagsmuna-
aðila áður en ákvörðun um 
aflamark verður tekin. Sam-
dráttur í útflutningstekjum 
yrði um 25 milljarðar ef ráð-
gjöf Hafrannsóknarstofnun-
ar yrði fylgt í þaula.

Í formála skýrslu Hafrannsóknar-
stofnunar um ástand nytjastofna 
sjávar og aflahorfur segir að án 
stefnubreytingar við nýtingu 
þorskstofnsins sé hvorki að vænta 
stækkunar hrygningarstofns né 
aukinnar nýliðunar sem er for-
senda þess að auka aflaheimildir á 
komandi árum. Veiðihlutfall verð-
ur að lækka að mati stofnunarinn-
ar og breyta þarf aflareglu þannig 
að veiði verði miðuð við 20 pró-
sent af viðmiðunarstofni í stað 25 
prósenta eins og nú er. Afli þorsks 
verði því takmarkaður við 130 
þúsund tonn á næsta fiskveiðiári 
sem er 63 þúsund tonna samdrátt-
ur á milli ára. 

Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Haf-
rannsóknarstofnunar, segir að 
alvaran liggi í lélegum þorskár-
göngum síðustu sex ára. Það eru 
árgangarnir sem eru að koma inn í 
veiðina um þessar mundir. Skilaboð 
hans eru skýr. „Stofninn er í vel 
veiðanlegu ástandi í dag en við 
verðum að spyrna við fótum núna 
og horfa til framtíðar.“ Hann segir 
það slæma niðurstöðu ef ráðgjöf 
stofnunarinnar verði ekki fylgt. 
„Það er mjög brýnt að snúa þessari 
þróun við og það verður ekki gert 
öðruvísi en með samdrætti í veið-
um. Enda leggjum við þetta til af 
miklum þunga.“ 

Ástand þorskstofnsins er að mati 
Hafrannsóknarstofnunar mjög 
bágborið. 

Viðmiðunarstofninn náði sögu-
legu lágmarki á árunum 1992–1995 
þegar hann var mældur um 550 
þúsund tonn. Hann er talinn hafa 
verið um 800 þúsund tonn árið 2004 
en vegna lélegra árganga allt frá 
2001 er hann nú metinn um 650 
þúsund tonn. Slakur 2004 árgangur 
kemur inn í viðmiðunarstofninn 
sem fjögurra ára fiskur í upphafi 
árs 2008 sem talið er valda því að 
hann minnki enn frekar. Til lengri 
tíma litið, ef fylgt er núverandi 
aflareglu, telur Hafró líklegast að 
viðmiðunarstofninn verði í kring-
um 600 þúsund tonn fram til ársins 
2011. Það er 50 þúsund tonnum 
minni en hann er metinn í dag sem 
kallar á enn meiri samdrátt í þorsk-
veiði á tímabilinu.

Allra augu beinast nú að Einari K. 
Guðfinnssyni sjávarútvegsráð-
herra. Hann ber ábyrðina á því 
hvernig bregðast skuli við tillögun-
um. Frá fyrsta degi hefur hann 
sagst ætla að gefa sér góðan tíma 
og muni ekkert ákveða um þorsk-
veiðar komandi fiskveiðiárs fyrr 

en að vel ígrunduðu máli. „Ég tel að 
það væri ábyrgðarlaust af minni 
hálfu að draga ályktanir núna“, 
sagði Einar daginn sem skýrslan 
var kynnt. Síðan hefur hann kallað 
eftir víðtæku samráði hagsmuna-
aðila í sjávarútvegi, vísindasamfé-
lagsins og óskað eftir þverpólitísku 
samstarfi um kvótaúthlutun. 

Í hátíðarræðu sinni á sjómanna-
daginn minnti Einar á að í gildi er 
aflaregla sem staðfest var af ríkis-
stjórn árið 2006. Ef þeirri reglu 

yrði fylgt á næsta fiskveiðiári verð-
ur þorskkvótinn 178 þúsund tonn í 
stað þeirra 130 þúsund tonna sem 
tillaga Hafrannsóknarstofnunar 
felur í sér. Aðspurður hvort ekki sé 
líklegt að gildandi aflareglu verði 
fylgt hefur Einar svarað því til að 
hann geti ekki sagt til um hver nið-
urstaðan verði. Á sama tíma full-
yrða fjölmargir hagsmunaaðilar að 
núgildandi aflareglu verði fylgt því 
ráðlagður niðurskurður veiðanna 
sé einfaldlega of stórt skref.

Eins og vænta mátti hafa hags-
munaaðilar í sjávarútvegi tekið 
fréttunum þunglega. Ljóst er að 
tap greinarinnar er um 25 milljarð-
ar þegar samdráttur í veiðum allra 
botnfisktegunda er talinn, þar af 
fimmtán milljarðar af þorskveið-
unum einum ef farið verður eftir 
ráðgjöfinni. 

Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands 
íslenskra útgerðarmanna (LÍÚ), 
segir það hafa legið fyrir að hrygn-
ingarstofninn og veiðistofninn sé 
of lítill og ekki komi á óvart að 
stofnunin leggi til minni afla en í 
ár. „En þetta er mun meiri niður-
skurður en ég bjóst við. Ef farið 
verður eftir þessari ráðgjöf þá 
verður það alveg gríðarlegt högg. 
Þetta er alveg grafalvarlegt mál“, 
segir Friðrik. LÍÚ mun síðar 
álykta um málið, en Friðrik hefur 
sagt að hann telji niðurskurð uppá 
63 þúsund tonn ógerlegan.

Sævar Gunnarsson, formaður 
Sjómannasambands Íslands, segir 
ljóst að sjómenn um allt land horfi 
fram á tekjuhrun. Sævar segir það 
sína skoðun að það þurfi að taka á 
eftirliti með veiðunum og það sé 
eitthvað mikið að fiskveiðistjórn-
unarkerfinu. „Þetta eru kaldar 
kveðjur en þetta er raunveruleiki 
sem við verðum að taka á.“

Það þykir ljóst að ef þorskveiði 
verður skorin niður um þriðjung á
næsta fiskveiðiári, kemur það verst 
niður á litlum útgerðum og þá kæmi 
það afar hart niður á litlum sjávar-
þorpum sem eiga mörg hver allt sitt 
undir smábátaútgerð. Það eru helst 
stórar útgerðir með mikla aðlögun-
arhæfni í útgerð sem gætu staðið af 
sér niðurskurðinn. Ráðgjöfin er 
jafnframt gagnrýnd af sjómönnum 
með þeim rökum að hún sé ekki í 
neinu samhengi við upplifun þeirra 
um ástand stofnsins.

Marínó Jónsson, smábátasjómað-
ur á Bakkafirði, talar fyrir munn 
margra þegar hann sagði í samtali 
við Fréttablaðið að hugsanleg skerð-
ing kæmi illa niður á sinni útgerð 
jafnt sem samfélaginu á Bakkafirði 
í heild sinni. Þrjár fjölskyldur 
standa að baki útgerð hans og „það 
er deginum ljósara að þær lifa ekki 
góðu lífi verði þetta að veruleika.“

Rök hníga að því að útgefin kvóti í 
þorski verði 178 þúsund tonn sam-
kvæmt þeirri aflareglu sem í gildi 
er. Hafrannsóknarstofnun bendir á 
að skammtíma hagsmunir megi ekki 
liggja til grundvallar ákvörðun um 
veiði komandi missera en hags-
munaaðilar vilja fara hægar í sak-
irnar en ráðgjöfin segir til um. Vandi 
sjávarútvegsráðherra kristallast 
kannski í atvinnuvanda sjávar-
byggðanna á Vestfjörðum. Þar hefur 
verið gripið til sértækra úrræða en 
á sama tíma þarf að taka ákvörðun 
sem gæti margfaldað þann vanda 
sem nú er víða glímt við. 

Draga þarf stórlega úr þorskveiði

Samráð eða samkeppni

Vörn gegn 
bráðaofnæmi



Fríhafnardagar
um helgina

Höfum opnað glæsilegar 

snyrtivörudeildir

í Njarðvík og Borgarnesi



Mesta veltan var með hlutabréf 
Glitnis á fyrstu fimm mánuðum 
ársins samkvæmt tölum Kaup-
hallarinnar. Heildarvelta með 
bréf félagsins nam um 334 millj-
örðum króna sem er ríflega helm-
ingi hærri upphæð en hjá Kaup-
þingi sem kemur í öðru sæti. 
Fjöldi viðskipta var hins vegar 
mun meiri með bréf í Kaupþingi 
en í Glitni.

Eins og svo oft áður voru fjár-
málafyrirtækin mest áberandi 
en þau sitja í sex efstu sætunum. 
Actavis var veltuhæsta rekstrar-
félagið.

Stór viðskipti skýra þessa stöðu 
Glitnis. Tilfærslur bréfa á milli 

félaga og svo auðvitað hin miklu 
viðskipti á vormánuðum þegar 
Karl Wernersson í Milestone og 
Einar Sveinsson, fyrrum stjórn-
arformaður, seldu bréf til ýmissa 
fjárfesta.

Grétar Már Axelsson, sér-
fræðingur hjá Greiningu Glitn-
is, býst við ágætri veltuaukningu 
í ár frá metárinu í fyrra. Heild-
arvelta á hlutabréfamarkaði nam 
1.239 milljörðum króna á fyrstu 
fimm mánuðum ársins sem sam-
svarar um 28 prósenta veltuaukn-
ingu milli ára. Hugsanleg yfirtaka 
Björgólfs Thors á Actavis kann að 
ráða miklu um þá aukningu sem 
mun verða milli ára. „Tökum sem 
dæmi ef að öll hlutabréf í Acta-
vis fara í gegnum veltukerfið þá 
detta þar inn um 280 milljarðar 
króna sem nemur markaðsvirði 
félagsins.“

Hann bendir á að á síðasta ári 
jókst heildarvelta í Kauphöll um 
rúm áttatíu prósent. Mikil við-
skipti og stórar tilfærslur á bréf-
um einkenndu síðasta ár. Þar nefn-

ir hann sölu Straums á bréfum í 
Glitni og sölu Magnúsar Kristins-
sonar og Kristins Björnssonar á 
Straumsbréfum til FL Group.

„Svona tilfærslur skekkja það 
sem maður getur kallað undir-
liggjandi veltu á markaðnum eða 
mælingu á henni. En það virðist 
samt vera nokkur undirliggjandi 
vöxtur á milli ára.“

[Hlutabréf]

Eftir helgina munu Fjármálaeftir-
litið og kínverska bankaeftirlitið 
skrifa undir samstarfssamning sín 
á milli. Forsvarsmenn kínverska 
eftirlitsins verða í heimsókn hér 
á landi, meðal annars til að vera 
viðstaddir morgunverðarfund um 
útrás íslenskra fjármálafyrirtækja 
til Kína. Fyrir honum stendur FME 
á mánudag.

Samningurinn sem um ræðir 
snýst um samstarf í eftirliti beggja 
eftirlitsaðila. „Tilefni samningsins 
er starfsemi Glitnis í Kína. Hann 
tekur til almenns eftirlits og sam-
starfs milli eftirlitsaðilanna,“ segir 
Guðbjörg Bjarnadóttir, sviðsstjóri 
lánasviðs Fjármálaeftirlitsins. 
„Við berum eftirlitsábyrgð á starf-
semi útibúa íslensku bankanna að 
langstærstu leyti. Samningurinn 

tæki líka til starfsemi kínverskra 
fjármálafyrirtækja hér á landi, ef 
hún væri fyrir hendi.“ 

Svipaður samningur er í gildi v 
ið fjármálaeftirlitið á Mön. Í ljósi 
útrásar íslenskra fjármálafyrir-
tækja er allt útlit fyrir að samning-
urinn nú verði ekki sá síðasti.

FME semur við kín-
verskt bankaeftirlit

Peningaskápurinn...

Sanderson ehf., félag í eigu 
Tryggva Jónssonar, fyrrverandi 
eiganda og forstjóra bifreiðaum-
boðsins Heklu, hefur keypt 28 pró-
senta hlut í Humac af F. Bergsson 
Holding ehf., félagi Frosta Bergs-
sonar, og Hlunn ehf., fyrirtæki 
feðganna Þórarins Elmars Jen-
sen og. Markúsar og Gests Þórar-
inssona sem áður ráku 66° Norð-
ur. Kaupverð er ekki gefið upp. 
Humac á og rekur 19 verslanir 
Apple á Íslandi og Norðurlöndun-
um.

Félögin Sanderson, Baug-
ur Group og  eignarhaldsfélag-
ið Grafít, sem er í eigu Hannesar 
Smárasonar og Þormóðs Jónsson-
ar og á meðal annars auglýsinga-
stofuna Fíton, eru eftir viðskiptin 

stærstu hluthaf-
ar Humac með 
samtals um 87 
prósenta hlut í 
félaginu, að því 
er fram kemur í 
tilkynningu.

Tryggvi Jóns-
son tekur sæti í 
stjórn Humac. 
Þar eru fyrir 
Þórdís Sigurð-
ardóttir, sem 

jafnframt er stjórnarformaður, 
Árni Pétur Jónsson og Þormóð-
ur Jónsson. Framkvæmdastjóri 
Humac er stofnandi fyrirtækis-
ins, Bjarni Ákason, sem í lok apríl 
seldi þriðjungshlut sinn í félaginu 
til Grafít.

Tryggvi kaupir um 
þriðjung í Apple

Helmingi meiri velta var með hlutabréf Glitnis en næsta félags á fyrstu mán-
uðum ársins. Stór viðskipti og tilfærslur á bréfum skekkja undirliggjandi veltu-
aukningu. Hugsanleg yfirtaka á Actavis kæmi til með að auka veltu til muna.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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Flugustangasett Redington 

Tilboð 21.990kr.
Verð áður 24.990 kr 
Líftíðarábyrgð

Önnur sett frá 14.990 kr.

Vangen
öndunarvöðlur

Tilboð 15.990kr.
Verð áður 18.990 kr.

Vangen mittisvöðlur
Frábærar dömuvöðlur 

Tilboð 11.990kr.
Verð áður 14.990 kr. 

Vöðlujakki

Tiboð 14.990kr.
Verð áður 19.990 kr.





greinar@frettabladid.is

Kvótakerfið í sjávarútvegi snýst 
ekki um ástand fiskistofna. Það 

er hlutverk fiskifræðinga að rann-
saka slíkt ástand. Ég skal ekkert 
um það segja, hversu nákvæmar 
niðurstöður þeirra eru, en hitt veit 
ég, að okkur býðst ekkert betra. Ef 
til vill hafa veiðar ekki úrslitaáhrif 
á stofna. En við verðum að trúa 
því, að þær hafi einhver áhrif, enda 
stækkuðu stofnarnir, þegar lítið 
var veitt í seinni heimsstyrjöld. Líf-
fræðileg ofveiði er til. Við verðum 
að treysta fiskifræðingum um það, 
hver hún sé. Ef þeir segja okkur, 
að við verðum að minnka veiðar úr 
einstökum stofnum, þá hljótum við 
að fara eftir því.

Kvótakerfið í sjávarútvegi snýst 
um annað. Þegar aðgangur er 
ótakmarkaður að takmarkaðri 
auðlind, eykst sóknin í hana, þang-
að til allur gróði af henni hefur 
horfið í aukinn kostnað. Þetta er 
lögmál, sem ekki er deilt um í al-
vöru. Staðfestingu þess getur að 
líta um allan heim. Við Íslend-
ingar kynntumst þessu vel fyrir 
1980. Þá óx flotinn miklu hrað-
ar en aflinn. Við sóuðum miklu fé 
í of mörg skip, sem voru að eltast 
við sífellt minni síldar- og þorsk-
stofna. Einfaldast er að sjá þetta 
fyrir sér með því að segja, að sex-
tán bátar hafi veitt fisk, þegar að-
eins þurfti átta.

Verkefnið þá var að fækka bát-
unum úr sextán í átta. Tvær leiðir 
voru til. Sumir vildu, að fækkunin 
yrði framkvæmd með því, að ríkið 
byði upp aflaheimildir, sem verð-
lagðar væru svo hátt, að aðeins átta 
betur reknu bátarnir yrðu eftir á 
miðunum. Hinir átta bátarnir, sem 
verr væru reknir, gætu ekki greitt 
uppsett verð og yrðu að hætta veið-
um. Þannig fengist hagræðing-

in á einum degi. Aðrir, þar á meðal 
við Ragnar Árnason prófessor og 
sjávarútvegsráðherrarnir Hall-
dór Ásgrímsson og Þorsteinn Páls-
son, lögðu til, að allir sextán bátarn-
ir fengju aflaheimildir, sem nægðu 
átta bátum til hagkvæms reksturs. 
Þeir mættu síðan versla með þess-
ar aflaheimildir. Þannig myndi bát-
unum smám saman fækka úr sex-
tán í átta. Hagræðingin yrði hæg 
og sársaukalítil. Þessi leið var sem 
betur fer valin.

Það er mikilvægt að skilja, að einn 
tilgangur kvótakerfisins var ein-
mitt að fækka bátunum. Þeir voru 
of margir. Þess vegna er það kost-
ur á kerfinu, ekki galli, þegar afla-
heimildir eru sameinaðar og færð-
ar frá tveimur bátum á einn. Samt 
er jafnan rekið upp ramakvein, 
þegar það gerist. Frjálst framsal 
aflaheimilda gegnir því hlutverki 
að flytja heimildirnar þangað, sem 
þær eru best nýttar. 

Sjónvarpið flutti nýlega marg-
ar fréttir af Flateyri, en þaðan 

hafa aflaheimildir flust. Verka-
fólkið, sem sást í fréttunum, var að 
vísu nær allt útlent. En hvað skal 
gera? Halda með ríkisstyrkjum 
uppi rekstri, þar sem hann er óhag-
kvæmur? Ef útgerð borgar sig á 
Flateyri, þá hljóta heimamenn að 
geta keypt þangað aflaheimildir. 
Ef útgerð er ekki hagkvæm þar, þá 
verða Flateyringar að sæta sömu 
reglu og Reykvíkingar og svip-
ast um eftir öðrum tækifærum. Í 
Reykjavík hætta fyrirtæki rekstri, 
án þess að Sjónvarpið flytji um 
það sérstakar fréttir. Starfsmenn 
slíkra fyrirtækja leita sér að ann-
arri vinnu og finna, því að ekkert 
atvinnuleysi er á Íslandi ólíkt því, 
sem gerist í Evrópusambandinu.

Gagnrýni Morgunblaðsins á eig-
endur Brims, þá Guðmund og 
Hjálmar Kristjánsson, fyrir að vilja 
kaupa Vinnslustöðina í Vestmanna-
eyjum er einnig óréttmæt. Þeir 
höfðu fullt frelsi til að gera sitt til-
boð. En að sjálfsögðu höfðu hags-
munaaðilar í Vestmannaeyjum líka 
fullt leyfi til að selja ekki hlutabréf 
sín eða kaupa.

Við verðum að treysta ráðum fiski-
fræðinga, um leið og við hljótum að 
halda fast við frjálst framsal afla-
heimilda. Við megum ekki taka upp 
styrkjastefnu í sjávarútvegi, enda 
er þá hætt við, að Ísland allt verði 
að einhvers konar byggðasafni, 
sem duglegt fólk flyst frá og heim-
sækir aðeins á sumrin í því skyni 
að horfa vorkunnsamlega á afturúr-
siglarana og óska sjálfu sér til ham-
ingju í huganum með að hafa slopp-
ið út. Lífskjör verða að vera hér 
jafngóð eða betri en í grannlönd-
unum, og það gerist ekki, nema við 
hagræðum sífellt í rekstri. Kvóta-
kerfið í sjávarútvegi er einn þáttur-
inn í því. 

Höldum í frjálst framsal

Oft er gagnrýnt að trúnaður skuli 
ríkja um hvert raforkuverðið ná-

kvæmlega sé í samningum íslenskra 
orkufyrirtækja vegna stóriðju. Þessi 
gagnrýni er kannski skiljanleg í því 
ljósi að orkufyrirtækin eru nær alfarið 
í eigu opinberra aðila. 

Almenna reglan í rekstri fyrirtækja 
er hins vegar sú að gerðir eru samn-
ingar við önnur fyrirtæki sem trún-
aður ríkir um. Ástæðan er einföld og 
snýr að samningsstöðu fyrirtækjanna við aðra 
sambærilega viðskiptavini í nútíð og framtíð. Þótt 
orkufyrirtækin séu að mestu í opinberri eigu eru 
þau engu að síður rekin á samkeppnisgrunni og 
starfa á samkeppnismarkaði. Stefnan um trúnað í 
þessu samhengi þjónar best hagsmunum orkufyr-
irtækja og eigenda þeirra í samningaviðræðum 
við erlenda raforkukaupendur, þótt draga megi 
ályktanir um orkuverðið út frá þekktum stærð-
um.

Mörg íslensk fyrirtæki eru með samninga við 
orkufyrirtækin um raforkukaup. Innihald þeirra 
samninga er eðli málsins samkvæmt ekki öllum 
aðgengilegt á samkeppnismarkaði. Ríkisútvarp-
ið ohf. er dæmi um fyrirtæki í opinberri eigu. Al-

menningur hefur ekki aðgang að öllum 
samningum sem það fyrirtæki gerir.

Verðið á raforku til álfyrirtækja er 
tengt heimsmarkaðsverði á áli og háð 
gengi á Bandaríkjadal. Gengi hans er 
fremur lágt um þessar mundir en álverð 
mjög hátt. Verðið á hins vegar ekki að 
skipta eigendur meginmáli, heldur arð-
semin. Um hana höfum við greinargóð-
ar upplýsingar frá þeim fyrirtækjum 
sem selja raforku til stóriðju. Samning-
arnir við hina erlendu raforkukaupend-
ur eru sameiginleg niðurstaða kaupenda 

og seljenda um arðbær viðskipti og verðmæta-
sköpun.

Á Íslandi er verð á raforku til almennings með 
því lægsta sem gerist á Vesturlöndum, en raf-
orkuverð til stóriðju er hér í meðallagi á heims-
vísu. Stórir samningar um sölu á raforku til stór-
iðju hafa gert íslenskum orkufyrirtækjum kleift 
að virkja með hagkvæmari hætti sem aftur þýðir 
að þau geta selt almennum neytendum raforku og 
heitt vatn á lægra verði en ella.

Höfundur er aðstoðarframkvæmdastjóri 
Samorku, samtaka orku- og veitufyrirtækja.

Trúnaður um raforkuverð

Við megum ekki taka upp 
styrkjastefnu í sjávarútvegi, 
enda er þá hætt við, að Ísland 
allt verði að einhvers konar 
byggðasafni...

Góð áform nýrrar ríkisstjórnar um aðgerðir af opinberri 
hálfu til að bæta stöðu barna og ungmenna í þjóðfélag-
inu eru virðingarverð. Staðfesta ríkisstjórnarinnar um að 

koma þeim í framkvæmd er lofsverð. Að baki býr augljóslega 
ríkur metnaður. Á ríkisvaldinu hvíla sannarlega miklar skyldur 
varðandi börn.
En hitt má ekki gleymast að uppeldisábyrgðin er foreldranna. 
Það er hluti af leiðsagnarhlutverki stjórnmálamanna að höfða 
til þessarar ábyrgðar fjölskyldunnar sjálfrar. Það er til marks 
um veikleika ef pólitísk rétthugsun hemur umfjöllun stjórnmála-
manna um grundvallaratriði sem þetta. Smám saman getur losn-
að um rætur þjóðfélagsgerðarinnar ef sú umræða er í fjötrum.

Nútímasamfélag leggur eigi að síður skyldur og mikil verk-
efni á herðar ríkisvaldi og sveitarfélögum varðandi börn. Ærin 
ástæða er til að fagna þegar þau mál eru tekin föstum tökum eins 
og nú er ætlunin. 

Eitt af þeim brýnu úrlausnarefnum sem við blasa og áætlun 
ríkisstjórnarinnar kveður á um er að fækka þeim börnum sem 
eru á biðlistum til greiningar hjá barna- og unglingageðdeild og 
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Þeir sem eldurinn brennur 
heitast á hljóta að fagna að hér á að hafa snör handtök.

Ríkisstjórnin svarar því hins vegar ekki hvað þetta á að kosta 
eða hvernig á að leysa viðfangsefnið. Er unnt að leysa það með 
skjótum hætti án þjónustusamninga við einkaaðila? Eða er það 
hugtak sem má ekki nota?

Einnig vekur það upp spurningar hversu rýr umfjöllun er um 
menntun barna í áætluninni. Segja má að hún sé einum um of 
vandamálamiðuð.

Munur er á stefnuyfirlýsingu og aðgerðaáætlun. Aðgerðaáætl-
un felur eðli máls í sér hvernig mál á að leysa, á hvaða tíma og 
fyrir hversu mikið fé. Að því leyti lýsir áætlun ríkisstjórnarinn-
ar fremur stefnu en aðgerðum. Þess var varla að vænta að rík-
isstjórn gæti kynnt alvöru aðgerðaáætlun svo skömmu eftir að 
hún var mynduð. 

En spurningin sem vaknar í tilefni af þessari áætlun ríkis-
stjórnarinnar er þessi: Gæti ekki verið full þörf á að hvetja for-
eldra til þess að gera eigin aðgerðaáætlanir í þágu barna sinna? 
Hvað vilja foreldrar setja í forgang innan vébanda heimilisins? 
Hversu framarlega eru börnin á fjölskylduforgangslistanum? 
Hvernig á til að mynda að nota þann tíma sem aukið fæðingar-
orlof gefur? Á ekki að hvetja fyrirtæki til að móta fjölskyldu-
stefnu?

Mikilvægt er að ríkisstjórnin sendi skýr skilaboð um þessi 
efni. Breyttir þjóðfélagshættir kalla vissulega á að skólar og 
ýmsar stofnanir sinni um margt hlutverki gagnvart börnum sem 
áður var sinnt á heimilum. 

Markalínu ábyrgðarinnar á uppeldi barna má hins vegar ekki 
færa í reynd frá foreldrunum til stofnana ríkis og sveitarfélaga. 
Í því ljósi er það ekki síður mikilvægt að ríkisstjórnin eða þing-
menn nýti þá frjóu og uppbyggilegu umræðu, sem ríkisstjórnin 
sjálf hefur haft frumkvæði um, til þess að brýna þessar skyldur 
og ábyrgð fyrir samborgurunum.

Einhverjir kunna að líta svo á að slíkur boðskapur geti sett 
metnaðarfull áform ríkisstjórnarinar í skuggann. Svo er ekki. 
Þvert á móti myndi sá boðskapur gefa þörfu og stórhuga fram-
taki ríkisstjórnarinnar aukið gildi.

Ábyrgðin

FINNDU ÚT HVAÐ BLUETOOTH
GETUR GERT FYRIR ÞIG

GERÐUVERÐSAMANBURÐ

VERÐ FRÁKR. 2.990
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Stjórnmálaumræða 
síðustu daga hefur 

markast mjög af fyrstu 
skrefum nýrrar ríkis-
stjórnar, sem ýmsum 
þykir að hefðu að ósekju 
mátt vera yfirvegaðri 
og í meiri samhljómi 
við Þingvallayfirlýsing-
una. Í henni er gefið fyrirheit um 
gott samstarf við alla flokka á 
Alþingi, en á fyrstu starfsdögum 
stjórnarinnar er öllu slíku kastað 
fyrir róða og ráðherrarnir ganga 
fram af stærilæti. Kannski má 
kenna óöryggi og stressi Sam-
fylkingarinnar um gangtruflan-
irnar á fyrstu metrunum, en lík-
legra að orsakanna sé að leita í 
vinnubrögðum sem fyrri ríkis-
stjórnir Sjálfstæðisflokks hafa 
mótað og Samfylkingin megnar 
ekki að standa gegn, hvað sem 
síðar kann að verða. 

Stefnuyfirlýsing hinnar nýju rík-
isstjórnar hefur verið til sérstakr-
ar skoðunar í fjölmiðlum síðustu 
daga og þó almennt sé talið að 
lítilla breytinga sé að vænta á 
stjórnarstefnunni þá hafa atriði 
eins og afstaðan til stríðsátaka í 
Írak og stefnan í stóriðjumálum 
verið til nokkurrar umfjöllunar. 
Það er forvitnilegt að rýna í yfir-
lýsinguna með grænum gleraug-
um til að sjá hvernig sjónarmið-
um umhverfis- og náttúruvernd-
ar er þar fyrirkomið. Fyrst ber 
að nefna vonbrigðin yfir því að 
sjálfbærrar þróunar skuli í engu 
getið í hinu ríflega fimm síðna 
plaggi og hlýtur sú staðreynd að 
orsaka nokkra fyrirvara varð-

andi innihaldið hjá 
þeim sem einhvers 
höfðu vænst í þessum 
efnum. 

Margt af því sem fram 
kemur í umhverfis-
verndarkaflanum er 
góðra gjalda vert og 
sjálfsagt að gefa ríkis-
stjórninni tækifæri til 
að móta stefnu um ein-
stök atriði eins og bar-

áttuna gegn mengun og sóun nátt-
úruauðlinda, náttúruvernd og 
samdrátt í losun gróðurhúsaloft-
tegunda. Á hinn bóginn er rétt að 
benda á atriði er valda vonbrigð-
um. Þar nefni ég fyrst að stór-
framkvæmdum skuli ekki sleg-
ið á frest eins og Samfylkingin 
lofaði kjósendum sínum, heldur 
skuli þær einungis tímasettar í 
ljósi hagstjórnarmarkmiða. For-
sætisráðherra lagði m.a.s. lykkju 
á leið sína á blaðamannafundin-
um á Þingvöllum til að eyða mis-
skilningi um að samið hefði verið 
um stóriðjustopp. 

Þegar náttúruverndaráform-
in eru skoðuð vekur athygli að 
einungis skuli talin fá af þeim 
níu svæðum sem „Fagra Ís-
land“ Samfylkingarinnar gaf 
fyrirheit um að yrðu vernduð. 
Þannig vantar á listann Brenni-
steinsfjöll, Grændal, jökulárn-
ar í Skagafirði og Skjálfanda-
fljót. En í þeirra stað eru komin 
svæði sem hafa verið friðlýst í 
áratugi eins og Askja og Hvera-
vellir. Þá má geta þess að Alþingi 
samþykkti í tengslum við Vatna-
jökulsþjóðgarð að vatnasvið Jök-
ulsár á Fjöllum kæmi til með að 
heyra undir þjóðgarðinn, svo 
varla hefði verið þörf á að geta 

þess sérstaklega. Og varðandi 
Þjórsárver þá bar forystumönn-
um hinnar nýju ríkisstjórnar 
ekki saman um hvað átt væri við 
með því sem segir í yfirlýsing-
unni um þau. Forsætisráðherra 
lítur ekki svo á að hætt hafi verið 
við Norðlingaölduveitu og víst er 
að Landsvirkjun vinnur hörðum 
höndum að undirbúningi hennar 
ásamt virkjununum í neðri hluta 
Þjórsár.

Vinnu við rammaáætlun um nýt-
ingu vatnsafls og jarðvarma 
verði lokið fyrir árslok 2009. Af 
umfjöllun hefur mátt ráða að 
verið sé að hraða því ferli, en hið 
rétta er að áætlanir verkefnis-
stjórnar hafa alltaf gert ráð fyrir 
að hún verði tilbúin 2009. Um það 
má lesa í skýrslu auðlindanefnd-
ar iðnaðarráðherra frá í okt. 
2006. Hinu er rétt að fagna að 
samkomulag skuli hafa náðst um 
að rammaáætlunin þurfi stað-
festingu Alþingis áður en hún 
tekur gildi. Engu að síður veld-
ur það vonbrigðum hversu veik-
ar skorður eru reistar við því 
að orkufyrirtækin haldi áfram 
rannsóknum og orkuvinnslu á 
viðkvæmum háhitasvæðum. Þar 
eru á ferð alvarlegir váboðar, 
sem sjást best á glóðvolgri und-
irritun samnings um orkusölu til 
álvers í Helguvík.

Hlálega atriðið í stjórnarsátt-
málanum varðar bindingu kol-
efnis og afhjúpar textinn van-
þekkingu á lögmálum náttúrunn-
ar þar sem segir að ríkisstjórnin 
hyggist efla skógrækt og land-
græðslu í þeim tilgangi að binda 
kolefni í andrúmsloftinu. Sam-
kvæmt orðanna hljóðan er engu 

líkara en menn ætli andrúms-
loftinu að binda kolefni, þó hvert 
mannsbarn viti að það eru gróður 
og jarðvegur sem búnir eru slík-
um eiginleikum. Sárlega vant-
ar haldbær markmið um sam-
drátt í losun gróðurhúsaloftteg-
unda og hæpið að ætla að nýta 
landgræðslu og skógrækt sem 
flóttaleið í þeim efnum. Vitað er 
að skrifstofu loftslagssamnings 
Sameinuðu þjóðanna gengur illa 
að koma saman reglum um hvers 
konar skógrækt og landgræðsla 
verða gjaldgengar í losunarbók-
haldi Kyótó-bókunarinnar.

Þegar allt kemur til alls þá skort-
ir stefnuyfirlýsingu ríkisstjórn-
arinnar sárlega hugmyndafræði-
legan bakgrunn. Ómarkviss 
framsetning sýnir hversu mjög 
forystumenn stjórnarflokkanna 
skortir skilning á mikilvægi 
sjálfbærrar þróunar við pólit-
íska stefnumörkun. Segja má að 
yfirlýsingin kveiki fleiri spurn-
ingar af umhverfislegum toga en 
hún svarar. Og sú spurning sem 
verður hvað áleitnust að loknum 
lestri er þessi: Hvaða þýðingu 
hefur það að Samfylkingin skuli 
hafa horfið frá fyrri yfirlýsing-
um um að afnema beri vatnalög-
in hin nýju?

Þingmaður Vinstrihreyfingar-
innar – græns framboðs.

Með grænum gleraugum

Núna um helgina 8.-10. júní verð-
ur Menningarhátíð Seltjarnar-

ness haldin í þriðja skipti.
Hátíðin er afrakstur sameinaðs 
átaks fjölmargra Seltirninga sem 
lagst hafa á eitt við að efla menn-
ingu bæjarins og skapa hátíðar-
stemningu. 

Leiðarstefið að þessu sinni er 
„fortíð mætir framtíð“ en meðal 
þess sem boðið er upp á er sýning 
á Bókasafni bæjarins sem nefn-
ist „Systir með sjóhatt“. Þar verða 
sýndar valdar ljósmyndir úr safni 
bræðranna Ólafs og Sigurðar Pét-
urssona sem ólust upp í Hrólfskála. 
Myndirnar eru ómetanleg heimild 
um daglegt líf á fyrri hluta síðustu 
aldar. Þá sýna einnig eldri Seltirn-
ingar handverk sín á bókasafninu. 
Þar getur að líta bæði nútímalega 
og fjölbreytta listmuni í ýmsum 
listformum. Á safninu getur líka 
að líta hluti úr eigu Alberts, síðasta 
vitavarðarins í Gróttu. 

Framtíðin fær einnig sitt rými 
á hátíðinni því seltirnsk leikskóla-
börn eiga sýningar á bókasafn-
inu auk þess að flytja tónverk við 
setningu hátíðarinnar. Æska bæj-
arins kemur víðar við sögu og má 
nefna frumsamin leikverk, tónlist 
og dans. Glæsilegir Fjörutónleik-
ar verða haldnir við Gróubúð, hús 
Björgunarsveitarinnar. Þar koma 
fram ungar og efnilegar hljóm-
sveitir af Nesinu auk sigurvegara 
síðustu Músiktilrauna. Á Fjörutón-
leikunum býður Glitnir upp á einn 
eftirtektarverðasta tónlistarmann 
landsins, Benna Hemm Hemm sem 
mætir með fríðu föruneyti.

Á laugardagskvöldinu verður í 
félagsheimilinu hinn rómaði jazz-
klúbbur Nescafé með ljúfa tónlist 
og sælkeramatseðil. Kvöldið eftir 
fer á kostum fámennasti sextett 
landsins, skipaður þeim Valgeiri 
Guðjónssyni og Jóni Ólafssyni. 

Sextán lista-
menn opna vinnu-
stofur og/eða heim-
ili sín á laugar-
dag og sunnudag. 
Gefst þar tæki-
færi til að kynnast 
verkum þeirra, 
gera kannski góð 
kaup og spjalla 
við listamennina 

sjálfa. Víst er að framtaki þeirra 
verður tekið fagnandi líkt og gerð-
ist á síðustu menningarhátíð.

Leiklistarfélag Seltjarnarness 
ætlar að brydda upp á nýjungum 
með gjörningum víðs vegar um 
bæinn. Ýmislegt óvænt á eftir að 
gerast í sunnudagsmessu Seltjarn-
arneskirkju sem og í sundlauginni 
daginn áður. 

Eins og áður sagði hefur stefnu-
mót fortíðar og framtíðar verið 
leiðarstef við undirbúning Menn-
ingarhátíðar Seltjarnarness 2007. 
Sjósókn og útgerð eru órjúfanleg-
ur hluti af sögu bæjarins. Minnt 
verður á þann anda í mörgum at-
riðum hátíðarinnar svo sem í sam-
eiginlegum morgunverði Seltirn-
inga sem Nesskip, eina útgerð bæj-
arins í dag, og menningarnefnd 
bjóða upp á. Það eru konur í Slysa-
varnarfélaginu Vörðunni sem sjá 
um framreiðslu en um 500 bæjar-
búar sóttu þennan dagskrárlið á 
síðustu hátíð. Ekki er tóm hér til að 
tíunda allt sem boðið verður upp á 
en dagskrá hátíðarinnar má finna á 
heimasíðu bæjarins www.seltjarn-
arnes.is 

Markmið menningarhátíðar er 
að efla bæjarbraginn, samheldni 
og gleði íbúanna. Sem og þeirra 
sem heimsækja bæjarfélagið. Síð-
ast en ekki síst sýnir menningarhá-
tíð hversu mikill kraftur er í list-
sköpun bæjarbúa.

Verið velkomin á Seltjarnarnes 
og góða skemmtun!

Höfundur er formaður menningar-
nefndar Seltjarnarness. 

Menningarhátíð
á Seltjarnarnesi

Ómarkviss framsetning sýnir 
hversu mjög forystumenn 
stjórnarflokkanna skortir skiln-
ing á mikilvægi sjálfbærrar 
þróunar við pólitíska stefnu-
mörkun.



Út er komin bókin Með veislu í farangrinum 
- Matreiðslukver ferðamannsins. Þema bók-
arinnar er hvernig hægt er að nota það sem 
fyrirfinnst í náttúru Íslands í matargerð. Bókin 
inniheldur fjölmargar uppskriftir.

Fæstir gera sér grein fyrir öllum þeim mat- og 
kryddjurtum sem vaxa hér á Íslandi. Kunnáttan 
byrjar og endar með blóðbergstei en fæstum dett-
ur í hug að hafa fífla, njóla og hundasúru í matinn. 
Allar þessar plöntur eru hinsvegar fyrirtaks hráefni 
sem auðvelt er að finna í útilegunni.

Þær Ingibjörg Guðrún Guðjónsdóttir og Ragn-
heiður Ingunn Ágústsdóttir eru báðar leiðsögukon-
ur og hafa þær um árabil nýtt hráefnið sem land-
ið hefur upp á að bjóða. „Það gleymist oft eitthvað 
þegar farið er á fjöll og þá þarf maður að redda sér 

með því sem hendi er næst,“ segir Ingibjörg. „Maður 
verður að prófa sig áfram og það er mikilvægast að 
vera bara hugaður og þora að prófa nýja hluti.“

Ragnheiður tekur í sama streng. „Ef plantan 
bragðast vel má nota hana í salat og ef hún lyktar 
vel gæti hún nýst sem krydd,“ segir Ragnheiður 
sem oftar en ekki hefur þurft að galdra fram stór-
máltíðir úr litlum efnum við erfiðar aðstæður.

Ingibjörg og Ragnheiður hafa nú sett saman mat-
reiðslubók þar sem íslenskt hráefni úr jurta- og 
dýraríkinu fær að njóta sín. Bókin heitir Með veislu 
í farangrinum - matreiðslukver ferðamannsins og 
þar er haft að leiðarljósi að hægt sé að elda matinn á 
fjöllum við oft frumstæðar aðstæður. Í bókinni eru 
bæði forréttir, aðalréttir og eftirréttir enda mark-
miðið að hægt sé að galdra fram veislu á alíslenskan 
hátt í fjallasal. -Sjá næstu síðu

Matarveisla í fjallasal
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Íslendingar hafa lengi verið 
ragir við nýjungar í matar-
gerð. Við getum lært margt af 
grannþjóðunum, jafnvel um 
eigin þjóðlegu matseld eins og 
höfundar Með veislu í far-
angrinum hafa komist að.

Misjöfn eru mannanna gæði. 
Flestir Íslendingar eru sáttir við 
samloku, kaffi og kannski grýtu 
þegar komið er á fjöll. Allt öðru 

máli gegnir með Frakka eins og 
þær Ingibjörg og Ragnheiður, höf-
undar matreiðslubókarinnar Með 
veislu í farangrinum, vita. „Þeir 
eru vanir að fá þríréttað í hverri 
máltíð og við verðum auðvitað að 
verða við því,“ segir Ingibjörg. 
„Þeir eru líka mun óhræddari við 
að prófa sig áfram og við höfum 
lært ýmislegt af þeim.“

Fíflablöð eru í augum fæstra 
matur. Frakkar hafa hins vegar 
borðað þau í salati með bestu lyst 
frá fyrstu heimsókn sinni hing-

að. „Þegar frönsku sjómennirn-
ir komu til Íslands í gamla daga 
fengu þeir leyfi hjá bændunum 
til að tína fíflablöðin í túnunum,“ 
segir Ingibjörg.

Þetta kom bændum spánskt, eða 
öllu heldur franskt, fyrir sjónir 
enda vanir því að líta fíflana horn-
auga.

„Fíflablöð er mjög góð í salat. 
Þau þarf að týna á vorin eða 
snemma á sumrin og þá eru þau 
stinn og fersk í salatið,“ segir 
Ragnheiður.

Heimahaginn nýttur

uppskrift }
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- leggur heiminn
að vörum þér

Kaffið frá Ricardo Rosales er aftur komið til
okkar. Eins og í fyrra er þetta kaffi ljúft og
hunangsmjúkt með ávæning af kakói og kryddi.

Fæst í öllum helstu matvöruverslunum og á
kaffihúsum Kaffitárs:
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NY UPPSKERA!NY UPPSKERA!

-Kringlunni
-Bankastræti
-Þjóðminjasafni

-Listasafni Íslands
-Reykjanesbæ
-Flugstöð Leifs Eiríkssonar



BÍLAR &
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FERILINN, FJÖLSKYLDUNA OG FRELSIÐ BLS.10

DÓPIÐ TÓK ALLT

Sveinbjörg Karlsdóttir, móðir 
Kalla Bjarna, segir son sinn hafa 
eyðilagt allt en trúir því að hann 
geti komið lífinu á rétta braut. 

Með 1,5 milljarða lúxussnekkju í smíðum BLS. 2

Sumum börnum liggur á að komast í heiminn Bloggið hennar Ástu Lovísu Halla hafnaði hlutverki í söngleik …

Rauðarárstíg 14     sími:  551 5477
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V iðskiptajöfurinn Gísli Þór 
Reynisson, sem var í 15. sæti á 
lista yfir ríkustu Íslendingana í 

nýlegri úttekt Sirkus með 35 milljarða 
í hreina eign, hefur gaman af fínum 
farartækjum. Hann á eina 19 metra 
snekkju, Nordic Princess, sem hann 
festi kaup á í fyrra, sem og nokkrar 
einkaflugvélar sem eru reknar undir 
merki flugfélagsins IceJet. Hann er nú 
með aðra enn stærri og flottari 
snekkju í smíðum sem hann fær 
afhenta seinna í sumar. Sú snekkja er 
35 metrar á lengd og eftir því sem 
Sirkus kemst næst getur verð á slíkum 
snekkjum hlaupið á milljörðum. 
Patrick Coote, yfirmaður markaðs-
sviðs Frazer Yachts, sem framleiðir 
lúxussnekkjur fyrir ríka fólkið, sagðist 
halda að verðið á 35 metra langri 
snekkju gæti hlaupið á 30 til 40 millj-
ónum evra (um 2,5 til 3,4 milljörðum), 
allt eftir því hversu flott snekkjan 
væri. Heimildir Sirkus herma að lúxus-
snekkja Gísla muni ekki vera svo dýr 
heldur einhvers staðar í kringum 1,5 
milljarða. Síðan bætist við rekstar-
kostnaður snekkjunnar, sem er með 
átta manna áhöfn en hann mun ekki 
vera undir 200 milljónum á ári. Gísli, 
sem hefur auðgast gífurlega á við-
skiptum sínum í Eystrasaltslöndun-
um, vildi ekki tjá sig um snekkjuna 
stóru þegar Sirkus hafði samband 
við hann.

En þótt snekkja Gísla sé stór-
glæsileg þá er hún eins hver annar 
árabátur við hliðina á stærstu 
snekkju rússneska milljarðamær-
ingsins Romans Abramovich, sem 
er eigandi enska knattspyrnu-
liðsins Chelsea. Snekkja 
hans, Pelarus, er 95 
metrar á lengd og kost-
aði um átta milljarða.

Arnar Gunnlaugs gaf 
kærustunni Benz

Athafnamaðurinn
og knattspyrnu-
kappinn Arnar
Gunnlaugsson,
sem leikur með 
toppliði FH í Lands-
bankadeildinni, er 
gjafmildur maður. 
Arnar hefur gert 
það gott í fasteigna-

viðskiptum á undanförnum árum og lét 
sig ekki muna um að kaupa eitt stykki 
Benz fyrir kærustu sína Pöttru Sriyan-
onge á dögunum. Það verður þó að fylgja 
sögunni að hann var ekki nýr, heldur 
árgerð ‘98.

Jón Ársæll notar sumrfríið til 
að þrífa styttur
Sjónvarpsmaðurinn vinsæli Jón Ársæll 
Þórðarson er kominn í sumarfrí. Nokkrar
vikur eru síðan hin margverðlaunaða 
þáttaröð Sjálfstætt fólk rann sitt skeið á 
enda enn einn veturinn en ljóst er að þráð-
urinn verður tekinn upp á nýjan leik á kom-
andi hausti. Jón Ársæll þykir vera með 
eindæmum atorkusamur og fellur sjaldan 
verk úr hendi. Það var ekki við því að 
búast að sumarfríinu yrði eytt í afslöppun 
og kom það fáum á óvart þegar sást til 
hans í miðbænum um helgina þar sem 
hann þreif drullu af styttum sem eiginkona 
hans, listakonan Steinunn Þórarinsdóttir, 
hafði gert og standa neðst í Bankastræt-
inu. Þreif Jón Ársæll stytturnar sæll og 
glaður af sjaldséðri natni þegar ljósmynd-
ara Sirkus bar að garði.

Leigir ballettsal og kennara 
fyrir dóttur sína
Athafnamaðurinn Sigurður

Bollason, sonur Bolla 
Kristinssonar, sem einatt 
er kenndur við 17, gerir 
augljóslega allt fyrir 
dóttur sína sem verður 
þriggja ára í október. 
Hún vildi byrja að æfa 
ballett í fyrra en fékk 

synjun þar sem aldurs-
takmarkið er þriggja ára. 
Sigurður tók sig þá til og 
leigði ballettsal og þrjá kenn-
ara einu sinni í viku fyrir dótt-
ur sína og tvær vinkonur 
hennar.

Þ etta er draumastarf fyrir mig og mörg þessara laga hef 
ég kunnað frá því ég var 12 ára,“ segir Eiríkur Hauks-

son sem ferðast þessa dagana með Ken Hensley, aðallaga-
smiði hljómsveitarinnar Uriah Heep. Eiríkur og félagar 
héldu tónleika í Hamborg í Þýskalandi fyrir viku og verða á 
ferðinni um Evrópu. „Við erum að spila þessi gömlu góðu 
lög auk nýs efnis. Þetta er eins og með Rolling Stones, þeir 
þurfa alltaf að spila Satisfaction en við spilum July Morn-
ing og Easy Livin‘“. Þeir rokkarar sem eru nógu gamlir til 
þess að hafa verið unglingar á bilinu 1970-80 muna eftir 
þessu,“ segir Eiríkur og bætir við að hann sé líka að troða 
upp hér og þar á eigin vegum. „Það er sko líf eftir Eurov-
ision,“ segir hann kátur og bætir við að hann hafi alltaf 
verið aðdáandi Uriah Heep. „Fyrsta platan sem ég keypti 
fyrir eigin pening var Uriah Heep-plata en bandið var í 
miklu uppáhaldi hjá mér ásamt Black Sabbath, Deep 
Purple og Led Zeppelin. Þetta voru allt áhrifavaldar í lífi 
mínu. Nú er bara að koma þessu bandi heim til Íslands í 
haust.“ indiana@frettabladid.is

Það er sko líf 
eftir Eurovision

ATHAFNAMAÐURINN GÍSLI ÞÓR REYNISSON BÆTIR VIÐ SKIPAKOST SINN

MEÐ 1,5 MILLJARÐA KRÓNA
LÚXUSSNEKKJU Í SMÍÐUM

ROKKARI Eiríkur er að túra með einum úr Uriah Heep en sveitin 
hefur ávallt verið í miklu uppáhaldi hjá honum.

RISASTÓR Pelorus, snekkja Romans Abramovich, er gríðarlega stór og kostar um átta milljarða.
NORDIC PHOTOS/GETTY

blogg
blogg.visir.is/sirkus

 Fréttir vikunnar
FÍNT AÐ FLJÓTA Á SLÍKU FLEYI Einhvern veginn svona lítur nýja snekkjan, sem Gísli
fær afhenta í sumar, út. 

LÍTIL OG NETT
Gísli á fyrir 19 
metra langa 
snekkju sem hann 
hyggst eiga áfram 
eftir því sem 
heimildir Sirkus 
herma.

HAFA GAMAN AF ÞVÍ AÐ SIGLA
Hjónin Anna Margrét Kristinsdóttir

og Gísli Reynisson njóta lífsins á 
hafi úti. SIRKUSMYND/SIGURJÓN RAGNAR

ELSKAR SNEKKJUR
Rússinn moldríki 
Roman Abramovich
vill hafa það gott 
þegar hann ferðast. 
NORDIC PHOTOS/GETTY
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Grænt fyrirtæki – kolefnisjöfnuð starfsemi

Grænn Golf

Gerðu þinn Golf enn glæsilegri með sportpakkanum okkar:

Golf Trendline kostar aðeins 1.998.000 kr.

Volkswagen Golf er grænn bíll
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T ómas Ottó Hansson, fram-
kvæmdastjóri Novator, hefur 
fest kaup á glæsikerru af gerð-

inni Mercedes Benz S65 AMG af bíla-
umboðinu Öskju. Tómas Ottó, sem á 
þýskan föður og er að sögn þeirra sem 
til þekkja mikill aðdáandi hinna 
þýskættuðu Benz-bifreiða, mun nota 
bílinn til eigin þarfa en auk þess mun 
Novator nýta sér bílinn til að ferja 
erlenda gesti félagsins á milli staða í 
Reykjavík. Bíllinn er einn sá glæsileg-
asti á Íslandi, með 612 hestafla vél, og 
kostar samkvæmt heimildum Sirkus 
um 36 milljónir. Bíllinn kom gullleitur 
til landsins en verður sprautaður 
svartur áður en hann fer á götuna.  

Töluvert hefur færst í vöxt að 
íslensk stórfyrirtæki og eigendur 
þeirra fjárfesti í glæsikerrum með 
einkabílstjórum til að ferja gesti og 
starfsmenn fyrirtækjanna á milli. 
Þannig eru Bakkabræðurnir Lýður og 
Ágúst Guðmundssynir með Audi S8-
bíl og Hannes Smárason með BMW 
760. Baugur Group hefur einnig yfir 
að ráða nokkrum Range Rover-
jeppum sem gestir fyrirtæksins eru 
keyrðir um í. 

Þetta er ekki fyrsti bíll þessarar teg-
undar Benz sem kemur á götur 
borgarinnar. Materia Invest, sem er í 
eigu þeirra Magnúsar Ármanns, Þor-
steins M. Jónssonar og Kevins Stan-

ford, flutti inn einn 
slíkan í lok mars. 
Sá bíll er svartur 
og þykir með 
huggulegri 
bílum á land-
inu.

 Heyrst hefur

Veiddu 350 laxa á viku á 
Kólaskaga í Rússlandi
Laxveiðimaðurinn Hilmar Hansson og þrír 
félagar hans mokveiddu af laxi í opnunar-
vikunni í Ponoi á Kólaskaga í Rússlandi. 
Hilmar var þar ásamt tveimur Íslendingum
og einum Breta en hann hefur séð um að 
skipuleggja veiðiferðir Íslendinga til Rúss-
lands undanfarin ár. Hilmar veiddi sjálfur 
97 laxa og 30 sjóbirtinga en samanlagt 
veiddu þeir fjórir 350 laxa. Opnunarvikan 
í ánni skilaði 1.017 löxum á 16 stöngum 
og segir Hilmar í samtali við Sirkus að 
veiðin hafi verið ótrúleg. „Og þetta voru 
heldur engin smásíli heldur voru 25 pró-
sent fiskanna yfir 8 pund og nokkrir frá 
18 upp í 21 pund,“ segir Hilmar. Fjór-

menningar slepptu öllum löxunum aftur 
enda hefðu þeir þurft heilan frystigám 
undir aflann til að flytja hann heim eins og 
Hilmar orðar það. Hann segir það stöugt 
vera að færast í vöxt að íslenskir veiði-
menn skelli sér í vikutúr til Rússlands yfir 
sumartímann. „Veiðimenn vilja veiða og 
ég get nefnt sem dæmi að það er talið að 
allt að 100 þúsund laxar séu í ánni sem 
við veiddum í. Það er því nóg eftir af 
fiski,“ segir Hilmar og hlær.

GLÆSIKERRA Bíllinn sem Tómas keypti tók sig vel út í sýningarsal Öskju í vikunni.

TÓMAS OTTÓ HANSSON, FRAMKVÆMDASTJÓRI NOVATOR, ELSKAR ÞÝSKA STÁLIÐ

KAUPIR 36 MILLJÓNA BENZ

EIGA EINS BÍL 
Athafnamennirn-
ir Magnús
Ármann og
Þorsteinn M.
Jónsson fjárfestu 
í eins bíl og 
Tómas Ottó fyrir 
skömmu.

É g lék í þremur söngleikjum 
á Íslandi á einu ári og gat 
einfaldlega ekki hugsað 

mér að leika enn eitt hlutverkið í 
söngleik. Það var ástæðan fyrir 
því að ég hafnaði hlutverki í 
söngleiknum,“ segir leikkonan 
Halla Vilhjálmsdóttir í samtali 
við Sirkus spurð um ástæðu þess 
að hún hafnaði hlutverki í söng-
leiknum Eurobeat sem setja á 
upp á West End í London í haust. 
„Ég lék í Túskildingsóperunni, 
Footloose og Hafinu bláa og fékk 
nóg,“ segir Halla.

Henni var boðið hlutverkið eftir 
að hún mætti í prufur sem voru 
hennar fyrstu þar ytra í eitt og 

hálft ár, eða frá því að hún kláraði 
námið í London og kom til Íslands. 
„Ég þurfti á því að halda að fara í 
prufur og sanna það fyrir sjálfri 
mér og umboðsmanninum mínum 
að ég gæti þetta ennþá. Það gaf 
mér smá auka sjálfstraust að sjá 
að ég er ekki dauð úr öllum æðum,“ 
segir Halla og hlær.

Spurð um næstu verkefni segir 
Halla það vera algjört leyndar-
mál. „Það er fullt af hlutum í 
gangi. Í augnablikinu er ég 
atvinnulaus auðnuleysingi en 
það breytist bráðum,“ segir Halla 
og bætir við að hún sé alveg til í 
að ströggla svolítið. „Ég er ekki 
of góð fyrir það.“

HAFNAÐI HLUTVERKI Í
SÖNGLEIK Í LONDON

VILL EKKI ENDA Í SÖNGLEIKJUM Halla segist hafa hafnað hlutverkinu í söngleikn-
um vegna ótta við að festast í slíkum hlutverkum.



Háskólinn á Bifröst er eini „campus“-skólinn
í félagsvísindum á Íslandi.

Nemendur vinna raunhæf verkefni
í gegnum allt námið.

Nær helmingur nemenda dvelur
eitt misseri erlendis t.d. í Kína.

Háskólinn á Bifröst býður upp á
mjög öflugt fjarnám.

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

70% útskrifaðra nemenda
Háskólans á Bifröst eru komnir 
í stjórnunarstarf innan 5 ára
að námi loknu.

Lagadeild
Í lagadeild er boðið upp á viðskiptalögfræði 

sem samsett er úr greinum lögfræði, fjármála 

og viðskipta. Námið er afar hagnýtt og veitir 

góðan undirbúning fyrir atvinnulífið eða 

frekara nám. Nemendur útskrifast með

BS gráðu í viðskiptalögfræði.

Viðskiptadeild
Alhliða viðskiptanám sem ætlað er að

búa nemendur undir ábyrgðar-, forystu-

og stjórnunarstörf í innlendu og alþjóðlegu 

samkeppnisumhverfi. Í BS námi í 

viðskiptafræði eru kennd öll helstu svið 

stjórnunar, rekstrar og viðskipta.

Félagsvísindadeild
Deildin býður upp á grunnnám til BA í HHS 

(heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði).

Grunnnám í HHS er traustur undirbúningur 

fyrir hvers kyns framhaldsnám á sviði hug- og 

félagsvísinda, til meistara- eða doktorsgráðu 

og fyrir störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu skólans, www.bifrost.is
Umsóknarfrestur rennur út 10.júní
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Þ etta er svakalegt sjokk en von-
andi verður þetta dropinn sem 
fyllir mælinn og fær hann til að 

snúa við blaðinu fyrir alvöru,“ segir 
Sveinbjörg Karlsdóttir, móðir Karls 
Bjarna Guðmundssonar, sem er betur 
þekktur sem Kalli Bjarni, fyrsta Idol-
stjarna landsins. Sveinbjörgu var, líkt 
og öðrum þeim sem standa nálægt 
Kalla Bjarna, verulega brugðið þegar 
hún frétti af handtöku hans vegna 
smygltilraunar á tveimur kílóum af 
kókaíni.

Segist ætla að taka sig á 
Kalli Bjarni var að koma frá Frank-

furt í Þýskalandi og fannst kókaínið í 
farangri hans. Hann var í kjölfarið 

úrskurðaður í þriggja vikna gæslu-
varðhald og hefur Sveinbjörg, móðir 
Kalla, ekki fengið að hitta son sinn þar 
sem hann dvelur í einangrun. Aðal-
heiður Hulda Jónsdóttir eða Alla, eins 
og barnsmóðir Kalla Bjarna er jafnan 
kölluð, mætti á Keflavíkurflugvöll til 
að taka á móti Kalla, sem þá var hvergi 

sjáanlegur. Sveinbjörg var í símasam-
bandi við Öllu allan tímann. 

„Ég vissi ekkert hvar hann væri og 
var hrædd um að hann hefði verið 
barinn þarna úti eða eitthvað enn 
verra. Við reyndum að afla upplýsinga 
um ferðir hans og hvort hann hefði 
komið inn í landið en fengum ekkert 
að vita. Um hádegisbilið daginn eftir 
tilkynnti lögreglan mér að hann hefði 
verið handtekinn og um kvöldið voru 

fjölmiðlar komnir með þetta,“ segir 
Sveinbjörg, sem vonast til þess að 
þetta verði til þess að Kalli Bjarni 
hverfi til betra lífernis. 

„Ég vona að Kalli Bjarni muni snúa 
við blaðinu. Hann sendi mér bréf úr 
fangelsinu þar sem hann segist loks-
ins skilja þá leið sem hann var að feta 

og segist ætla að taka sig á. Hann tal-
aði mikið um forvarnir og ætlar sér að 
standa sig,“ segir Sveinbjörg. 

Bara burðardýr
Sveinbjörg segist vera fullviss um 

það að sonur sinn hafi aðeins verið 
burðardýr. Hann hafi ekki verið að 
flytja þetta inn fyrir sjálfan sig. „Það 
segir sig sjálft. Hann var á frystitogara 
með fín laun en átti aldrei krónu. Hann 
gat ekki einu sinni keypt mjólk fyrir 
heimilið. Það er ekki möguleiki að 
hann hafi getað fjármagnað kaup á 
þessum fíkniefnum. Ég þurfti meira 
segja að láta hann hafa pening til að 
hann gæti verslað í fríhöfninni fyrir 
börnin sín. 

Kalli hafði slasast á sjónum, var 
búinn að vera í landi í rúman mánuð 
og þurfti á aðgerð að halda. Ég held að 
hann hafi verið byrjaður aftur í dópinu 
en veit það ekki fyrir víst. Mitt álit er að 
hann hafi skuldað peninga og hafi 
verið neyddur til að gera þetta. Ég hef 
samt enga sönnun,“ segir Sveinbjörg. 

SVEINBJÖRG KARLSDÓTTIR, móðir Idolstjörnunnar Kalla Bjarna, hefur fengið að kynnast lífinu á þann hátt sem ekki er hægt að 
óska neinni manneskju. Hún lenti í bílslysi þegar hún gekk með Kalla Bjarna og var ráðlagt að eiga hann ekki til að geta náð fullum
bata. Hún er nú öryrki en segist ekki sjá eftir neinu. Dóttir hennar var komin í ræsið vegna fíkniefnaneyslu og óttaðist Sveinbjörg á 
hverjum degi í mörg ár að hún myndi fá símtal frá lögreglunni þar sem henni væri tjáð að dóttir hennar væri látin. Hún hefur nú náð 
sér á strik en þá dynur ógæfan yfir Kalla Bjarna, sem tekinn var með tvö kíló af kókaíni í Leifsstöð á fimmtudaginn fyrir rúmri viku, 
Sveinbjörg segist standa með syni sínum í gegnum þykkt og þunnt. Jafnvel þótt dópið hafi tekið allt frá Kalla Bjarna, fjölskylduna, 
tónlistarferilinn og frelsið.

SVEINBJÖRG KARLSDÓTTIR, MÓÐIR KALLA BJARNA, SNÝR EKKI BAKI VIÐ BÖRNUM SÍNUM Í ERFIÐLEIKUM

„HANN HEFUR TEKIÐ
HÆFILEIKANA Í NEFIÐ“

Á TOPPNUM Kalli Bjarni sést hér fagna sigrinum í Idol Stjörnuleit snemma árs 2004.

„AUÐVITAÐ ER ÞETTA OFT ERFITT EN ÞETTA ERU BÖRNIN MÍN. SAMA HVAÐ Á GENGUR 
MUN ÉG ALDREI SNÚA VIÐ ÞEIM BAKI. ÉG KEM ALLTAF TIL MEÐ AÐ HJÁLPA ÞEIM.“



Útsölustaðir Biotherm: Andorra, Strandgötu 32, Hafnarfirði - Bjarg, Stillholti 14, Akranesi - Debenhams, Smáralind
GK snyrtistofa, Kjarnanum, Mosfellsbæ - Snyrtivöruverslunin Glæsibæ – Hagkaup, Kringlunni - Jara, Hafnarstræti 104, Akureyri

 Konur & Menn, Hafnarstræti 9-13, Ísafirði - Lyf & heilsa, Austurveri - Lyf & heilsa Kringunni - Lyf & heilsa, Mjódd
Lyf & heilsa, Hringbraut, JL húsinu - Lyf & heilsa, Kjarnanum, Selfossi - Lyf & heilsa, Suðurgötu 2, Keflavík
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Ígildi 5000 lítra af lindarvatni í einu kremi*
Slekkur þorsta húðarinnar

Aquasource
Sýnileg rakagefandi áhrif: Strax 93%**. Yfir allan daginn 92%**.
Já, gefur húðinni raka......og svo miklu meira! Húðin er böðuð í jafngildi 5000 lítra af virku

lindarvatni*. Og það sést: 24 stunda samfelld rakagjöf. Húðin verður fersk og full af lífi.

Áhrifarík rakagjöf frá Biotherm.

Í kremunum er Pure Extract af Thermal Plankton (PETP) unnið úr lindarvatni og hefur

Biotherm einkaleyfi á notkun þess. Það er vísindalega sannað að PETP örvar

frumuendurnýjun húðarinnar og hún öðlast heilbrigði og fegurð.

www.biotherm.com

Nú bjóðum við frábær tilboð í öllum Aquasource rakakremunum frá Biotherm þar sem 125 ml

andlitsvatn og 50 ml hreinsigel fylgja sem kaupauki með hverju kremi. Einnig tilboð á Biopur

rakakreminu fyrir blandaða / feita húð og Acnopur rakakreminu fyrir húð með bóluvandamál.
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Sé þetta rétt hjá henni og Kalli 
Bjarni fái dóm fyrir að hafa eingöngu 
flutt kókaínið inn getur hann átt von á 
þriggja ára fangelsisdómi miðað við 
dóm sem féll fyrir skömmu þar sem 
svipað magn kókaíns kom við sögu. 
Vaninn er að fólk sitji af sér 2/3 dóms-
ins ef hegðun er til fyrirmyndar. Það 
þýðir að Kalli Bjarni muni afplána tvö 
af þeim þremur árum sem hann verður 
að öllum líkindum dæmdur fyrir. Ef 
rannsókn málsins verður hröð og 
ákæra verður gefin fljótt út eru allar 
líkur á að hann sitji á gæsluvarðhaldi 
þar til dómur fellur og kemur það til 
frádráttar upphaflegu refsingunni. 
Hann gæti því í besta falli sloppið úr 
fangelsi snemma sumars 2009.

Fjölskyldan farin
Árið 2003 féll þjóðin kylliflöt fyrir sjó-

aranum með fallegu röddina og fram-
tíðin virtist björt. Í viðtali við DV nokkr-

um mánuðum eftir sigurinn viðurkenndi 
Kalli að hafa verið í dópi um tíma en 
eftir að hafa kynnst konunni sem seinna 
varð barnsmóðir hans og eiginkona, 
Aðalheiði, á meðferðarheimilinu Stað-
arfelli kvaddi hann það líferni. „Við 
skiptumst á símanúmerum og vorum 
fljót að hittast þegar við vorum bæði 
komin heim. Þetta var í ágúst eða sept-
ember og ég var fluttur inn til hennar í 
janúar. Þar hefur mér liðið vel og ætla 
mér að vera áfram,“ sagði hann hlæj-
andi í viðtali við DV árið 2004. 

Líf hans tók svo stakkaskiptum þegar 
hann stóð uppi sem sigurvegari Idols-
ins og þá fóru kjaftasögurnar að gras-
sera. Í viðtalinu í DV sagðist Kalli Bjarni 
engan áhuga hafa á dópi né þeim heimi 
sem því fylgdi. 

„Ég hef prufað þennan heim og veit 
hvernig hann virkar. Nú er ég í öðrum 
heimi þar sem ég þarf að vera fyrir-
mynd barna og standa mig sem Idol-
stjarna. Dópheimurinn og Idol-
heimurinn fara ekki saman,“ sagi Kalli á 
sínum tíma. 

Hann og Alla birtust saman í viðtöl-
um og ástin leyndi sér ekki. Þegar þau 
kynntust stóð Kalli á krossgötum og 
vissi ekki hvert leið hans myndi liggja. 
„Þá kynntist ég henni og sá tilgang með 
því að snúa lífi mínu við. Með Öllu var 
ég loks tilbúinn að eignast fjölskyldu og 
slaka á. Ég sé ekki eftir því eina mínútu 
enda hefur gengið vel hjá okkur,“ sagði 
Kalli Bjarni í viðtalinu. 

Bæði áttu þau börn frá fyrra sam-
bandi og eignuðust tvö börn saman. 

Nú, fjórum árum síðar, er allt í rúst. Í 
dag eru Kalli Bjarni og Alla skilin en 
hafa haldið vinskap sín á milli, sam-
kvæmt móður hans sem segir Öllu vera 
niðurbrotna. „Hún er algjörlega í rúst 

blessuð stúlkan og grætur bara. Þetta 
hefur ekki síður haft áhrif á sex ára 
gamlan son þeirra sem er mikill pabba-
strákur,“ segir Sveinbjörg en bætir þó 
við að Alla styðji heilshugar við bakið á 
syni sínum. 

„Ég veit ekki hvar hann væri ef henn-
ar og foreldra hennar hefði ekki notið 
við. Ég er þess líka fullviss að hún mun 
taka aftur við Kalla Bjarna ef hann 
tekur sig saman í andlitinu,“ segir Svein-
björg.

Fær ekki plötusamning
Kalli Bjarni var að sögn móður hans 

staddur í Frankfurt til að ræða við 
plötufyrirtæki sem hafði áhuga á því 
að gefa út tónlist hans. Þar var hann 
ásamt föður sínum, Guðmundi Sveins-
syni, sem býr í Noregi og segir Svein-
björg að faðir hans hafi verið á fundi 
með plötufyrirtækinu fyrri daginn og 
það hafi litið vel út. „Nú eru hins vegar 

engar líkur á því að af plötusamningi 
verði,“ segir Sveinbjörg. Í kjölfar sig-
ursins í Idol-keppninni gaf Kalli Bjarni 
út plötu en hún seldist ekki vel og fékk 
ekki góða dóma. Spurð hvort sonur 
hennar hafi leiðst aftur út í dópið þar 
sem tónlistarferillinn hafi ekki gengið 
sem skyldi segir Sveinbjörg erfitt til 
um að segja. „Hann hefði náð lengra ef 
hann hefði látið dópið eiga sig. Útgáfu-
fyrirtækið þarna úti ætlaði að gefa 
tónlist hans út. Nú er það allt ónýtt. 

Ég hef sagt við hann að hann hafi 
sogið hæfileikana upp í nefið á sér,“ 
segir Sveinbjörg.

Systirin fyrirmynd fyrir 
Kalla Bjarna

En það er enn von og það veit Svein-
björg manna best. Dóttir hennar og 
systir Kalla Bjarna var í mörg ár á göt-
unni þar sem hún var háð fíkniefnum 
og oft nær dauða en lífi. Hún hefur nú 
verið edrú í ellefu mánuði og stolt 
mömmu hennar leynir sér ekki þegar 
talið berst að dótturinni. 

„Auðvitað er þetta oft erfitt en þetta 
eru börnin mín. Sama hvað á gengur 
mun ég aldrei snúa við þeim baki. Ég 
kem alltaf til með að hjálpa þeim. Dótt-
ir mín hefur staðið sig mjög vel og ég 
vil nota þetta tækifæri til að koma 
þakklæti til starfsfólksins á deild 15 á 
Kleppi þar sem hún hefur dvalið. Betri 
stað fyrir fólk sem er jafn illa farið og 
hún veit ég ekki um,“ segir Sveinbjörg, 
sem vonar heitt og innilega að bati 
dóttur hennar verði til að sýna Kalla 
Bjarna að það sé til leið út úr viðjum 
fíkniefnanna. „Hún er fyrirmynd sem 
hann getur litið upp til.“

indiana@frettabladid.is 
oskar@frettabladid.is

NAFN: Karl Bjarni Guðmundsson
FÆDDUR: 6. janúar 1976
GÆLUNAFN: Kalli Bjarni
HJÚSKAPARSTAÐA: Fráskilinn
BÖRN: Þrjú, 9 ára stúlka og tveir 
drengir, 6 ára og eins og 
hálfs árs.
STARF: Sjómaður og 
tónlistarmaður.
AFREK: Vann Idol Stjörnuleit 
árið 2004.

HVER ER MAÐURINN?

STENDUR ÞÉTT VIÐ HLIÐ HANS Þótt Kalli Bjarni og barnsmóðir hans Aðalheiður Hulda Jónsdóttir séu skilin segir Sveinbjörg að hún 
standi þétt við bakið á honum í þessum erfiðleikum. SIRKUSMYND/HARI

„HÚN ER ALGJÖRLEGA Í RÚST
BLESSUÐ STÚLKAN OG GRÆT-
UR BARA. ÞETTA HEFUR EKKI 
SÍÐUR HAFT ÁHRIF Á SEX ÁRA 
GAMLAN SON ÞEIRRA SEM ER 

MIKILL PABBASTRÁKUR.“

FYRSTA PLATAN
Kalli Bjarni gaf 
út sólóplötuna 
Kalli Bjarni 
skömmu eftir 
Idolið en hún olli 
vonbrigðum.
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Skráning á sumarnámskeið Hraðlestrarskólans er hafin á www.h.is og í síma 586-9400
Hvað segja nemendur okkar um námskeiðið:

Frábært, markvisst, hnitmiðað, æviábyrgð, nytsamlegt, krefjandi, skemmtilegt, mjög gott, skipulagning, einbeiting, 
jákvæðni, mikil aðstoð, góður kennari, spennandi, árangursríkt, hvetjandi, góð þjónusta.

Náðu forskoti með okkur í sumar!
“Snilldarnámskeið..kom skemmtilega á óvart hversu 

miklum hraða ég náði.” 
Guðbjörg Jónsdóttir, 40 ára Framhaldsskólakennari.

“Loksins sé ég fram á það að geta klárað
lesbækur fyrir próf”

Elín Björk Jónsdóttir, 15 ára nemi.

“Ég sexfaldaði lestrarhraða minn á 3 vikum! 
Frábært!”

Guðjón Bergmann, 34 ára rithöfundur, f
yrirlesari og jógakennari.

“Ykkur að þakka mun ég rúlla upp samræmdu 
prófunum.”

Jökull Torfason, 15 ára nemi.

“Þetta mun nýtast mér alla ævi.” 
Jóhanna Helga, 15 ára grunnskólanemi.

“...á eftir að spara mér hellings tíma af 
námsbókalestri.”

Ragna Björk Ólafsdóttir, 17 ára nemi og golfari.

Skráning fer fram 25. maí til 10. júní á heimasíðunni www.fa.is/fjarnam

Fjarnám allt árið ! Skráning á sumarönn 2007

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Nemendur í Menntaskólan-
um Hraðbraut eru nú 160. 
Eftir útskrift úr skólanum 
kjósa margir að taka sér frí og 
ferðast. Einhverjir nemendur 
úr fyrsta útskriftarárgangi 
skólans árið 2003 hafa nú lokið 
háskólaprófi.

Þriðji útskriftarárgangur Mennta-
skólans Hraðbrautar útskrifast 
í sumar. Þar er að finna nemend-
ur á ýmsum aldri; flestir eru átján 
ára en þeir elstu á fertugsaldri. 
Nemendum fjölgar frá ári til árs 
en farið er hægt í uppbygging-
una. „Aðsóknin eykst stöðugt en 
við viljum frekar góða nemend-
ur en fjölga þeim of mikið,“ segir 
Ólafur Haukur Johnson, skóla-
stjóri Hraðbrautar. „Nemendur 
eru nú 160 en við stefnum að því 
að þeir verði aldrei fleiri en 200.“

Til að eiga möguleika á inn-
göngu í Hraðbraut þurfa nem-
endur sem koma beint úr grunn-
skóla að ná 7,5 í meðaleinkunn í 

íslensku, ensku og stærðfræði í 
samræmdu prófunum. Annað er 
uppi á teningnum hjá eldri um-
sækjendum en þá er hver umsókn 
metin fyrir sig.

Skólastarfið í Hraðbraut er með 
nokkuð öðrum hætti en í öðrum 
menntaskólum, enda ekki vanþörf 
á ef drífa á stúdentsprófið af á 
tveimur árum. Skólaárinu er ekki 
skipt í eiginlegar annir heldur í 15 
lotur sem hver um sig er sex vikur. 
Kenndir eru þrír þriggja eininga 
áfangar í senn. Hver lota er fjórar 
vikur í kennslu og síðan taka við 
próf í eina viku. Að því loknu er 
hlé í eina viku, nema nemandi hafi 
ekki staðist próf. „Það er mikil-
vægt að geta dregið andann og 
þeir sem standa sig vel fá sjöttu 
hverja viku í frí,“ segir Ólafur.

Kennslutíma er þannig háttað 
að kennt er þrjá daga í viku; mánu-
daga, miðvikudaga og föstudaga. 
Kennt er hvern þessara daga frá 
kl. 8.30 til 16.05 og er farið hratt 
yfir námsefnið og því brýnt að 
nemendur vinni samviskusam-
lega við námið. „Aðra daga er fólk 

í skólanum að sinna heimanáminu 
þannig að nemendur eru í skól-
anum frá hálf níu til fjögur alla 
virka daga vikunnar,“ segir Ólaf-
ur. „Við veitum þeim mikið aðhald 
en um leið kennum við þeim sjálf-
saga sem er nauðsynlegur í vona 
starfi.“

En hvað gera nemendur að námi 
loknu, átján ára með stúdentspróf? 
„Við höfum fylgt nemendum eftir 
og gert kannanir á þeirra högum, 
ef svo má að orði komast,“ segir 
Ólafur. „Þeir hafa náð að fóta sig 
mjög vel og eru að gera allt milli 
himins og jarðar.“

Margir nýstúdenta úr hrað-
braut hafa farið beint í háskóla-
nám bæði hérlendis og erlendis. 
Einhverjir hafa lokið háskólanám-
inu og útskrifast einhverjir úr við-
skiptafræði í vor, tvítugir að aldri. 
„Sumir kjósa að taka sér frí til að 
ferðast og einhverjir hafa gerst 
skiptinemar á fjarlægum slóðum,“ 
segir Ólafur. „Nemendur okkar 
geta í raun gert allt milli himins 
og jarðar eftir útskrift.“

tryggvi@frettabladid.is

Nemendur fóta sig vel
Ólafur Haukur skólastjóri Hraðbrautar segir Hraðbraut ekki keppast við að stækka heldur taka inn sem hæfasta nemendur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 UMSÓKNARFRESTUR FRAMHALDSSKÓLANNA
Þeir sem ætla sér að sækja um skólavist í framhaldsskóla næsta ár 
þurfa að skrá sig fyrir miðnætti mánudaginn 11. júní. Skráning fer 
fram rafrænt á www.menntagatt.is.

Þeir sem útskrifuðust úr grunnskóla í vor hafa fengið veflykil til 
skráningar en þeir sem útskrifuðust fyrr þurfa að sækja um lykilinn á 
www.menntagatt.is.

Þeir sem hafa hug á að sækja um kvöldskóla eða öldungadeildir 
hafa rýmri tíma en umsóknafrestur í slíkt nám rennur út í ágúst.

Nýtt Rannsókna- og fræðasetur 
Háskóla Íslands á Vestfjörðum 
mun taka til starfa í Bolungar-
vík innan tíðar. Samningur 
þess efnis var undirritaður 1. 
júní.

Háskóli Íslands, Náttúru-
stofa Vestfjarða og Bolungar-
víkurkaupstaður eru sam-
starfsaðilar og skipa stjórn 
setursins ásamt fulltrúa frá 
Fjórðungssambandi Vest-
fjarða.

Setrinu, sem er faglega 

sjálfstæð eining og heyrir 
undir Stofnun fræðasetra HÍ, 
er ætlað að vera vettvangur 
fyrir samstarf Háskólans við 
sveitarfélag á Vestfjörðum, 
stofnanir, fyrirtæki, félaga-
samtök og einstaklinga. Megin-
hlutverk setursins verður að 
efla rannsókna- og fræðastarf 
Háskóla Íslands á Vestfjörð-
um, einkum rannsóknir á nátt-
úru, atvinnu og menningar-
sögu Vestfjarða með áherslu á 
ferðamál.

Rannsókna- og fræða-
setur í Bolungarvík

Innan tíðar tekur til starfa rannsókna- og fræðasetur í Bolungarvík.

Vilt þú ráða þínum
námshraða

Nemendur við Framhaldsskólann á Laugum 
geta lokið stúdentsprófi á tveimur til fjórum árum

Í Framhaldsskólanum á Laugum vinna nemendur 
í sveigjanlegu námsumhverfi eftir 
persónubundinni námsáætlun. 

Innritun lýkur á mánudaginn

Kynntu þér málið betur á
www.laugar.is

LAUGAR



T V E I M U R  Á R U M
Á  U N D A N

Faxafen 10

108 Reykjavík

Sími: 517-5040

Fax: 517-5041

Netfang: postur@hradbraut.is

Veffang: www.hradbraut.is

Hefur þú það sem til þarf ?

Róbert Bjarni Bjarnason er 19 ára.

Hann varð stúdent 2005 og lauk

fl ugmannsprófi  frá Oxford Aviation

Training nýlega. Hann hefur nú hafið

störf sem fl ugmaður hjá einu stærsta

fl ugfélagi Evrópu, Ryanair.

Margrét Kara Sturludóttir er 17 ára.Hún er að ljúka stúdentsprófi  og
er á sérstökum heiðurslista yfirúrvalsnemendur Hraðbrautar. Hún er í landsliðinu í körfubolta og var nýlega valiní 5 manna lið ársins ásamt því að veravalin efnilegasti ungi leikmaðurinn.
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Jóhann Arnarsson, Svava Ýr Baldvinsdóttir,  Jörundur Áki Sveinsson, Bjarni Gaukur Þórmundsson og Torfi Magnússon eru öll 
kennarar á afreksíþróttaáfanga Fjölbrautaskólans í Breiðholti.

Frá haustönn 2007 verður 
boðið upp á skipulagt nám 
fyrir afreksfólk framtíðarinnar 
í handknattleik, knattspyrnu 
og körfuknattleik við Fjöl-
brautaskólann í Breiðholti. 

Þetta mun vera kjörið tæki-
færi fyrir afreksíþróttafólk til 
að tengja saman nám og íþróttir 
en nemendur á brautinni munu 
fá þrjár æfingar á viku á skóla-
tíma undir stjórn góðra þjálf-
ara. Eingöngu verður um ein-
staklingsþjálfun að ræða, en 
nemendurnir munu æfa áfram og 
keppa með sínum íþróttafélögum 
og æfingarnar koma í stað allrar 
verklegrar kennslu í íþróttum í 
skólanum.

Afreksíþróttanemendur geta 
stundað nám á öllum braut-
um skólans en meðal annars eru 
gerðar þær kröfur að þeir fái 
meðmæli frá sínu íþróttafélagi 
þar sem staðfest er að um efni 
í afreksfólk sé að ræða. Skóla-
sókn þarf að vera 95%, nemendur 
mega hvorki nota áfengi, tóbak né 
önnur vímuefni og verða að ljúka 
um 13-15 einingum á önn.

Sérstakt leyfi verður veitt 
fyrir keppnisferðum og reikn-
ast þær sem almenn skóla-
sókn. Nemendur brautarinnar fá 
sérstakan umsjónarkennara sem 
fylgist með framvindu náms og 
aðstoðar þar sem við á. 

Bjarni Gaukur Þórmunds-
son, íþróttakennari og upplýs-
ingafulltrúi við Fjölbrautaskól-
ann í Breiðholti, fagnar tilkomu 
brautarinnar enda segir hann 
lengi hafa verið vöntun á slíkum 
valkosti fyrir fólk sem er duglegt 
að stunda sína íþrótt. „Þau geta 
stundað nám á öllum brautum 
skólans en æft með sínu félagi á 
kvöldin. Þrisvar í viku gefst svo 
tími til æfinga á skólatíma undir 
stjórn þjálfara, en það leiðir til 
þess að með tímanum verður við-
komandi betri og betri í sinni 
íþrótt.“

Um samning varðandi strangt 
bindindi á öll vímuefni segir 
Bjarni Gaukur: „Við erum ekki 
að leita að þeim sem eru efnileg 
núna en eru svo að dútla í þessu 
og skemmta sér um helgar. Við 
erum bara að leita að þeim sem 
vilja verða afreksfólk í framtíð-
inni.“ mhg@frettabladid.is

AFREKSFÓLK
á sérstakri braut í FB



nám
fjölbreytt

við allra hæfi
Innritun nemenda sem ljúka grunnskólaprófi í vor stendur yfir og lýkur 11. júní nk.

Innritun er rafræn og eru allar upplýsingar á skólavef menntamálaráðuneytisins,
www.menntagatt.is og á vef skólans, www.ir.is

I ‹ N S K Ó L I N N  Í  R E Y K J A V Í KSKÓLAVÖRÐUHOLTI  •   101 REYKJAVÍK  •   ÍMI 522 6500  •   WWW.IR.IS  •   IR@IR.IS

LÝSINGAFRÆÐI
Iðnskólinn í Reykjavík hóf fyrstur skóla 
á Íslandi kennslu í lýsingatækni og 
útskrifaði nú í vor fyrstu lýsingafræðingana.

MEISTARASKÓLINN
Nám til meistararéttinda eftir 
að sveinsprófi er lokið.

BYGGINGASVIÐ
Húsasmíði – Húsgagnasmíði – Múrsmíði 
Málun – Veggfóðrun og dúklagningar. 
Stúdentspróf af list- og starfsmenntabraut.

HÖNNUNARSVIÐ
Listnámsbraut (almenn hönnun og keramik) 
Hársnyrting – Fataiðnabraut (klæðskurður, 
kjólasaumur – Gull og silfursmíði. 
Stúdentspróf af list- og starfsmenntabraut.

UPPLÝSINGA- OG MARGMIÐLUNARSVIÐ
Upplýsinga- og fjölmiðlabraut – Tækniteiknun
Margmiðlunarskólinn. Stúdentspróf 
af list- og starfsmenntabraut.

SÉRDEILDASVIÐ
Starfsdeild – Nýbúabraut. 
Endurhæfingarnám
Janusar (rekið í 
tengslum við skólann).

RAFIÐNASVIÐ
 Grunnnám rafiðna – Rafvirkjun
Rafeindavirkjun – Rafvélavirkjun
Rafveituvirkjun – Símsmíði. Stúdentspróf 
af list- og starfsmenntabraut.

TÖLVUSVIÐ
Tölvubraut; býður upp á sérhæfingu 
í forritun og netkerfum. Stúdents-
próf af list- og starfsmenntabraut.

ALMENNT SVIÐ
Hægt er að stunda nám í almennum 
greinum í eina til fjórar annir. Nemendur 
sem lokið hafa eða stunda nám á starfs-
menntabrautum geta bætt við sig námi 
sem leiðir til stúdentsprófs.

Á vorönn útskrifuðust 243 nemendur af
20 námsbrautum Iðnskólans í Reykjavík. 

Finndu nám við þitt hæfi í frábærum skóla!
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Árlega útskrifast um tuttugu 
útlendingar með BA-próf í 
íslensku.

„Sögu náms í íslensku fyrir er-
lenda stúdenta, eins og greinin 
heitir, má rekja aftur um fjörutíu 
ár. Fyrst um sinn voru þetta bara 
einstök námskeið fyrir erlenda 
háskólastúdenta, en síðan hefur 
þessu vaxið fiskur um hrygg,“ 
segir Þóra Björk Hjartardóttir, 
dósent við hugvísindadeild Há-
skóla Íslands þar sem íslenska 
fyrir útlendinga hefur verið kennd 
í núverandi mynd frá því um 1990. 
„Námið er þrjú ár og lýkur með 
BA-prófi, en það er byggt upp 
alveg eins og annað erlent tungu-

málanám við hugvísindadeildina 
og kennt á sama hátt.“

Stór hluti nemendanna er út-
lendingar búsettir á Íslandi en 
ásókn í námið hefur meðal ann-
ars aukist í kjölfar innflytjenda-
straums til landsins. 

„Oft er þetta vel menntað fólk 
sem er búið að fara í gegnum náms-
flokkana og þau námskeið sem 
eru í boði, en vill læra meira og 
kemur því hingað til okkar. Hinn 
helmingur nemenda við deildina 
er erlendir háskólastúdentar sem 
koma hingað gagngert til að læra 
íslensku vegna þess að það tengist 
þeirra námi á einhvern hátt, eða 
þá að þeir hafa sérstaklega áhuga 
á landi og þjóð og tungumálinu 
um leið,“ segir Þóra og bætir við 

erlendir nemendur í málvísind-
um eða bókmenntum geti oft tengt 
nám sitt við íslenskunámið. 

„Sum koma líka til að fá útrás 
fyrir ævintýramennsku. Hafa 
kannski kynnst landinu í gegn-
um íslenska tónlist og verða for-
vitin um þjóðina út frá því,“ segir 
hún, en flestir skiptinemanna eru 
frá Norður-Evrópu og Norður-
Ameríku.

Þóra bætir því að lokum við 
að flestir skiptistúdentanna haldi 
heim að ári liðnu meðan aðrir doki 
við. „Sumir kjósa að bæta við sig 
einu eða tveimur árum og ljúka 
BA-prófi héðan en allt í allt út-
skrifast að meðaltali um átján 
manns á ári með BA-gráðu úr 
deildinni.“ mhg@frettabladid.is

Þóra Björk Hjartardóttir, dósent við Háskóla Íslands, segir íslensku fyrir útlendinga 
vera kennda á sama hátt og annað erlent tungumálanám við háskólann.

Fá útrás fyrir 
ævintýramennsku

 MENNTASKÓLI BORGARFJARÐAR TEKUR TIL 
STARFA Í HAUST. Í hinum nýja skóla verða ekki haldin annarpróf 
um jól og vor eins og tíðkast í flestum framhaldsskólum. Þess í stað 
verður áhersla lögð á símat árið um kring. Önnur nýjung er að nám til 
stúdentsprófs miðast við þrjú ár, en það er í samræmi við nýja náms-
skrá. Skólinn er einkaskóli og gefst áhugasömum kostur á að gerast 
hluthafar í honum á heimasíðu hans, menntaborg.is.

EFTIR HELGI RENNUR ÚT UMSÓKNARFRESTUR Í 
FRAMHALDSSKÓLA LANDSINS. Af því tilefni verða nokkrir 
skólar með opið hús þar sem gestum og gangandi býðst að ræða við 
starfsfólk og nemendur skólanna. Menntaskólinn á Akureyri er opinn 
á laugardag, Menntaskólinn í Reykjavík á sunnudag og Verzlunarskóli 
Íslands á mánudag. 

UNDANFARIN ÁR HEFUR MENNTASKÓLINN VIÐ 
HAMRAHLÍÐ EINN BOÐIÐ UPP Á NÁM TIL STÚD-
ENTSPRÓFS Á ENSKU. Næsta haust verður breyting þar á 
þegar Verzlunarskóli Íslands tekur í notkun slíkt nám. Verður það þó 
frábrugðið náminu í MH þar sem áhersla verður lögð á viðskiptafög 
ásamt alþjóða- og menningarfögum. 

Menntaskólinn á Ísafirði
     Innritun fyrir haustönn 2007 lýkur á miðnætti 11. júní. 

Innritun í Menntaskólann á Ísafirði stendur til miðnættis 11. júní 2007. Innritunin er rafræn og
framkvæmd gegnum netið. Sótt er um á menntagátt.is. Umsóknarfrestur um dreifnám í 
einstökum áföngum er til 24. ágúst. Gögn um fyrra nám sem skráð eru í Innu fylgja
umsókninni sjálfkrafa. Önnur viðeigandi gögn þurfa að berast skólanum áður en
umsóknarfresti lýkur. 

Skólinn býður upp á fjölda námsbrauta í bundnu áfangakerfi: 

Bóknám til stúdentsprófs:
Félagsfræðabraut 
Náttúrufræðibraut
Viðskipta- og hagfræðibraut 
Tónlistarnám er metið sem kjörsvið

Annað bóknám: 
Almenn námsbraut 
Nýbúabraut
Starfsbraut

Starfsnám:
Sjúkraliðabraut 

Verknám: 
Grunnám bíliðna
Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina
Grunnnám hár- og snyrtigreina (4 annir)
Grunnnám málmiðngreina (4 annir)
Grunnnám rafiðngreina (4 annir)
Húsasmíði (sveinspróf) 
Stálsmíði (sveinspróf) 
Vélstjórnarbraut, 1. og 2. stig

Almennt meistaranám að loknu sveinsprófi

Viðbótarnám til stúdentsprófs

Góð aðstaða er á heimavist. Tíu einstaklingsherbergi eru með sturtu og snyrtingu, þar af tvö 
sem geta verið tveggja manna, 24 einstaklingsherbergi eru með sameiginlegu baði og salerni 
fyrir hver sex herbergi. Við skólann er mjög gott mötuneyti. Þar fá íbúar heimavistar þrjár
máltíðir á dag, en aðrir  nemendur geta keypt þar hádegismat. 

Nánari upplýsingar eru að finna á vefsíðu skólans www.misa.is eða í síma 450-4400.
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NÁM Í HÓTELSTJÓRNUN Í MK
Nám í hótelstjórnun hefst í Menntaskólanum í Kópavogi næsta haust. 

Um er að ræða nám á háskólastigi og er það kennt í samstarfi við César Ritz 
Collages í Sviss. Fyrsta árið af þremur er kennt hér á landi og munu nemend-
ur síðan eiga þess kost að ljúka BA-námi sínu í Sviss. Þetta er námsmöguleiki 
fyrir nemendur sem lokið hafa iðnnámi í matvælagreinum og/eða stúdents-
prófi. Nemendur sem ljúka fyrsta árinu útskrifast með Diplóma í hótel- og 
veitingarekstri. Innritun í nám í MK stendur nú yfir á menntagatt.is og lýkur 
11. júní. 

Hótelstjórnun í MK og Sviss

Mikið verður um dýrðir við 
skólaslit Menntaskólans á 
Akureyri.

Venju samkvæmt eru mikil 
fagnaðarlæti á hverju ári fyrir 
norðan á Akureyri þegar stúd-
entar við Menntaskólann út-
skrifast hinn 17. júní.

Nemendur skólans ganga 
fylktu liði í Íþróttahöllina þar 
sem skólaslit eru kl. 10.00 
og eftir það eru nýstúdentar 
myndaðir í Stefánslundi.

Starfsfólk og nemendur 
taka síðan þátt í almennum há-
tíðarhöldum í miðbænum í til-
efni 17. júní.

Hátíðarfagnaður fer fram í 
Íþróttahöllinni um kvöldið og 
að því loknu halda nýstúdent-
ar niður á Ráðhústorg þar sem 
dansað er fram á rauða nótt. 

Hægt er að kynna sér dag-
skrána frekar inni á vef-
síðu skólans, www.ma.is, 
þar sem allar nánari upp-
lýsingar um skólann og 
námsfyrirkomulagið er einnig 
að finna.

Dansað á 
Ráðhústorginu

Nemendum Menntaskólans á 
Akureyri mun vafalaust ekki leiðast 
17. júní.

Menntaskólanum í Reykjavík, 
eða MR eins og hann er gjarnan 
kallaður manna á milli, var slitið 
í 161. sinn 1. júní en þá útskrifuð-
ust hvorki fleiri né færri en 182 
stúdentar.

MR á mjög langa sögu að baki, 
alveg aftur til biskupsstólsins 
í Skálholti sem stofnaður var 
árið 1056. Hann var fluttur til 
Reykjavíkur 1786 í hús fyrir ofan 
Suðurgötu, en færður til Bessa-
staða 1805 vegna þess hversu 
léleg húsakynnin reyndust vera. 
Loks var skólinn fluttur í núver-
andi húsnæði árið 1846.

Hann gekk lengi undir heitinu 
Reykjavíkurskóli, Lærði skólinn 
eða Latínuskólinn. Síðan Hinn al-
menni menntaskóli í Reykjavík. 
Skólinn fékk loks heitið Mennta-
skólinn í Reykjavík árið 1937.

Í upphafi var áhersla lögð á að 
kenna fornmálin en nú eru þar 
kenndar allar helstu námsgrein-
ar, við forn- og nýmáladeildir, 
eðlis- og náttúrufræðideildir.

Frá þessu er greint á www.
mr.is - rve

Skóli með sögu

MR flutti í núverandi húsnæði 1846.
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Sólstöðuhátíð víkingaSólstöðuhátíð víkinga
í Hafnarfirði  8.- 17. júní 2007

Víkingamarkaður  - Leikhópur - Bardagavíkingar  - Erlendir víkingar
Víkingaveitingastaðir í tjöldum - Kraftajötnar- Handverksvíkingar

ansleikir -Víkingasveitin - límumenn -Eldsteikt lam
Víkingaveislur  öll kvöld  o.fl.o.fl.

Fjölskylduhátíð
Víkingamarkaður  - Leikhópur - Bardagavíkingar  - Erlendir víkingar
Víkingaveitingastaðir í tjöldum - Kraftajötnar- Handverksvíkingar

Dansleikir -Víkingasveitin - Glímumenn -Eldsteikt lamb
Víkingaveislur  öll kvöld, o.fl.o.fl.

Fjölskylduhátíð

Fjörukráin þakkar eftirtöldum
aðilum fyrir stuðninginn

Ferðamálastofa
Icelandic Tourist Board
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Boðið verður upp á nýtt nám 
við Tónlistarskóla FÍH í haust, 
auk þess sem haldið verður 
áfram með nýstárlegt nám 
sem er ætlað að undirbúa tón-
listarmenn fyrir bransann.

„Í haust ætlum við að taka upp 
nýja undirbúningsdeild í söng-
námi,“ segir Björn Th. Árnason, 
skólastjórnandi Tónlistarskóla 
FÍH, Félags íslenskra hljómlistar-
manna. „Vegna mikillar ásóknar 
í söngdeildina, vildum við gefa 
fleirum tækifæri á að komast að. 
Valið verður úr hópi þeirra hæf-
ustu sem komast ekki áfram núna 
í gegnum hefðbundnar leiðir. 
Núna er verið að móta kennsluna, 
það er að segja fornámið og fram-
haldið.“

Að sögn Björns var nýju námi 
hleypt af stokkunum í skólanum 
síðastliðið haust. Það kallast at-
burðastjórnun og skólastjórnand-
inn líkir því við lífsleikni fyrir 
fullorðna.

„Það er ekki nóg að læra að 
verða hljóðfæraleikari eða söngv-
ari í tónlistarnáminu, heldur 
nauðsynlegt að þekkja staðhætti, 
réttindi sín og kunna að koma sér 

á framfæri, svo dæmi séu tekin. 
Þessu námi er ætlað að hjálpa 
mönnum með það. Að vísu gáfu 
fáir kost á sér í það síðast, þar 
sem fólk vissi ekki alveg um hvað 
það snerist. Ég á von á því að 
margir sæki um í þetta sinn, ekki 
síst þar sem við ætlum að gefa 
fleirum þann valmöguleika.“

Að öðru leyti segir Björn námið 
ekki hafa tekið neinum stakka-
skiptum. Það sé þó í stöðugri 
endurskoðun og félagslífið sé 
alltaf jafn fjörugt. „Síðasta haust 
settum við upp söngleikinn „We 
Will Rock You“ og þar á undan 
nærmyndartónleika vegna 25 
ára afmælis skólans, þar sem 
fram komu fyrrverandi og núver-
andi nemendur skólans. Það var 
ekki annað að sjá en að þeir sem 
tóku þátt skemmtu sér mjög vel. 
Næsta haust er síðan viðbúið að 
við setjum upp annan söngleik, 
þótt ekki sé búið að ákveða hver 
hann verður. Litið er á vinnuna 
sem fer í þetta sem tímasókn og 
þar af leiðandi allt saman metið í 
skólastarfi.“

Björn segir nemendur við skól-
ann vera á aldrinum tólf og upp 
í þrítugt. Þeir stundi grunn-, mið-
og framhaldsnám og námið sé 

Fyrir einstaklinginn 
og samfélagið

Í Framhaldsskólanum á Laug-
um var síðasta haust farið af 
stað með þróunarverkefni 
sem gengur út á sveigjanlegt 
námsumhverfi og persónu-
bundna námsáætlun. Þuríður 
Sólveig Sigurðardóttir, nem-
andi í Framhaldsskólanum á 
Laugum, segir alla hafa verið 
mjög ánægða með verkefnið.

Síðasta haust var farið af stað 
með breytt námsumhverfi á öllu 
fyrsta árinu í Framhaldsskólanum 
á Laugum og gert ráð fyrir að ef 
það gengi vel myndu allir árgangar 
taka þátt í verkefninu næsta haust. 
Þuríður var einn af þeim nemend-
um sem tóku þátt í þróunarverk-
efninu þar sem hún var fyrsta árs 
nemi á náttúrufræðibraut síðasta 
vetur. „Verkefnið gengur út á það 
að allir geti unnið á sínum hraða og 
þess vegna erum við helminginn af 
tímanum í skólanum í vinnustof-
um þar sem við veljum sjálf hvað 
við gerum,“ segir Þuríður. „Í stað-
inn fyrir að vera til dæmis í fjór-
um íslenskutímum á viku erum við 
í tveimur og fáum tvo tíma í vinnu-
stofu á móti, sem er mjög þægi-
legt.“

Í vinnustofutímunum ráða nem-
endur að sögn Þuríðar sjálfir 
hvaða námsgrein þeir taka fyrir. 
„Það er skylda að mæta í vinnu-
stofurnar en það er ekki skylda að 
læra endilega stærðfræði í þriðja 
tíma á mánudegi. Við getum því öll 
verið að gera mismunandi hluti. 
Við fáum samt að vita hvaða kenn-
arar eru með vinnustofutímana 
og maður skipuleggur sig svolítið 
eftir því. Ef stærðfræðikennar-
inn er til dæmis með vinnustofu 
í fyrsta tíma á miðvikudegi notar 
maður þann tíma frekar til að klára 

heimadæmin í stærðfræði en að 
gera eitthvað annað. Þó að maður 
þurfi líka að vera í venjulegum 
tímum með öðrum krökkum þar 
sem kennarinn talar bara yfir allan 
hópinn er gott að vita að maður 
fari svo í vinnustofu þar sem hægt 
er að fá hann til þess að útskýra 
námsefnið á manns eigin hraða,“ 
segir hún.

Að sögn Þuríðar er misjafnt 
eftir dögum hversu mörgum 
vinnustofutímum nemendur eru í 
og hversu mörgum hefðbundnum 
tímum. „Stundum erum við bara í 
vinnustofum og stundum kannski 
bara í tveimur tímum í vinnustof-
um. Kosturinn við þetta kerfi er 
að það eru engar eyður og maður 

Allir vinna á ei

Landbúnaðarháskóli Íslands hefur í tvo vetur 
boðið upp á sérstaka braut í náttúru- og 
umhverfisfræðum þar sem íslensk náttúra er 
í aðalhlutverki. 

„Grunnurinn er kennsla í hefðbundnum raunvís-
indum þar sem áherslan er lögð á þverfaglegt 
nám í náttúru- og umhverfisfræði. Einnig er farið 
í samspil manns og náttúru með sjálfbæra nýt-
ingu í huga,“ segir Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 
prófessor og námsbrautarstjóri við skólann. 
Brautin var fyrst sett á laggirnar haustið 2005 
og munu fyrstu nemendurnir útskrifast með BS-
gráðu að ári. 

„Ég held að þetta sé mjög mikilvægt nám því 
nýting okkar á náttúrunni er alltaf að aukast. Ís-
lensk náttúra er mjög sérstök og við þurfum 
fleira fólk sem hefur góða þekkingu á henni til að 
geta nýtt hana skynsamlega.“ 

Anna segir sérstöðu brautarinnar felast í þver-
faglegu námi þar sem nemendur fái grunn í jarð-
fræði, veðurfræði, grasafræði, dýrafræði og 
að lokum vistfræði sem tengir þessar greinar 
saman. Þeir munu einnig útskrifast með sérþekk-
ingu á náttúru Íslands þar sem vettvangsferðir og 
útinám eru stórir þættir. 

Aðsókn á brautina hefur aukist til muna og kom-
ast nú færri að en vilja og má tengja það við vax-
andi áhuga og umræðu um umhverfismál. Anna 
Guðrún sér fyrir sér að nemendur hennar muni í 
framtíðinni gegna stóru hlutverki við hvers konar 
landnýtingu, hvort sem um er að ræða virkjanir, 
vegagerð eða sumarbústaðalönd. 

thorunn@frettabladid.is

Nýta náttúruna við námið

Anna Guðrún Þórhallsdóttir er prófessor og námsbrautar-
stjóri í Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri. 

Námið í Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri einskorðast ekki við skólastofuna og gjarnan er farið í vettvangsferðir.

Nemendur á fyrsta ári í vettvangsferð í fjöru. 
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BorgarholtsskóliBorgarholtsskóli
Innritun nemenda úr grunnskóla á haustönn 2007 

stendur yfir og lýkur 11. júní

Í boði eru eftirtaldar námsbrautir:

  Bóknám til stúdentsprófs Listnám:
  Félagsfræðabraut    Margmiðlunarhönnun
   Málabraut     grafísk áhersla

  Náttúrufræðibraut    Margmiðlunarhönnun
       fjölmiðlatækni

  Iðnnám    Annað starfsnám:
  Grunndeild bíliðna     Félagsliðabraut
   Fyrrihlutanám í málmiðnum   Verslunarbraut

Almenn námsbraut er einnig í boði fyrir þá nemendur sem ekki standast
inntökuskilyrði á aðrar námsbrautir.

Við aðstoðum nemendur og forráðamenn við rafræna innritun 
vikuna 4.-8 . júní kl. 11-16.

Opið hús verður í skólanum 11. júní kl. 11-18 þar sem kynnt er það 
nám sem er í boði.

Nánari upplýsingar um einstakar námsbrautir eru á heimasíðu.
Borgarholtsskóli, v/Mosaveg, 112 Reykjavík. Sími 535 1700. Bréfasími 535 170.

Sjá nánar á heimasíðu: www.bhs.is

getur klárað heimanámið í vinnu-
stofunum og verið búinn þegar 
skólinn er búinn,“ segir hún.

Þuríður segist ekki alveg hafa 
vitað hvað hún var að fara út í þegar 
hún byrjaði. „Fyrst fannst mér 
þetta svolítið skrýtið en með hjálp 
kennaranna vandist þetta mjög 
fljótt. Fljótlega varð mjög erfitt að 
vera í mörgum venjulegum tímum 
í röð og þá fór mann að þyrsta í 
vinnustofutíma. Flestir voru mjög 
duglegir að læra í vinnustofun-
um en stundum var maður svolítið 
latur og þá var ágætt að geta bara 
lesið í Egilssögu eða eitthvað þess 
háttar,“ segir hún og hlær.

Þróunarverkefnið gekk það vel 
síðasta vetur að búið er að ákveða 
að haldið verði áfram með það 
næsta vetur og að sögn Þuríðar er 
mikilvægt að þeir sem taka þátt í 
því geti svolítið treyst á sjálfa sig. 
„Þegar maður er nýkomin úr þessu 
verndaða umhverfi sem er í grunn-
skóla, þar sem kennararnir passa 
upp á að maður geri allt á réttum 
tíma, eru þetta svolítil viðbrigði. 
En í þessu litla samfélagi á Laugum 
eru kennararnir náttúrlega dugleg-
ir að passa upp á okkur og hvetja 
okkur áfram þannig að það er engin 
hætta á að einhver týnist.“

gin hraða

Þuríður var mjög ánægð með vinnustofukerfið í Framhaldsskólanum á Laugum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÖRLYGUR HNEFILL

lánshæft þegar á framhaldsstig-
ið er komið. „Síðan er boðið upp 
á kennaranám til þriggja ára og 
eru nemendur sem útskrifast frá 
deildinni mjög eftirsóttir á at-

vinnumarkaðinum,“ bendir hann 
á. „Þetta er náttúrlega notadrjúgt 
nám sem skilar sér vel, jafnt til 
einstaklingsins og samfélagsins.“ 

roald@frettabladid.is

Björn Th. Árnason segir alltaf líf og fjör í Tónlistarskóla FÍH. Á síðasta ári var söngleik-
urinn „We Will Rock You“ settur upp við góðar undirtektir og á næsta ári er stefnt að 
því að flytja annan söngleik. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR





10-11 Arnarbakka, Reykjavík ] [ 10-11 Austurstræti, Reykjavík ] [ 10-11 Barónsstíg, Reykjavík ] [ 10-11 Borgartúni, Reykjavík
10-11 Dalvegi, Kópavogi ] [ 10-11 Engihjalla, Kópavogi ] [ 10-11 Hafnargötu, Keflavík ] [ 10-11 Hafnarstræti, Akureyri
10-11 Hjallabrekku, Kópavogi ] [ 10-11 Hjarðarhaga, Reykjavík ] [ 10-11 Kaupangi, Akureyri ] [ 10-11 Langarima, Reykjavík
10-11 Laugalæk, Reykjavík ] [ 10-11 Lágmúla, Reykjavík ] [ 10-11 Leifsstöð, komusal ] [ 10-11 Lyngási, Garðabæ
10-11 Melabraut, Hafnarfirði ] [ 10-11 Seljavegi, Reykjavík ] [ 10-11 Sporhömrum, Reykjavík ] [ 10-11 Staðarbergi, Hafnarfirði

Nú eru 20 verslanir 10-11 opnar allan  sólarhringinn

Peugeot
Speedfight

50 AC
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Ég átti mitt fyrsta barn árið 2001 eftir eðlilega 
meðgöngu og fæðingu en fór svo í keiluskurð 

áður en ég eignaðist annað barnið. Keiluskurður-
inn er talinn hafa veikt leghálsinn, sem varð til 
þess að Hildur Arney fæddist ellefu vikum fyrir 
tímann. Þegar ég gekk með þriðja barnið var svo 
saumað fyrir leghálsinn,“ segir Drífa Baldursdóttir 
þriggja barna móðir. Drífa vissi ekki um aukna 
hættu á leghálsbilun við keiluskurð en lét vita í 
mæðraskoðuninni að hún hefði gengist undir 
skurðinn. „Fyrir tilviljun hitti ég á lækni sem las 
gögnin um mig og lét mig panta leghálsmælingu. 
Þarna voru að koma jól og ég fór ekki fyrr en eftir 
jólin í mælinguna en þá var ég komin 23 vikur og 
5 daga. Þar kom í ljós að ég var komin í hættu-
ástand, leghálsinn var orðinn mjög þunnur. Ég 
fékk sterasprautur til að hjálpa barninu að þroska 
lungun og ég var send í rúmlegu inn á meðgöngu-
deild og var látin liggja því von var á barninu á 

hverri stundu. Ég var heppin og náði að liggja 
inni þar til ég var komin 29 vikur. Þá fór vatnið að 
leka og barnið fæddist en leghálsinn hafði verið 
fullstyttur frá 25. viku,“ segir Drífa, sem eignaðist 
litla stelpu sem var 6 merkur. „Hún var hraust og 
heilbrigð og þurfti á lítilli hjálp að halda miðað 
við hvað hún kom snemma,“ segir Drífa og bætir 
við að það hafi hjálpað henni mikið hversu vel 
henni hafi tekist að undirbúa sig fyrir fæðinguna. 
„Við vorum ótrúlega heppin að komast svona 
snemma undir læknishendur og ég er viss um að 
það hafi bjargað lífi hennar að hægt var að seinka 
fæðingunni um þessar vikur. Við erum því 
ótrúlega þakklát öllu frábæra starfsfólkinu sem 
annaðist okkur.“ Drífa og sambýlismaður hennar 
höfðu áhuga á að eignast þriðja barnið en voru 
hrædd. „Við lögðum ekki í aðra meðgöngu og ég 
ætlaði ekki að verða aftur ófrísk. Yngsta stelpan 
kom því alveg óvænt en ég var komin 15 vikur 
þegar ég uppgötvaði að ég var ófrísk. Þá fór ég 
strax inn á meðgöngudeild þar sem var saumað 
fyrir leghálsinn. Ég var í góðu eftirliti og mátti 
ekki vinna og átti að taka því rólega heima og 
náði að ganga 37 vikur. Þá var saumurinn tekinn 
úr og fimm dögum seinna var ég komin með 10 í 
útvíkkun,“ segir Drífa og bætir við að saumurinn 
hafi greinilega gert sitt gagn. „Yfirleitt þurfa konur 
að ganga í gegnum það að missa börnin sín áður 
en leghálsbilun uppgötvast og að mínu mati 
vantar fræðslu. Þegar ég greindist með leghálsbil-
un vissi ég ekkert hvað þetta var og varð að leita 
mér upplýsinga á erlendum heimasíðum,“ segir 
Drífa sem ætlar ásamt öðrum konum að stofna 
félagasamtök foreldra fyrirbura. „Sem foreldrar 
fáum við endalausa bæklinga um litningargalla 
og jafnvel tannvernd en ekkert um þetta. Við 
ætlum okkur að gefa út bæklinga og blöð og búa 
til heimasíðu og alvöru félag í kringum þetta.“

Elsta dóttir mín fæddist fimm og hálfri viku fyrir 
tímann og tvíburastelpurnar sjö vikum fyrir 

tímann,“ segir Guðrún Hulda Fossdal, sem eignað-
ist allar þrjár dætur sínar fyrir tímann. Sú elsta, 
Anna Lára, verður þriggja ára í ágúst svo það er í 
nógu að snúast hjá Guðrúnu. „Ég vaknaði eina 
nóttina við það að rúmið var á floti og datt strax í 
hug að vatnið væri farið. Þegar ég kom á sjúkra-
húsið var mér sagt að ég yrði skoðuð daginn eftir 
þar sem til að meta stöðuna. Vatnið endurnýjaði 
sig hins vegar ekki og fæðingin fór af stað. Þegar 
Anna Lára fæddist fór hún beint í hitakassa. Hún 
hefði komist úr honum einum, tveimur dögum 
seinna ef hún hefði ekki fengið gulu,“ segir Guðrún 
Hulda og bætir við að hún hafi í rauninni ekki náð 
að verða hrædd þar sem hún hafi lítið vitað um 
fyrirbura. „Ég hugsaði aldrei á meðgöngunni að 
eitthvað gæti gerst eða að barnið gæti komið fyrir 
tímann. Seinni meðgangan var hins vegar erfiðari 
en þá fékk ég að vita að konur sem eru með sjúk-
dóminn sem ég er með, NF1, geta átt á hættu að 
fæða fyrir tímann. Læknarnir fylgdust vel með 
mér og ég lá fyrir frá 26. viku vegna leghálsbilunar 
og samdrátta og var undir miklu eftirliti,“ segir 
Guðrún sem þá var ófrísk af tvíburunum. „Ég vissi 
svo lengi að tvíburarnir myndu aldrei haldast heila 
meðgöngu svo hver dagur var algjör lukka. Á 30. 
viku var ég komin með fullstuttan legháls og 3 í 
útvíkkun. Þegar þær fæddust fékk ég ekki hríðir 
heldur opnaðist leghálsinn meira og fór belgur tví-
bura A að síga út. Ásrún Svava og Birna Vala voru 
báðar í hitakassa í ca tvær vikur en þær voru 7 og 
9 merkur. Sú meðganga tók verulega á því ég vissi 
að ég ætti engan möguleika á að klára hana. Ég var 
hrædd allan tímann og náði ekki að njóta þess að 
vera ófrísk.“ Eftir fæðingu Önnu Láru frétti Guðrún 
af félagskapi foreldra fyrirbura og segir það hafa 
hjálpað sér mikið. „Við erum með fyrirburahóp 
http://groups.msn.com/fyrirburar og stefnan er 
að setja upp almennilega heimasíðu þar sem hægt 
verður að nálgast upplýsingar um fyrirbura, ekki 
bara það sem gerist á sjúkrahúsinu heldur líka 
varðandi næstu árin. Fyrirburar geta orðið eftir á í 
líkamlegum þroska þótt þeir fylgi jafnöldrum 
sínum oftast í andlegum þroska og þeir eru oft 
veikari fyrir og fá frekar pestir,“ segir Guðrún. Elsta 
dóttir hennar er með tímabundið skert ónæmis-
kerfi, sem Guðrún telur muni rjátlast af henni. 
Önnur tvíburanna er svo í reglulegri sjúkraþjálfun 
þar sem hún fylgir ekki eftir í líkamsþroska. „Tví-
burarnir eru eins og sex og sjö mánaða börn þótt 
þær séu níu mánaða en ég geri fastlega ráð fyrir að 
þær nái sér að fullu,“ segir Guðrún, sem ætlar sér 
ekki að eignast fleiri börn. „Þessi félagsskapur for-
eldra fyrirbura hjálpaði mér mjög mikið og það var 
gott að ræða við fólk sem hefur staðið í svipuðum 

sporum og fá leiðbeiningar og fá að vita á hverju 
maður getur átt von. Leghálsbilun er ekki algeng 
en samt algengari en fólk heldur. Talið er að um 
eitt prósent kvenna fái leghálsbilun, sem eru um 
35-40 konur á ári, og við viljum vekja athygli á 
henni því það eru tvö til þrjú fóstur á ári sem deyja 
og sú tala er allt of há. Auk fyrirburahópsins erum 
við komin með hóp fyrir konur með leghálsbilun 
sem er ætluð til þess að hjálpa konum í þessari 
stöðu,“ segir Guðrún en slóðin á þá heimasíðu er 
http://groups.msn.com/leghalsbilun. Guðrún 
lítur björtum augum til framtíðar en vill gera sitt 
til að fræða verðandi foreldra um hættuna á 
leghálsvíkkun. „Stelpurnar mínar eru sannkall-
aðar kraftaverkastelpur og hafa braggast ótrú-
lega vel þrátt fyrir að hafa komið fyrir tímann.“

indiana@frettabladid.is

Sannkallaðar kraftaverkastelpur

Fæddist ellefu vikum fyrir tímann

DUGLEGAR „Tvíburarnir eru eins og sex og sjö 
mánaða börn þótt þær séu níu mánaða en ég geri 
fastlega ráð fyrir að þær nái sér að fullu,“ segir 
Guðrún sem ætlar sér ekki að eignast fleiri börn.

ANNA LÁRA Fæddist 5 og hálfri viku fyrir tímann.

HILDUR ARNEY Nýfædd í hitakassa. Á myndinni 
sést í hönd pabba hennar.

SIRKUS RÆDDI VIÐ DRÍFU OG GUÐRÚNU HULDU, UNGAR KONUR SEM ÁTTU BÖRNIN SÍN FYRIR TÍMANN.

MÆÐGUR Guðrún Hulda með dæturnar. Stelpurnar eru sannkallaðar kraftaverkastelpur og hafa braggast 
ótrúlega vel þrátt fyrir að hafa komið fyrir tímann.

FALLEGIR FYRIRBURAR

KÁTAR OG FRÍSKAR Hildur er rúmlega tveggja 
ára heilbrigð stúlka. Hér er hún með mömmu 
sinni Drífu.



1) Í bragðprófun meðal 100 reykingamanna var Nicorette Fruitmint borið saman við helsta keppinautinn - Fruit nikótíntyggigúmmí. Nicorette Fruitmint var talið bragðbetra
nikótíntyggigúmmí. RSSL Pharma, 2005. Markaðsathugun gerð fyrir Pfizer. Nicorette nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð þegar reykingum er hætt eða þegar dregið er úr
reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávallt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðli. Skammtar eru einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr
þeim. Því ber að kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Í fylgiseðlinum eru upplýsingar um: verkun og notkun, varúðarreglur, mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður
en lyfin eru notuð, hugsanlegar aukaverkanir og aðrar upplýsingar. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða
öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall, óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarleg hjartsláttarglöp eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette nikótínlyf. Börn yngri en 15 ára,
þungaðar konur og konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Nicorette nikótínlyf nema að ráði læknis.

Handhafi markaðsleyfis: McNeil Denmark ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatúni 2, Garðabæ.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Geymið

fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. www.nicorette.is

Nicorette Fruitmint er mjúkt að innan, hefur stökkt
yfirborð og frískandi bragð með gómsætri blöndu
af ávöxtum og myntu.

Nicorette Fruitmint

Bragðbetra í bragðprófun1)

Betra verð

betra bragð

Bragð sem kemur á óvart

Þín ákvörðun
Þín leið
Þitt Nicorette
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13.9.2006 Long time no see !!!

Það er orðið ansi langt síðan að þetta blogg var opið en ég ákvað að 

opna það að nýju. Ástæðan er sú að ég er búin að ganga í gegnum 

HELL tíma síðustu mánuði og ég er að vona að með því að skrifa 

um hlutina og það sem fram undan er hjálpi það mér. 

Fyrir ykkur sem ekki eru að skilja bullið í mér þá lenti ég á spítala 

29. júlí sl og fékk síðan þær hræðilegu fréttir 4. ágúst að ég væri 

með krabbamein. 

15.5.2007 Ljósið í myrkrinu, ljósið í lífi mínu...
Þó að ég hafi fengið hræðilegar fréttir í New York ... Gerðist jafnframt dásam-
legur hlutur í mínu lífi. Mig hefur mikið langað til að segja ykkur frá þessu fyrr 
en beit í tunguna á mér þar sem ég vildi segja fyrst vinum og ættingjum.
Ég hef yndislegar fréttir að færa ... Nú er ég opinberlega heitbundin kona .
Ég og Diddi minn trúlofuðum okkur á veitingastaðnum Rainbow Room í 
Rockefeller Center á 86. hæð. Það er veitingastaðurinn sem t.d myndin Sleep-
less in Seattle er að hluta til tekin upp. Aðstæður okkar eru skrítnar hvernig 

sem á það er litið en þetta var 
bara eitthvað sem að ég þráði 
svo rosalega á þessum tíma-
punkti í mínu lífi og þar sem 
ég elska þennan strák.

29.12.2006 Friday
Mig langar að spyrja ykkur lesendur góðir hvernig 
hugsið þið til dauðans ??? Hræðist þið hann ??? Hald-
ið þið að við deyjum og fæðumst aftur seinna ??? 
Hittum við ættingja og vini sem hafa dáið á undan 
okkur ??? Er líkaminn okkar bara hulstur eða eins og 
bíll sem að bilar og skemmist með tímanum og við 
fáum svo annað hulstur seinna þegar við höfum náð 
einhverjum þroska ??? Eða er bara allt svart eftir að 
við deyjum og öllu lokið ??? Ég hef stundum sjálf velt 
þessu fyrir mér. Mér finnst pínu óhugsandi að öllu sé 
bara lokið þegar við deyjum. Ég vona allavega að 
þegar minn tími kemur að ég fái að hitta alla ættingja 
mína sem eru farnir. Finnst eitthvað svo óhugsandi 
og óaðlaðandi að hugsa til þess að allt sé bara svart 
og maður rotnar í einhverri mold. Afhverju deyja þá 
sumir sem ungabörn eða ungir??? Hver var þá eigin-
lega tilgangurinn með þeirra stuttu komu í þetta líf 
???

12.5.2007 Mætt aftur á svæðið
Loksins kom að því.. Er núna sest fyrir framan tölvuna og farin að skrifa nýja blogg-

færslu. Síðustu dagar hafa verið mér erfiðari en ég hef nokkurn tímann upplifað áður. 

Ég var svo full bjartsýnar og vonar og allt í einu sprakk blaðran og ég sé enga leið út.

En viti menn mér er nákvæmlega sama hvað hver segir. Ég ætla mér að lifa meira en 

nokkra mánuði. Það er ekkert hægt að segja svona og ákveða að þessi x manneskja 

eigi þessa x marga daga eftir. Við erum jafn misjöfn eins og við erum mörg og ég er 

ákveðin að taka einn dag í einu og lifa sem lengst. 

Ég er búin að ræða við tvö elstu börnin mín. Útskýra fyrir þeim alvarleikann sem við mér blasir núna. 

Þau verða að vita alla möguleikana og vera undir það búin. Ég hélt svei mér þá að hjarta mitt myndi 

kremjast trilljón sinnum á meðan. Að sjá alla hræðsluna og örvæntinguna í litlu augunum þeirra og öll 

litlu tárin og geta ekki sagt neitt til að draga úr sársaukanum. Get rétt ímyndað mér hvernig litlu skinn-

unum líður.... Úffffff lífið er svo ósanngjarnt eitthvað.

Ég vil ennþá trúa að ég eigi von. Ég vil ennþá trúa að ég eigi eftir að gifta mig eftir nokkur ár, ferma 

börnin mín o.s.frv .. o.s.frv.  Ég ætla mér og ég skal !!

9.5.2007

Sorgarfréttir
Skrifa í dag fyrir 
hönd systur minn-
ar sem treystir sér 
ekki til að skrifa.
Læknarnir höfðu 
samband.  Mein-
vörpin þekja nú 
60% af lifrinni og 
það sem verra er 
sjást nú skýr merki 

þess að krabbameinið 
situr á fleiri stöðum í 
líkamanum.  Lækn-
arnir í NY geta því ekki 
hjálpað, hvorki með 
skurðaðgerð né lyfja-
meðferð.  Sjúkdómur-
inn er ólæknandi og að 
sögn þeirra á Ásta 

nokkra mánuði eftir 
ólifaða.
Daði bróðir

Ásta Lovísa Vilhjálmsdóttir lést á líknardeild Landspítalans 
30. maí síðastliðinn en hafði þá vakið mikla athygli fyrir 
hetjulega baráttu sína við krabbamein. Ásta Lovísa verður 
borin til grafar næstkomandi mánudag kl. 11 í Hallgríms-

kirkju. Þessi einstæða þriggja barna móðir bar harm sinn ekki í hljóði 
heldur deildi hún sögu sinni í gegnum fjölmiðla, ekki síst með skrifum 
á heimasíðu sinni þar sem hún leitaði styrks og útrásar. Hún opnaði 
umræðu um sjúkdóm sem hefur fellt svo marga og svo margir glíma 
við en fáir tjá sig um. Frásagnir hennar báru aldrei með sér sjálfs-
vorkunn heldur voru fullar af styrk og lífsgleði. Þessi einstaki styrkur 
og æðruleysi sem hún bjó yfir lét engan sem á hana hlýddi ósnortinn. 
Sirkus minnist Ástu Lovísu með hennar eigin orðum.

15.11.2006 Ástu væl :)
Þessi mikli lífsvilji minn er farin að hafa jákvæðar breytingar á 
mér. Það er ekki langt síðan ég gat ekki gert plön. Mér var 
algjörlega um megn að festa eitthvað niður. Núna get ég það. 
Ég er búin að ákveða að fara til Svíþjóðar í janúar með krakk-
ana. 

Þótt að krabbamein sé mjög alvarleg veikindi og ég tala nú 
ekki um þegar meinvörpin eru farin að láta á sér bera ... þá er 
samt svo margt jákvætt sem þessi veikindi hafa gefið mér. Það 
er ekki bara alslæmt að fá krabbamein og ég virkilega meina 
það. Ég veit að margir eiga eftir að hugsa... „vá nú er hún alveg 
að tapa sér kerlingin“... en þetta er satt. Það er svo margt 
jákvætt sem þetta hefur leitt af sér og ég er mun þakklátari 
fyrir hvern dag sem ég lifi. 

1.12.2006 Howdy :)
Þarmarnir í mér eru loksins farnir að sýna smá virkni. Það 

gerðist bara í gær. Ég þurfti að fara með sjúkrabíl yfir á 

gamla Boggann þar sem stungið var á milli rifbeinanna á 

mér og þar komið fyrir dreni. Það nefnilega sást á myndum 

sem voru teknar í gær að það var risa graftarpollur fyrir ofan 

þarmana og kom þannig í veg fyrir að þeir næðu að starfa 

eðlilega. Áiiiii þetta var vont og er ennþá vont  að hafa þetta 

drena drasl hangandi þarna út. Guð hvað ég skammast mín 

fyrir steypuna sem vall upp úr mér þarna á skurðaborðinu.... 

heheheh.... mín heimtaði sko eitthvað slæfandi og ég fékk 

það aldeilis og eiginlega miklu meira en það...tíhíhíhí... Held 

að ég þori ekki að hitta þann doksa aftur í bráð.

31.10.2006
Grumpy days
Guð ég veit ekki hvar ég væri ef ég hefði 
ekki mömmu og vissa aðra aðila í mínu 
lífi. Mamma er alveg ótrúlegur einstakl-
ingur. Vinnur hörðum höndum og kemur 
svo til mín til að hjálpa mér með heimili 
og börn. Það sem mér finnst dásamlegast 
við þetta allt er að í raun þá er hún ekki 
alvöru mamma mín en kemur fram við 
mig sem sína eigin. Eins og þið mörg vitið 
þá lést mamma mín og systir úr arfgengri 
heilablæðingu. Þegar ég var aðeins 3 ára 
gömul láu leiðir pabba og hennar saman 
og læsti ég mig utan um lærin á henni og 
spurði hana hvort hún vildi vera mamma 
mín ... hehehe...... og auðvitað gat hún ekki staðist þessi hvolpaaugu. Þrátt fyrir 

að ma&pa hættu saman þegar ég var á 
unglingsaldri þá hefur hún alltaf verið stoð og stytta í mínu lífi og barna minna. 

Talandi um að vera HÖRKUKVENDI .... 
hehehe .... þá er ég ótrúlega heppin að hafa kynnst henni .... LUV U MAMMA .... 

7.1.2007 Hux* hux* hux*
„........ Ég er ekki gefin fyrir uppgjöf. Ég berst þar til 
ég fell. Þetta er styrkur sem mér er í blóð bor-
inn..... Það sem máli skiptir er að trúa á að meðan 
þú getur dregið andann eigirðu von.

21.2.2007 Bad news 
... once again :(
Jæja þá fékk ég víst enn 
einn skellinn. Sjúkdóm-
urinn minn hefur versn-
að því miður. Meinvörpin 
hafa öll stækkað um 
einhverja mm sem er 
frekar mikið og ég er 
með stækkun í eitlum í 
maganum *GRÁT*. Það 
þarf að fylgjast með 
þessum eitlum ef þeir 
stækka eitthvað meira þá 
þarf að skoða þá nánar 
og athuga hvort að það 
sé krabbi í þeim líka .. en 
allavega verður ekkert 
gert neitt í þeim málum í 
bili..... Úfff öll familían er 
í sjokki og ég get ekki lýst 
því hvernig mér líður 
núna. Þetta ætlar greini-
lega að verða erfiðara en 
ég hélt og ég verð bara að 
vera hreinskilin að ég er 
orðin pínu svartsýn á 
framhaldið. Ég veit að ég 
má það ekki ... En halló 
það eru til takmörk hvað 
maður getur endalaust 
tekið við. ... Æji vonandi 
næ ég að rífa mig upp úr 
þessu og halda áfram að 
berjast ... Er líklega 
bara að syrgja þessar 
fréttir núna.

8.3.2007 Grenj og ennþá meira grenj
Ohhh mig langar til að grenja ... Húðin heldur áfram að versna og versna. Núna er ég alveg þakin í andliti, eyrum, hársverði, bringu og baki. Ég er eitt flakandi sár og grænir... já grænir nabbar út um allt *ÆL*.
Ég hef bara ekki séð annað eins og mig langar ekki út. Ég skammast mín svo fyrir þetta að ég get varla hugsað mér að láta fólk sjá mig svona *sniff*sniff*sniff*. Ég veit alveg að ég á að hugsa að ef þetta lyf er að virka þá á þetta bara að vera smáræði .. En þetta er svoooo vont bæði andlega og líkam-lega. Það er svo mikill sársauki í þessu að ég er alltaf að vakna á nóttunni og mér líður hreint út sagt ömurlega. Ég er komin á ofnæmislyf og sýklalyf en það virðist ekkert virka... Núna skil ég það sem doksinn minn sagði að sumir sem hafa fengið svona aukaverkanir kjósa að hætta á lyfinu sem að veldur þessu .. Ég ætla mér ekki að gefast upp .. Ég ætla mér að reyna að þola út þessar 6 vikur. Það er sko eins gott að þetta lyf virki .... Annars var öll þessi þjáning til einskis.

Æji ég er ekki glöð og hress í dag ... *sniff*sniff*

7.5.2007 New
York.... New York
Ferðin hingað í gær gekk 
þrusu vel fyrir sig. 
Allt stóðst sem átti að 
standast þannig að ég 
var ennþá vel hress 
þegar við náðum á leiðar-
enda.
Á morgun fáum við að 
vita út úr myndunum. 
Hittum læknana reyndar 
ekki.. Heldur eigum við 
að bíða eftir símtali frá 
þeim.

8.5.2007
Engar fréttir ennþá... :(
Erum búin að sitja við símann 
í allan dag og höfum ekkert 
frétt ennþá.. Því miður. 

20.5.2007 Úppps ..sorry... Betra 
seint en aldrei ;)
Miðað við allt þá er ég ótrúlega glöð í hjart-
anu mínu þessa dagana og vonandi heldur 
það bara áfram. Mér líður rosa vel, lítið um 
verki og er alveg ótrúlega ástfangin. Ég er í 
raun ennþá svífandi á mínu bleika skýi og 
njóta þess að vera á lífi í dag. Ég skal lofa 
að bæta úr bloggleysinu mínu.. Ætlaði ekki 
að láta fólk halda að eitthvað mikið væri 
að þegar ég þeysist um allan bæ á mínu 
bleika hamingjusama skýi.
Knús á ykkur og prufið að byrja daginn á 
því að brosa, þakka fyrir daginn í dag og 
opna fyrir hjartað... Er það DÍLL ???

Knús og liðið
Tjá tjá 
Ásta Lovísa

9.5.2007 Svar óskast
Fengum því miður ekkert 
svar í gær.  Biðum og biðum 
en án árangurs.

30.5.2007 Engill á himni
Elskuleg systir mín, Ásta Lov-ísa, andaðist á Líknardeild Lsp í Kópavogi fyrr í dag.  Fjöl-
skyldan vill senda þakkar-
kveðjur fyrir allan stuðninginn, hlýhug og falleg orð.  Þið gáfuð Ástu ómetanlegan styrk í bar-áttu hennar.

Með fyrirfram þökk og virðingu,
Daði bróðir

7.12.2006 Smá bögg
Hvað er málið með mig og tónlist ??? Ég hef 
alltaf verið svo mikil tónlistarkelling þá aðal-
lega í vælu lögunum ... en núna eftir að ég 
veiktist þá virðist ég ekki geta hlustað á lögin 
mín án þess að ég fái kvíðakast... Æji þetta er 
svo vont því allar særandi hugsanir sækja þá 
svo á. Ég skrapp út með vinkonu minni núna í 
kvöld og kom svo heim, kveikti á tónlist og lét 
renna í bað og bara BAMM! Allt í einu sat ég 
skælandi eins og lítið barn sem vantaði knús. 
Afhverju get ég ekki hlustað á tónlist án þess 
að óæskilegar hugsanir banki upp á ???? 
Hugsanir eins og ... kannski séu þetta mín 
síðustu jól sem ég fæ að eiga með börnunum 
mínum og ég verði að gera sem mest úr þeim 
fyrir okkur..... ohhhh mér finnst ég vera að 
kafna!!!  Ef ég næ svo ekki að standa undir 
þeim væntingum að halda hin fullkomnu jól. 
Svei mér þá það er stærðar kvíðaköggull í 
maganum mínum núna og mér finnst ég svo 
ráðvillt eitthvað. Ég sakna þess svo að vera 
heilbrigð og geta bara haft áhyggjur yfir því 
hvað skal hafa í matinn þann daginn eða 
pirra mig út af smá munum. Æji þetta er svo 
sárt stundum og ég þrái svo að verða heil-
brigð aftur.

ÁSTA LOVÍSA VILHJÁLMSDÓTTIR FÆDD: 9. AGÚST 1976 - DÁIN: 30. MAÍ 2007

Minningin um ótrúlega sterka 
konu lifir áfram á meðal okkar

Blogg Ástu Lovísu :www.123.is/crazyfrogg 
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 Besta kvikmyndin

„Ég ætla ekki að taka neitt sérstaklega 
mikið af sumarfríi og allur minn frítími 
mun fara í sýningar á Dýrunum í 
Hálsaskógi víðsvegar um landið. Við 

ætlum m.a. í tveggja vikna leikferð 
hringinn í kringum landið vikuna fyrir og 
eftir verslunarmannahelgi.“

Andrea Ösp Karlsdóttir leikkona

„Ég ætla að fara til Danmerkur, í lesbískt 
brúðkaup. Ætli ég fari svo ekki smá ferð 
með tjaldvagn á einhvern fallegan stað á 
Norðurlandinu.
Mývatnssveitin er 
alltaf í uppá-
haldi.“

Sigrún
Vésteinsdóttir 
fréttamaður 
N4

„Vonandi skrepp ég til Barcelona í júní. 
Engin meiriháttar plön. Heimsæki 
kannski Guðmund vin minn Brynjólfsson 
á Hóla með tjald. Reyni að vera góður 
við fjölskylduna mína og skrifa eitt stykki 
leikgerð.“

Bergur Þór Ingólfsson leikari

„Aldrei þessu vant ætla ég að taka mér 
smá sumarfrí en það hefur ekki gerst í 
nokkur ár enda alltaf nóg að gera á Ísó.
Ætla að fara eitthvað útí heim í smá 
honnýmún með familíunni og svo verðum 
við líka mikið í paradísinni okkar í 
Haukadal í Dýrafirði á slóðum Gísla Súra 
en þar eigum við lítið og kósý félags-
heimli.“

Elfar Logi Hannesson leikari

Talan hans Kalla Bjarna er 3 sem er oft tala listamanna og þeirra 
sem geta eitt og annað meira en almúginn. Þristar eru samt oft latir 

og það þarf oft að setja þá upp á fjallið svo þeir skauti niður. Þristar 
eru eins og Kalli, glaðlyndir og jákvæðar týpur og yfirleitt í góðu 
stuði og það er gott að vera í kringum þannig sál. Það er búið að 
ríkja mikið álagstímabil í kringum Kalla Bjarna en þetta sprengju-
tímabil byrjaði í kringum áramótin. Kalli er að fara í ár hreinsunar 

og virðist þetta tímabil skipta ofsalega miklu máli í lífi hans upp á 
framtíðina að gera. Hann mun koma öllum á óvart og standa keikur, 
hreinsa til í kringum sig og koma eins og nýr maður aftur inn á sjónar-

sviðið. Kalli er að fara inn á andlegt ár og leitar jafnvel í styrk trúar-
innar. Hann mun finna að alþjóð stendur með honum í þess-

um hremmingum og hann mun styrkjast á næstu 
árum. Þetta verður honum til góðs vegna þess að 
fíkniefni eiga aldrei aftur eftir að freista hans, þetta 
var lækning hans á því. Hann á eftir að semja mikið 
og koma fólki virkilega á óvart.

Hvað á að gera í sumarleyfinu?

Sigríður Klingenberg spáir fyrir Kalla Bjarna

KALLI BJARNI Sigríður segir að þessi 
lífsreynsla eigi eftir að verða Kalla 
Bjarna til góðs.

SIGRÍÐUR KLINGENBERG segir að Kalli muni koma 
öllum á óvart og standa keikur eftir þessa erfiðu 
lífsreynslu.

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
SPURNINGAKEPPNI SIRKUS HELDUR ÁFRAM. HÉR KEPPIR SIGMUNDUR ERNIR
RÚNARSSON VIÐ RÚNAR FREY GÍSLASON.

„Godfather I og II eru alltaf í uppáhaldi 
hjá mér, Casablanca og Breakfast at 
Tiffany‘s. Silence of the Lambs var svaka 
góð og ég sá A Fish Called Wanda 
mörgum sinnum og fannst hún alltaf jafn 
fyndin. Sá The Departed um daginn og 
bætti henni á listann, mjög skemmtileg. 
Svo voru auðvitað allar Pink Panther-
myndirnar ferlega fyndnar og Benjamín 
dúfa var æði.“

Anna Mjöll Ólafsdóttir söngkona

„Fyrsta myndin sem ég man eftir að hafa 
séð var The Sound of 

Music. Ég horfði á hana 
á hverju einasta kvöldi í 
svona sex ár og hætti 
því líklega þegar ég var 
12 ára.“

Anna Sigríður 
Pálsdóttir
hárgreiðslu-
meistari

„Ef ég verð að velja er 
það The Pianist og 
The Sound of Music. 
Ég get horft á The 
Pianist aftur og aftur 
og fer alltaf að gráta 

yfir henni.“

Íris Hólm 
Jónsdóttir, 
söngkona GÍS

„Uppáhaldsmyndin mín er Bend It Like 
Beckham. Ég horfði mikið á íþróttamyndir 
sem barn um stráka sem unnu titla og 
það var ekki fyrr en ég varð tvítug að ég 
fór í bíó og sá mynd um fótboltastelpu.“

Halla Gunnarsdóttir knattspyrnukona

Svör:1. Einar Már Guðmundsson. 2. Dr. Derek Shepherd. 3. McLaren. 4. 780. 5. 15 ár. 6. 
Bandarísk. 7. Jógvan.8. Rowan Atkinson. 9. Mary. 10.Jordin Sparks.

Sigmundur Ernir
1. Einar Már Guðmundsson.
2. Lækninn.
3. McLaren.
4. 815.
5. 18 ár.
6. Bresk.
7. Færeyski folinn Jógvan.
8. Rowan Atkinson.
9. Mary.
10. Justin eitthvað.

 Rúnar Freyr Gíslason
1. Guðmundur Andri Thorsson.
2. Dr. Þröst Leó Gunnarsson.
3. BMW.
4. 300.
5. 15.
6. Bresk.
7. Jógvan.
8. Rowan Atkinson.
9. Nanna Kristín Magnúsdóttir.
10. Jordin Sparks.

1. Hver skrifaði bókina 
Vængjasláttur í þak-
rennum? 

2. Hvern leikur 
Patrick Dempsey í 
Grey‘s Anatomy? 

3. Fyrir hvaða lið 
ekur ökuþórinn 
Fernando Alonso? 

4. Hvert er póstnúmerið á 
Höfn í Hornafirði? 

5. Hvað hefur 
Jay Leno 
stjórnað The 
Tonight 
Show í mörg 
ár?

6. Hvers 
lensk er dans-

pönksveitin
The Rapture sem 

er væntanleg til 
landsins í júní?

7. Hver syngur lagið Hvern einasta 
dag?

8. Hver leikur Mr. Bean?

9. Hvað heitir eiginkona Friðriks 
krónprins Danmörku?

10. Hver er nýjasta American Idol-
stjarnan?

Sigmundur Ernir bindur enda á sigurgöngu Rúnars Freys. Sigmundur náði fimm 
réttum stigum gegn fjórum réttum stigum Rúnars. Rúnar Freyr skorar á Halldór 
Gylfason leikara sem mætir Sigmundi í næstu viku. Fylgist með.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar 

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson 

oskar@frettabladid.is, 

Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@

frettabladid.is Útlitshönnun Kristín 

Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 550 5000 

Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir 

550 5864 gretakaren@frett.is

sirkus



Tryggðu þér miða á: Sjáðu myndina í

myndgæðum í Sambíóunum, Kringlunni 
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Alþjóðleg ráðstefna á Grand Hótel í Reykjavík
8 júní 2007

Dagskrá
Kl. 
13:00 Guðrún Jónsdóttir fundarstjóri og talskona Stígamóta opnar 

ráðstefnuna
13:10  Erindi pallborðsþátttakenda: 

1. Rosy Weiss (Austurríki), forseti International Alliance of
Women (IAW) 

2. Marit Kvamme (Noregur), í stjórn Womens Front of
Norway, Network Against Prostitution and Trafficking in
Women og FOKUS 

3. Ágúst Ólafur Ágústsson (Ísland), alþingismaður
4. Rachael Lorna Johnstone (Skotland/Ísland), lektor við

Háskólann á Akureyri
14:15 Umræður pallborðsþátttakenda 
15:00  Kaffihlé
15:15 Umræður pallborðs og ráðstefnugesta
15:30 Niðurstöður frá pallborðsþátttakendum 

Ráðstefnan fer fram á ensku Aðgangur ókeypis Kaffiveitingar

Fara vændi og virðing saman í jafnréttisþjóðfélagi? 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Víðibrekka 36
Grímsnes
Stórglæsilegt heilsárshús 

Stærð: 173,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 43.000.000
173 m² heilsárshús í  Búrfellslandi  í  Grímsnesi.  Stórglæsilegt  útsýni  er úr húsinu sem stendur á 5262 m²
eignalóð í hlíðum Búrfells. Húsið skiptist í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, svefnloft,
geymslu og yfirbyggða og einangraða verönd. Gólfgeisli  er í  plötu hússins og verandar sem er steypt og
stimpluð. Mikil og skemmtileg lýsing er í húsinu og þakskeggi sem stjórnað er af fjartýringu. Lækur rennur í
gegnum  lóðina  rétt  við  húsið  og  bíður  hann  upp  á  skemmtilega  möguleika.  Möguleiki  er  að  fleiri
samliggjandi lóðir fáist með.
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Dverghólar 14
800 Selfoss
Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 23.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Forstofa  með  flísum  á  gólfi,inn  af  forstofu  er  herbergi.Eldhús  er  með  dökkri  innréttingu  með  miklu
skápaplássi,innbyggð uppþvottavél og tvöfaldur ísskápur fylgja. Stofa og eldhús eru samliggjandi. Stofa er
björt með flísum á gólfi- útgengt er í garð. Baðherbergi er með flísum á gólfi og sturtuklefa. Gert er ráð fyrir
baðkari.  Herbergi  eru  með  parketi  á  gólfum  og  skápum.  Þvottahús  er  með  flísum  á  gólfi  og  góðum
innréttingum með vask. Innangengt er í bílskúr úr þvottahúsi.
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Okkar elskulega, eiginkona, dóttir, móðir,
tengdamóðir, amma og systir,

Anna M. Vilhjálmsdóttir
Vallengi 4, áður til heimilis Lyngholti 15, Reykjanesbæ, 

lést á Landspítalanum Hringbraut, deild 11-E, 27. maí.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Sveinn Sæmundson
Sigríður Gísladóttir
Júlíana Sveinsdóttir                 Jón Jóhannesson
Vilhjálmur Sveinsson              Hulda Fríða Berndsen
Sveinn Daði Einarsson
Berglind Anna Einarsdóttir
Ísak Vilhjálmsson
Svanlaug Vilhjálmsdóttir

  

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

Einar Sigurvinsson
flugvélstjóri, Vogatungu 65, Kópavogi,

sem lést 31. maí sl. verður jarðsunginn frá
Kópavogskirkju í dag, föstudaginn 8. júní, og hefst
athöfnin kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Hjartaheill, Landssamband hjartasjúklinga.

Fyrir hönd aðstandenda,

Sigrún J. Lárusdóttir

Ástkær sonur okkar, bróðir og frændi,

John Elben Potot
Æsufelli 4, Reykjavík,

lést í Reykjavík 27. maí. Útförin fer fram föstudaginn
8. maí í Landakotskirkju klukkan 13.00.

Bienvenido Potot, faðir
Lolita Potot, móðir
Robert Potot, bróðir
Julibie Potot, systir
Janet Potot, systir
og frændfólk.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Henning Frederiksen
skipstjóri, Stjörnusteinum 12, Stokkseyri,

verður jarðsunginn frá Stokkseyrarkirkju laugardaginn
9. júní kl. 14.00.

Ingibjörg Jónasdóttir
Jónas Henningsson Katrín Jónsdóttir
Vilhelm Henningsson Anna Kristín Ingvarsdóttir
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir,
amma og langamma,         

Guðrún Rósa Sigurðardóttir  
frá Hælavík, Löngubrekku 47, Kópavogi,

sem lést í hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð fimmtudag-
inn 31. maí, verður jarðsungin frá Kópavogskirkju
mánudaginn 11. júní kl. 11. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á minningarsjóð Sunnuhlíðar.
Fyrir hönd aðstandenda:
Karl Hjartarson       Ragnheiður Hrefna Gunnarsdóttir

Ásdís Emilía Björgvinsdóttir
Lilja Hjartardóttir                   
Sigrún Hjartardóttir
Guðmundur Hjartarson   Þórhalla Jónsdóttir
Stefanía Hjartardóttir       Helgi Hrafnsson
Gunnhildur Hjartardóttir
Ingibjörg Hjartardóttir
Skarphéðinn Þór Hjartarson   Guðrún Sigríður Loftsdóttir
Fríða Á. Sigurðardóttir              Gunnar Ásgeirsson
Guðný Sigurðardóttir                Hallbjörn Björnsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Minningarhátíð um Fjölnismann-
inn séra Tómas Sæmundsson verður 
haldin á Breiðabólstað í Fljótshlíð á 
morgun kl. 14.00. Er það gert í tilefni 
af því að 200 ár eru nú liðin frá fæð-
ingu þessa hugsjónamanns, sem með 
skrifum lagði sitt af mörkum til sjálf-
stæðisbaráttu Íslendinga um miðja 
nítjándu öld.

„Dagskráin hefst í Breiðabólstaðar-
kirkju, þar sem ég ávarpa kirkjugesti 
stuttlega. Síðan verður leikþáttur eftir 
Guðrúnu Ásmundsdóttur, leikkonu 
og leikstjóra, þar sem stiklað verður 
á lífshlaupi séra Tómasar, eiginkonu 
hans Sigríðar Þórðardóttur og Fjöln-
ismanna. Enda er þetta mikil örlaga-
saga,“ segir Önundur Björnsson, sókn-
arprestur í Breiðabólstaðarpresta-
kalli.

„Síðan verður gengið að minningar-
steininum um séra Tómas, sem Fjöln-
ismenn söfnuðu fyrir á sínum tíma, 
í kirkjugarðinum, en hann á nokkuð 
merka sögu að baki,“ heldur Önundur 
áfram. „Hann varð nefnilega innlyksa 
á kajanum í Kaupmannahöfn í tólf ár 
þegar til stóð að senda hann til Íslands. 
Ástæðan var sú að ekki hafði tekist að 

safna nægum peningum fyrir ferð-
inni.

Jón Sigurðsson forseti, sem var 
frændi Tómasar, komst á snoðir um 
þetta og ákvað að borga flutning á 
steininum úr eigin vasa. Hann komst 
þannig til Eyrarbakka, en ekki vildi 
betur til en svo að hann varð innlyksa 
þar í annan eins tíma.

Það var síðan fyrir harðfylgi annars 
skyldmennis Tómasar, Tómasar bónda 
á Barkarstöðum, að steinninn var end-
urheimtur þaðan og komst á sinn stað. 
Hann gerði sér lítið fyrir einn frosta-
vetur og sótti steininn ásamt hópi 
manna og saman burðuðust þeir með 
hann austur, í frosti og snjó.“

Milli 1940 og 1950 lét þáverandi þjóð-
minjavörður Matthías Þórðarsson fjar-
lægja upphaflegu marmaralágmynd-
irnar af steininum og setja eirafsteyp-
ur í staðinn. Með tímanum hefur eirinn 
valdið því að tauma hefur lagt af honum 
og skaðað. Nú hafa steinsmiðir og for-
verðir frá Fornleifastofnun unnið hörð-
um höndum að því að laga steininn eins 
og best verður gert. Verður því verki 
haldið áfram. Yfirbragð hans er því 
nokkuð gott að sögn Önundar.

Hátíðinni lýkur með nítjándu aldar 
kaffisamsæti í hlöðu og á hlaði að 
hætti maddömu Sigríðar Þórðardótt-
ur, eiginkonu séra Tómasar, eins og 
Önundur orðar það. Mun kvenfélag 
staðarins annast það í hennar nafni og 
er fólk kvatt til að mæta í þjóðlegum 
klæðnaði.

„Íslenzk tunga á fyrir sér að 
verða heimsins fullkomn-

asta leikhúsmál. Af hverju? 
Af því að vér eigum því að 
fagna um fram aðrar þjóð-

ir, að hreinleiks og fegurðar 
hámarki tungunnar nær sá 
maður, sem ritar hana eins 
og hún er töluð af þjóðinni, 
þar sem hún er töluð bezt.” 

Skáldsagan 1984 kom út á þessum degi fyrir 
58 árum og er ásamt verkunum Brave New 
World og Fahrenheit 451, ein 
af frægustu dystópíum (and-
stæða útópíu) bókmennta-
heimsins.

Heldur dökk samfélags-
sýn er dregin upp í skáldsög-
unni, sem segir af Winston 
nokkrum Smith sem lifir og 
hrærist í framtíðarríkinu 
Oceaniu, þar sem þegnarn-
ir geta ekki hreyft sig hænu-
fet án þess að fylgst sé með 
þeim.

1984 vakti mikla athygli 
þegar hún kom út á sínum 
tíma og var víða bönnuð fyrir pólitískt inni-
hald. Ekki að ósekju þar sem höfundur-

inn George Orwell (1903-1950) lét hafa eftir 
sér, að bókin væri meðal annars hugsuð sem 

ádeila á alræðisstefnu og 
hafði Bretland og Bandaríkin 
sem fyrirmynd að Oceaniu. 
Vildi Orwell lýsa ástandinu 
í breska heimsveldinu, sem 
var á ritunartíma verksins 
við það að leysast upp, þótt 
hið andstæða væri gefið til 
kynna í fjölmiðlum.

Í seinni tíð hefur sagan 
víðast hvar verið tekin í sátt 
og haft víðtæk menning-
arleg áhrif, þótt reglulega 
séu gerðar tilraunir til að 
láta banna hana. Hún hefur 

nokkrum sinnum ratað á hvíta tjaldið, í sjón-
varp, útvarp og leikhús. 

Skáldsagan 1984 kemur út

AFMÆLI





Sögur eru misskemmti-
legar og eins og sumar 
eru góðar geta aðrar 
verið svo leiðinlegar 
að mann langar meira 
til þess að flokka rusl
en að hlusta á þær. Í 

sumum tilfellum eru það reyndar 
ekki sögurnar sjálfar sem eru svo 
góðar eða vondar heldur einfald-
lega sögumennirnir sem eru mis-
góðir. Frásagnarlist er nefnilega 
ekki á allra færi og ekki að ástæðu-
lausu sem hún er kölluð list.

Eitt af því sem ég lærði snemma 
var að til þess að geta sagt góða 
sögu er stundum nauðsynlegt að 
vera trúr sögunni frekar en sann-
leikanum. Ekkert er því verra fyrir 
góðan sögumann en að vera með 

„aðstoðarsögumann“ sem leið-
réttir allt sem hann segir eins og 
„Þetta var nú ekkert svo rosalega 
stór steinn, bara svona venjuleg-
ur...“ eða „Það voru nú ekki fimmt-
án gaurar þarna, í mesta lagi svona 
þrír...“. Sem betur fer vita hins
vegar flestir að þegar þeir heyra 
góða sögu mega þeir alveg deila í 
hana með tveimur til tíu og njóta 
þess því bara að hlusta án þess að 
taka allt trúanlegt eða skipta sér af 
staðreyndum.

Ræðumenn eru líka mjög mis-
góðir og í raun skiptir engu máli 
hvað þeir segja heldur hvernig þeir 
segja það. Nýlega hlustaði ég á nýja 
og gamla þingmenn halda ræður á 
Alþingi og fékk þetta endanlega 
staðfest. Fyrst hlustaði ég á for-

mann stjórnmálaflokks sem gerði 
ekkert nema gagnrýna fulltrúa 
allra annarra flokka en síns eigin, 
en þar sem hann nöldraði svo mikið 
hætti ég eftir smástund að heyra 
hvað hann sagði því ég var svo upp-
tekin af því hvað hann var leiðin-
legur. Stuttu síðar kom annar for-
maður upp og gerði nákvæmlega 
það sama en á svo hrikalega fynd-
inn hátt að allir hlógu og öll gagn-
rýni komst til skila.

Ég hef því komist að þeirri nið-
urstöðu að ef maður er sjálfur 
skemmtilegur er auðveldara að 
halda óskiptri athygli áheyrenda. 
Þá skiptir í raun engu máli hvort 
maður er að tala um uppgötvun 
nýrrar byggilegrar plánetu eða 
brottnám á brisi.

1. verðlaun

10 km  kk
18 ára og yngri Reiðhjól karla, IMPULSE 26”
19-39 ára Gasyljari ryðfrír 13 Kw brennari
40-49 ára Hengirúm í tjaldi
50 ára og eldri Golfsett karla, QX MAX

10 km  kvk
18 ára og yngri Reiðhjól kvenmanns, SYKEE 26”
19-39 ára Gasyljari ryðfrír 13 Kw brennari
40-49 ára Hengirúm í tjaldi
50 ára og eldri Golfsett dömu

3 km  kk
12 ára og yngri Reiðhjól, ENERGY 20”
13-15 ára Mark, 3 í einu golf/fótbolti/hornabolti
16-39 ára Gasgrill, ferðagrill
40 ára og eldri Skrúfvél, hleðsla 3,6 V + 12 bitar

3 km  kvk
12 ára og yngri Reiðhjól, ENERGY 20”
13-15 ára Mark, 3 í einu golf/fótbolti/hornabolti
16-39 ára Kælibox T30, 28 L. 12V tengi
40 ára og eldri Morgunverðarsett, kaffivél/brauðrist/ketill

Útdráttarvinningar
2 borgarferðir frá Iceland Express.
Kolagrill á hjólum, Raclette með steikarsteini f. 8 manns,
gúmmíbátur, bistrosett borð/2 stólar, tjald, bakpoki,
svefnpoki, veiðistöng.

Keppt verður í bæði 3 km og 10 km hlaupi

sem hefjast við Húsamiðjuna Skútuvogi kl. 11.

Fjölskyldur eru hvattar til að mæta með

börnin sín. Grillaðar pylsur verða í boði

eftir hlaupið ásamt hoppukastala og fleiru

skemmtilegu.

Húsasmiðju-
hlaupið
endurvakið
Laugardaginn 9. júní

Þátttökugjald og skráning
• Fullorðnir (15 ára og eldri): 1.000 kr
• Börn (14 ára og yngri): 500 kr

Hægt er að forskrá sig og ganga frá greiðslu á hlaup.is
til kl. 22:00 föstudaginn 8. júní (daginn fyrir hlaup) eða
á heimasíðu Húsasmiðjunnar, www.husa.is. Á hlaupadag
er skráning milli kl. 9:00 og 10:50 í verslun Húsasmiðjunnar
í Skútuvogi.

Hlauparar eru hvattir til að forskrá sig til að forðast raðir
og bið á hlaupadag.





Kl. 20.30
IsNord tónlistarhátíðin í Borgar-
firði. Hátíðin hefst með tónleikum á 
Indriðastöðum í Skorradal með tón-
list eftir Kjartan Ragnarsson leik-
ara. Flutt verða lög sem ekki hafa 
heyrst mikið áður, en einnig lög úr 
Saumastofunni sem urðu þjóðþekkt 
á sínum tíma. Meðal flytjenda eru 
Kjartan Ragnarsson, Jóhann Sig-
urðarson, Halldóra Friðjónsdótt-
ir, Íris Björg Guðbjartsdóttir og 
Kammerkór Vesturlands.

Fleiri Yfirvofandi sýningar

Hollvinir Héraðsskólans á Laug-
arvatni efna á laugardag til há-
tíðar á Laugarvatni sem helg-
uð er Jónasi Jónssyni frá Hriflu, 
menntafrömuði, ráðherra og 
stjórnmálaskörungi. Verður á 
Jónasarvöku einkum beint sjón-
um að þætti Jónasar í stofnun 
Héraðsskólans á Laugarvatni og 
verða kallaðir til sérfræðingar 
á nokkrum sviðum til að greina 
framlag Jónasar og hvernig skól-
inn þar eystra er sem kviksjá 
fyrir skoðanir hans og störf. 

Samkomuhaldið hefst með 
fánahyllingu en þar verður dreg-
inn að húni Hvítbláinn sem Jónas 
vildi að yrði þjóðfáni Íslands. 
Verður síðan gengið um staðinn 
og litið til hvernig skólasetrið þar 
byggðist upp. Eftir hádegi verður 
þingað: sex frummælendur rekja 
ýmsa þætti í sögu Jónasar: Ívar 
Jónsson prófessor skoðar Jónas 
í samtímanum og samtímann í 
Jónasi, Helgi Skúli Kjartansson 
prófessor fjallar um skólafröm-
uðinn Jónas, Guðjón Friðriksson 
sagnfræðingur kallar erindi sitt 
Laugarvatn - borgarvirki stjórn-
málastarfs Jónasar, Pétur Ár-
mannsson fjallar um á teikniborði 
Guðjóns Samúelssonar, Gerður 
Steinþórsdóttir segir frá tengsl-
um afa síns við staðinn. Loks mun 
Kristinn Kristmundsson fyrrum 
skólameistari Menntaskólans tala 
um skólasetrið þar í tímans rás í 
tengslum við hugmyndir Jónasar.

Á laugardagskvöld munu ráð-
stefnugestir gleðjast yfir kvöld-
verði og dagskrá sem helguð er 
„þjóðlegum anda“.

Mikilvægi Jónasar í sögu síð-
ustu aldar verður seint metið. 
‚ítarleg ævisaga hans kom út 
fyrir fáum árum og er á þrotum 
. Heildarsafn skrifa hans er ekki 
til og harla erfitt að ná saman 
heillegu yfirliti um margvíslegt 
framlag hans til opinbers lífs á 
liðinni öld. 

Vaka Hriflu -Jónasar

Átján smámyndir eftir Svavar 
Guðnason (1909-1988) voru boðn-
ar upp á vegum uppboðshússins 
Bruun Rasmussen í Breiðgötu í 
Kaupmannahöfn á miðvikudag. 

Allar myndirnar fóru á langt 
yfir matsverði uppboðshaldarans. 
Þær voru allar úr eigu Roberts 
Dahlman-Jensen arkitekts sem 
var vinur Svavars og vann með 
Asger Jorn að útgáfu Helhesten 

og síðar útgáfu CoBrA-tímarits-
ins í Danmörku. 

Myndirnar voru frá ýmsum 
tímabilum; þær elstu frá 1937 
og 1939: sú eldri, pastelmyndin 
Kjarr (20x25) seldist á 125 þús-
und, vatnslitamyndin Bátar í 
firði  (20x23) seldist á 193 þús-
und. Myndirnar átján gáfu gott 
yfirlit um stílþróun Svavars: sú 
yngsta var gerð 1982. Regnveð-
urspastel (30x19) frá 1941 fór á 
160 þúsund. Þarna voru myndir 
frá 1946, 1952, 1957, 1961, 1963 
og 1980 auk fyrrgreindra. 

Hæsta verðið fékkst fyrir verk 
frá 1957 ( 40x30) 340 þúsund. Í 
flestum tilvikum þrefaldaðist 
verðið frá mati.

Bruun tekur gjald af hverju 
verki sem selt er - 500 kr. dansk-
ar og kaupandi þarf að greiða 
ofan á verðið 16% þóknun til upp-
boðshússins.

Verkin á uppboðinu njóta 
þess að þau koma frá tryggum 
og kunnum eiganda. Líklegt er 
að þau hafi í einhverjum tilvik-
um verið keypt íslenskum kaup-
um um vef en uppboðið var að-
gengilegt á vefnum. Síðar í þess-
um mánuði er verk eftir Svavar á 
uppboði hjá Christies. 

Málverk Svavars 
hækka enn

Fyrir fimm árum réðust Leikfé-
lag Reykjavíkur og Íslenski dans-
flokkurinn í að halda samkeppni 
um nýsmíði verka sem vógu salt 
mill dansins og leiksins. Undirtekt-
ir voru góðar. SPRON kom þegar í 
upphafi að kostun hátíðarinnar og 
stóðu vonir til að Íslenski dans-
flokkurinn gæti með þessu tiltæki 
bætt nýjum dansverkum á verk-
efnaskrá sína. Hefur lokakvöldið 
ævinlega verið skemmtileg kvöld-
stund, þótt þess hafi oft séð merki 
að keppendum gefst lítill tími til 
að þróa verkin. Frá upphafi hafa 
forráðamenn haldið dagskránni 
úti eitt kvöld og ekki hvikað frá 
því þótt oftast hafi verið fullt hús. 
Hefur keppniskvöldið því oft tekið 
á sig svip árshátíðar með góðri 
dagskrá því jafnan er slegið upp 
veislu á eftir sýninguna.

Árangur af fjórum keppnum 
er sá að LR og ÍD hafa nú stofn-
að sérstakt Dansleikhús og frum-
sýnir það fyrstu afurð sína þegar 
fimmta keppnin er afstaðin meðan 
dómnefndin ræður ráðum sínum. 
Það eru Marta Nordal leikkona og 
dansari og Peter Anderson sem 
hafa samið verk sem ber heit-
ið Mikil gleði. Það voru sex hug-
myndir valdar úr innsendum til-
lögum og fengu höfundar þeirra 
og samstarfsmenn 25 vinnustund-
ir til að æfa verkin og máttu koma 
með margháttað tillegg til vinnsl-
unnar. Fyrsta verk kvöldsins er 
Án titils eftir Árna Pétur Guðjóns-
son, sama heiti ber annað verk-
ið eftir þær Ásgerði G. og Katr-

ínu Gunnarsdætur, Glæstar vonir 
heitir verk Steinunnar Ketilsdótt-
ur en hún frumsýnir líka á laug-
ardag verk í Hafnarfjarðarleik-
húsinu, Brynhildur Guðjónsdóttir, 
Borgar Magnason, Cameron Cor-
bett og Diederik Pters eiga verk-
ið Blink of an Eye, Andreas Con-
stantinou kallar verk sitt Mánudag 
og Irma Gunnarsdóttir á verkið On 
hold í keppninni.

Árni Pétur Guðjónsson kepp-
ir nú í annað sinn en hans verk 
byggt á Vinnukonum Genet var 
fyrir tveimur árum í öðru sæti: 
„Ég vinn núna - annað kemur ekki 
til greina.“ Að þessu sinni bygg-
ir hann tíu mínútna verk á Kirsu-
berjagarði Tjekovs. Hann segist 
nota sígildan texta svo það sé eitt-

hvert vit í þessu. Það verða þrír 
dansarar sem koma fram í verk-
inu: Lára Stefánsdóttir, Aðalbjörg 
Árnadóttir og Konráð Þorláksson 
en hann er nýútskrifaður í listdans-
deild Listaháskólans. Árni segist 
vilja láta reyna á Láru sem leik-
konu auk þess sem hann noti nær-
mynd sem frásagnarhátt í verkinu. 
Hann er nýkominn frá Salamanca 
á Spáni og Amsterdam með Vest-
urporti og því nóg að gera.

Í dómnefnd er meðal annarra 
dans- og leikgagnrýnandinn Ren-
ata Klett, en áhorfendur kjósa 
jafnframt sitt uppáhald með að-
göngumiða sem atkvæðaseðil.

Miðasala er í Borgarleikhúsinu 
og verður slegist um síðustu mið-
ana.

25 tíma dansleikhús í kvöld





Tónlistarhátíðin Bjartar sumar-
nætur í Hveragerði hefst í dag 
en hátíð þessi er nú haldin í sjö-
unda sinn.  Listrænir stjórnend-
ur eru hjónin Guðný Guðmunds-
dóttir fiðluleikari og Gunnar 
Kvaran sellóleikari. Þau skipa 
ásamt Peter Máté píanóleik-
ara Tríó Reykjavíkur sem ásamt 
öðrum tónlistarmönnum stendur 
að flutningi á hátíðinni. Auk tríós-
ins koma fram mezzósópransöng-
konan Guðrún Jóhanna Ólafsdótt-
ir, píanóleikarinn Víkingur Heið-
ar Ólafsson, Greta Guðnadóttir 
fiðluleikari og Guðmundur Krist-
mundsson víóluleikari, en tvö þau 
síðastnefndu eru búsett í Hvera-
gerði.

Þrennir tónleikar fara fram í 
Hveragerðiskirkju nú um helg-
ina og er efnisskráin fjölbreytt og 
aðgengileg. Dagskráin hefst með 
Beethoven-veislu í kvöld en þar 
leika Víkingur Heiðar Ólafsson og 
Tríó Reykjavíkur þekkt verk eftir 
tónskáldið.

Á morgun verður áhersla á al-
þýðlega tónlist en þar verða 
meðal annars fluttar söngperlur 
tónskáldanna Sigfúsar Einarsson-
ar, Jórunnar Viðar, Jóns Nordal, 
og Sigvalda Kaldalóns auk verka 

eftir Ravel og Stravinsky.
Þriðju tónleikarnir á sunnu-

dagskvöldið bera yfirskriftina 
„Um lífið og ástina“ en þar leit-
ar listafólkið í smiðju spænskra 
tónskálda og í rómantískar tón-
smíðar Schumanns. Við píanóið 
verður Víkingur Heiðar og með 
honum allir strengjaleikarar há-
tíðarinnar. Í lokin verða flutt tvö 
lög eftir tónskáld frá Hveragerði. 
Atli Heimir Sveinsson hefur fært 
lögin í hátíðarbúning. Allir flytj-

endur taka þátt en nöfn tónskáld-
anna verða ekki gerð opinber fyrr 
en í hátíðarlok.

Á laugardaginn kl. 15 verður 
Listasafn Árnesinga í Hveragerði 
einnig opnað að nýju eftir viðgerð-
ir með sýningunni „Að flytja fjöll“ 
en þar gefur að líta verk eftir Ás-
grím Jónsson í samhengi við verk 
yngri listamanna. 

Miðasala er á bæjarskrifstof-
um, á bókasafni staðarins og við 
innganginn.

Birtir til í Hveragerði
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„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
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30%
afsláttur

Goða grísakótilettur
839 kr/kg. Áður 1.527 kr/kg

45%
afsláttur

SS New Yorker hamborgarar
388 kr/pk. Áður 517 kr/pk

25%
afsláttur

30%
afsláttur

SS Caj´P lambalundir
2.799 kr/kg. Áður 3.998 kr/kg.

2 risahamborgarar.
Þú sparar 129 kr

Þú sparar 688 kr/kg

Þú sparar 1.199 kr/kg

Goða lambalæri, frosið
879 kr/kg.

30%
afsláttur

Þú sparar 762 kr/kg

Borgarnes grísk lambalærissteik
1.777 kr/kg. Áður 2.539 kr/kg

Ísfugls BBQ leggir
328 kr/kg. Áður 468 kr/kg

frábært
verð



Það er heldur rólegra yfir tónleikahaldi í sumar heldur en undanfar-
in tvö sumur, en það er samt engin ástæða til að kvarta. Vorið er búið að 
vera líflegt og framundan eru nokkrir mjög spennandi tónleikar. Þar ber 
einna hæst komu frönsku snillinganna í Air sem spila í Laugardalshöll 
19. júní næstkomandi.

Franskt popp var lengi vel ekki sérstaklega hátt skrifað. Fyrir utan 
einstaka yfirburðamenn eins og Serge Gainsbourg og franska yé-yé 
poppið frá sjöunda áratugnum sem þótti vera hin fullkomna blanda af 
kúlheitum og lummuskap þá var ekki mikið í boði. Franskt rokk var að 
stærstum hluta skelfilegt. Þetta breyttist allt á tíunda áratugnum þegar 
franskt rapp og rafpopp fór að vekja athygli út fyrir heimahagana. MC 
Solaar, Daft Punk og Laurent Garnier hækkuðu prófílinn mikið og svo 
kom Air fram á sjónarsviðið og franskt popp varð eitursvalt. Í dag er 
fullt af flottri franskri tónlist í gangi. Brot af henni mátti sjá og heyra í 
Reykjavík á tónleikum á vegum Franska vorsins, Pourquoi pas? 

Air er sennilega þekktasta franska hljómsveitin í heiminum í dag. Hún 
hefur verið á tónleikaferðalagi síðustu mánuði um Evrópu og Norður-
Ameríku og ef marka má þá dóma sem ég hef séð þá er þetta frábær tón-
leikasveit. Auk þeirra Nicolas Godin og Jean-Benoit Dunckel er hópur 

hljóðfæraleikara á sviðinu m.a. tveir trommu-
leikarar. Jean-Benoit mætir með hljómborða-
stæðurnar sínar, þ.á.m. Moog-hljóðgerfil-
inn og Wurlitzer-píanóið, en Nicolas spilar 

á gítar og bassa. Dagskráin samanstend-
ur af lögum frá öllum ferlinum. Nokkur 
lög eru af nýju plötunni, en þeir taka líka 
smelli eins og Kelly Watch The Stars, La 
Femme D’Argent, Cherry Blossom Girl 
og Sexy Boy. Fágað og dáleiðandi segja 
menn...

„Air“ ekki málið að mæta?

Frönsk fágun í Höllinni

Lagið „Yeah that´s right“ með 
íslensku hljómsveitinni Úlpu 
er notað í nýrri alnæmisvarna-
auglýsingu sem sýnd er á sjón-
varpsstöðinni MTV. Herferð-
in kallast Staying Alive og er 
sjónvarpað um allan heim. 

„Það voru valdir nokkrir 
flottir leikstjórar til að gera 
auglýsingar. Þeir höfðu svo al-
gerlega frjálsar hendur fyrir 
utan að auglýsingarnar áttu að 
vera grófar og hreyfa við fólki. 
Ég er búin að horfa á nokkrar 
og sumar þeirra eru alls ekki 
fyrir viðkvæma,“ segir Magn-
ús Leifur Sveinsson, söngvari Úlpu. Leik-
stjórinn sem gerði auglýsinguna þar sem 
tónlist Úlpu er notuð heitir Ivan Zacharias 
og er talinn einn af bestu auglýsingaleik-

stjórum heims. Hann hefur 
meðal annars gert auglýsingu 
fyrir Coca Cola, Levi´s galla-
buxnaframleiðandann og fyrir 
heimsmeistaramótið í knatt-
spyrnu 2006 þar sem David 
Beckham, Zidane og fleiri léku 
listir sínar. 

Ivan þessi var staddur hér 
á landi síðasta sumar þar sem 
hann tók upp Vaselín-auglýs-
ingu við Mývatn. Líklegt má 

telja að hann hafi komist í kynni 
vð tónlist Úlpu í þeirri ferð. 

Lagið sem notað er í auglýs-
ingunni er tekið af síðustu plötu 

Úlpu, Attempted Flight by Winged Men. 
Úlpa er að taka upp nýja plötu og stefnt er á 
að klára hana í sumar áður en Bjarni gítar-
leikari verður pabbi.

Úlpa gegn alnæmi

Fimmta breiðskífa Queens 
of the Stone Age kemur í 
verslanir á mánudaginn. 
Steinþór Helgi Arnsteins-
son athugaði hvort drottn-
ingin sjálf, Josh Homme, sé 
enn jafn rokkþyrst.

Frá upphafi hefur Queens of the 
Stone Age verið hljómsveit eins 
manns, Josh Homme, en hann 
hafði áður verið í hljómsveitinni 
Kyuss. Homme stofnaði sveitina 
árið 1997 og á þessum áratug er 
listinn yfir liðsmenn sveitarinnar 
orðinn lengri en öll dómsgögnin 
í Baugsmálinu. Má þar til dæmis 
nefna Dave Grohl (Nirvana og Foo 
Fighters), Nick Oliveri (Kyuss), 
Mike Johnson (Dinosaur Jr.), Billy 
Gibbons (ZZ Top) og Matt Camer-
on (Pearl Jam, Soundgarden og 
Smashing Pumpkins). 
Allir þessir hæfileikaríku tónlist-
armenn sem Homme hefur fengið 
til liðs við sig hafa ekki síst skap-
að þann góða orðstír sem Drottn-
ingar steinaldarinnar státa af. 
Hvort allur þessi fjöldi sé vegna 
þess hversu eftirsóknarvert er 

að fá að spila með sveitinni eða 
einfaldlega vegna rokkstælanna 
í Homme verður hér látið liggja 
milli hluta.

Stjörnufansinn á nýju plötunni, 
Era Vulgaris, er reyndar ekki eins 
mikill og oft áður. Mark Lanegan 
mætir aftur á svæðið og fær að 
fikta við nokkur lög og síðan er 
söngvari Strokes, Julian Casa-
blancas, sérstakur gestur í lag-
innu Sick, Sick, Sick. Núverandi 
meðlimir eru engir aukvisar. 
Trommarinn Joey Castillo var 
áður í Danzig en hann og Troy van 
Leeuwen, sem var áður í A Perf-
ect Circle og Failure, hafa verið í 
sveitinni frá 2002. Nýjustu með-
limirnir eru þeir Dean Fertita úr 
The Raconteurs og Michael Shum-
an úr Wires on Fire.

Allt eru þetta menn sem Homme 
treystir fullkomnlega en speking-
ar hafa þó reyndar lengi rætt um 
að Homme og sveitin sem heild 
hafi aldrei jafnað sig á brott-
hvarfi bassaleikarans Nicks Oli-
veri en hann hafði sett mikinn svip 
á hljómsveitina. Ástæðan fyrir 
brotthvarfi Oliveris sagði Homme 

í einu útvarpsviðtali að væri sú að 
Oliveri hefði kynferðislega áreitt 
kærustuna hans.

Homme hefur þó langt í frá grát-
ið Björn bónda heldur safnað 
liði. Síðasta platan, Lullabies to 
Paralyze, þótti reyndar ekki nógu 
merkileg og Homme viðurkenndi 
sjálfur að þar hefði sveitin náð lág-
punkti sínum. Era Vulgaris virðist 
hins vegar ætla að snúa gæfunni 
Drottningunum í hag. Fyrsta smá-
skífa plötunnar, Sick, Sick, Sick, er 
þrususlagari og sameinar allt það 
besta í fari sveitarinnar; níðþung 
riff, harkalega taktfastan trommu-
slátt og verulega grípandi laglínu.

Songs for the Deaf var æsiakst-
ur um eyðimörk Kaliforníu en Era 
Vulgaris er reið um stræti Holly-
wood, „[...] dökk, hörð og rafmögn-
uð, eiginlega eins og bygginga-
verkamaður,“ sagði Homme í við-
tali nýlega. Vægast sagt skondin 
lýsing en á ágætlega við. Homme 
hefur eftir sem áður tekist að 
skapa frábæra rokkplötu enn og 
aftur sem á þessum síðustu og 
verstu tímum verður sífellt sjald-
gæfari hæfileiki.

SMS
LEIKUR

SENDU SMS JA 2HO
  Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

   VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
  DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
OG MARGT FLEIRA!
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Hljómsveitin Jakobínarína var 
ekki styrkt af Coca Cola vegna 
myndbands hennar við lagið This 
is An Advertisment. Í Fréttablað-
inu á dögunum birtist slúður þess 
efnis að fyrirtækið hefði styrkt 
strákana en Gunnar Ragnarsson, 
söngvari, segir það af og frá. 

Að sögn Gunnars er texti lags-
ins þvert á móti ádeila á þær 
hljómsveitir sem ganga stórfyrir-
tækjum á hönd. Kemur þar fram 
að hljómsveitin væri tilbúin til að 
breyta nafni sínu í „The Coca Cola 
Band“ og líklega hefur orðrómur-
inn um að Coca Cola sé styrktarað-
ilinn farið af stað vegna þess.

„Hugmyndin á bak við mynd-
bandið er heilaþvottur og þar er 
gefið í skyn að við séum brúð-
ur stórfyrirtækis enda í alveg 

eins fötum,“ segir Gunnar. „Ef ég 
myndi selja mig til einhvers fyr-
irtækis þá yrði það reyndar Coca 
Cola því ég hef verið kókfíkill 
síðan ég var barn,“  bætir hann við 
í léttum dúr. 

Deila á kostuð bönd
Góður rómur er gerður að hljóm-
sveitinni Trabant í viðtali við 
þá félaga á heimasíðunni Play-
Louder.com, en sú fjallar um og 
rýnir tónlist af ýmsu tagi. Útsend-
ari PlayLouder hitti hljómsveitar-
meðlimi Trabant að máli er sveit-
in var í tónleikaferð á Englandi 
og tekur hann sérstaklega fram í 
grein sinni að íslensku strákarn-
ir séu þeir hressustu sem hann 
hefur hitt í langan tíma. 

„Í dag fara flest viðtöl þannig 
fram að þú færð 20 mínútur í 
hótelherbergi með hljómsveit-
armeðlimum sem pína sig til að 
svara í eintómum klisjum. Það 
gera íslensku pervertarnir í Tra-
bant ekki,“ segir meðal annars í 
greininni.

Á meðan á viðtalinu stóð buðu 

meðlimir Trabant greinarhöfund-
inum, Jeremy Allen, upp á drykki 
og spiluðu við hann pool. Há-
punkturinn var hins vegar þegar 
söngvarinn Ragnar Kjartansson 
tók sig til dansaði fyrir hann erót-
ískan nektardans. 

Allen var hinn kátasti með til-
breytinguna frá hinum hefð-
bundnu og þvinguðu „hótelher-
bergjaviðtölum“ og vill að sem 
flestir hagi sér eins og Trabant í 
viðtölum.

Trabant vakti lukku í viðtali 

Miðasala á tónleika Noruh Jones í 
Laugardalshöll 2. september hefst 
á hádegi í dag. Aðeins verður selt 
í sæti á tónleikana. Í ljósi mikill-
ar eftirspurnar í miða má hver 
og einn aðeins kaupa fjóra miða í 
hvert sinn. 

Norah er að fylgja eftir þriðju 
plötu sinni, Not Too Late, sem 
kom út í janúar. Fyrsta plata henn-
ar, Come Away With Me, vakti 
heimsathygli þegar hún kom út 
árið 2003. Fyrir hana fékk hún 
fimm Grammy-verðlaun, en síðan 
hefur hún hlotið þrenn til viðbótar. 
Miðaverð á tónleikana í Höllinni 
er 6.900 krónur í svæði A og 5.900 
í svæði B. Miðasala fer meðal ann-
ars fram á midi.is. 

Eftirspurn 
eftir Noruh

Færeyska tónlistarhátíðin G! 
verður haldin í sjötta sinn dagana 
19. til 21. júlí. Á meðal þeirra sem 
koma fram eru Teitur, Eivör, Boys 
in a Band, Gestir, Guillimot frá 
Bretlandi, Dr. Spock, Pétur Ben og 
Ultra Mega Technobandið Stefán.

Undanfarin tvö ár hefur verið 
uppselt á G!-hátíðina þar sem 
fimmtungur færeysku þjóðar-
innar kemur saman. Þegar hafa 
breskir og skandinavískir fjöl-
miðlar gefið hátíðinni gaum en 
umfjöllun í Guardian á dögunum 
leiddi til þess að pakkaferðir frá 
Bretlandi hafa verið seldar á G! í 
fyrsta skipti. Íslendingum hafa nú 
tækifæri til að kaupa pakkaferð í 
gegnum www.greengate.fo fyrir 
34 þúsund krónur. 

G! haldin í 
sjötta sinn



Leynikærasti Jennifer An-
iston hefur nú verið afhjúp-
aður. Hann er bresk fyrir-
sæta.

Upplýst hefur verið hver hann er, 
huldumaðurinn sem bandaríska 
leikkonan Jennifer Aniston hefur 
verið að hitta upp á síðkastið. Sá 
heitir Paul Sculfor, en hann er frá 
Bretlandi og starfar sem fyrir-
sæta.

Eftir því sem People held-
ur fram hefur hinn 36 ára gamli 
Sculfor sést nokkrum sinnum 
með Aniston á almannafæri og 
fer ekki á milli mála að þar er par 
á ferð. 

Bresku blöðin voru ekki lengi 
að hafa uppi á fyrrverandi kær-
ustu Sculfor, Victoriu Hervey, 
og spyrja hana hvern mann hann 
hefur að geyma. „Hann er ynd-

islegur og sannur herramað-
ur. Hann hugsar um konuna 
fremur sjálfan sig og er vel 
vakandi fyrir öllum litlum 
hlutunum sem skipta svo 
miklu máli, til dæmis að 
opna dyrnar fyrir dömur. 
Hann er sú manngerð,“ 

segir hún. 
Sculfor hefur 

notið mikillar vel-
gengni í fyrir-
sætubransanum
og hefur setið 
fyrir á mynd-
um fyrir Christi-
an Dior, Jean 
Paul Gaultier og 
Levi’s.

Framleiðendur sjónvarpsþáttar-
ins Jericho eru hættir við að taka 
hann af dagskrá. Ástæðan er her-
ferð aðdáenda þáttarins á netinu. 

Þeir hafa neitað 
að sætta sig við 
að missa uppá-
haldsþáttinn
sinn af dagskrá. 
Ákveðið hefur 
verið að fram-
leiða sjö þætti í 
viðbót og held-
ur þáttaröð-
in áfram göngu 
sinni eftir það 
ef áhorfið verð-
ur nægilegt. 

Sjónvarpsstöðin CBS ákvað að 
hætta gerð Jericho í síðasta mán-

uði en fljótlega eftir það byrjuðu 
aðdáendurnir að senda hnetur til 
stöðvarinnar. „Vá!“, sagði forstjóri 
afþreyingardeildar CBS í bréfi 
sínu til aðdáendanna. „Þið náðuð 
athygli okkar. Vonandi haldið þið 
áfram að styðja við bakið á þætt-
inum á svipaðan hátt og þið hafið 
gert á undanförnum vikum. PS. 
Hættið að senda okkur hnetur.“

Jericho fjallar um íbúa smábæj-
ar sem lifa af fjölda kjarnorku-
sprenginga víðsvegar um Banda-
ríkin. Þátturinn var frumsýnd-
ur síðasta haust. Fékk hann góða 
dóma og ágætt áhorf en eftir að 
hann hófst aftur eftir þriggja mán-
aða hlé hafði áhorfið hrapað niður 
og ákvað CBS þá að stöðva fram-
leiðsluna.

Sjö þættir í viðbót



OPIÐ
Mán.- föst :11 :00-19 :00

Lau :  11 :00  -  18 :00
Sun :  13 :00  -  17 :00

8. júní til 10. júní
Skeifunni 17

Lokahelgi
Útsölumarkaður



HOSTEL 2 kl. 6, 8 og 10 18
THE LAST MIMZY kl. 4, 6 og 8 L
DELTA FARCE kl. 8 og 10 10
SPIDERMAN 3 kl. 5 10
SHOOTER kl. 10 16
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 4 -450 kr.- L

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SAMBIO.IS

ÁLFABAKKA
THE REAPING kl. 11:30 16

BLADES OF GLORY kl. 6 12

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 4 L

GOAL 2 kl. 3:50 7

OCEAN´S 13 kl. 6 - 8 - 9 - 10:40 - 11:30 7

OCEAN´S 13 VIP kl. 8 - 10:40 
PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 4 - 6 - 8 - 10  10

PIRATES 3 VIP kl. 4 
ZODIAC kl. 6 - 9 16

KRINGLUNNI
OCEAN´S 13 kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

PIRATES 3 kl. 4:15 - 6:15 - 8:15 10

ZODIAC kl. 10 16

ROBINSON  ÍSL TAL kl. 3:30 L

MR. BEAN kl. 4 L

DIGITAL
KEFLAVÍK

OCEAN’S 13 kl. 8- 10:30 12

GOAL 2 kl. 5:45 L

PIRATES 3 kl. 5:45 - 9 7

AKUREYRI
OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:15 7

PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 6 - 9 10

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 6 L

DIGITAL-3D

DIGITAL

44.000 gestir

www.SAMbio.is 575 8900

HÖRKUSPENNANDI MYND BYGGÐ 
Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM.

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

HOSTEL 2 kl. 5.50 - 8 - 10.10
HOSTEL 2 LÚXUS kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE LAST MIMZY kl. 3.40
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3 kl. 5 - 9 
FRACTURE kl. 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING* kl. 3.45 - 5.50
SPIDERMAN 3 kl. 5 - 8

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

HVERNIG LEYSIRÐU MORÐMÁL 
ÞEGAR ÞÚ ERT FÓRNARLAMBIÐ?
HVERNIG LEYSIRÐU MORÐMÁL 

ÞEGAR ÞÚ ERT FÓRNARLAMBIÐ?

MÖGNUÐ SPENNUMYND FRÁ
FRAMLEIÐENDUM THE SIXTH SENSE

MÖGNUÐ SPENNUMYND FRÁ
FRAMLEIÐENDUM THE SIXTH SENSE

SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

SÍMI 530 1919

THE HOAX  kl. 5.30 - 8 - 10.30
28 WEEKS LATER kl. 6 - 8 - 10
UNKNOWN kl. 8 - 10.10
THE PAINTED VEIL kl. 5.30
IT´S A BOY GIRL THING* kl. 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 5.20
*SÍÐUSTU SÝNINGAR

HOSTEL 2 kl. 6 - 8 - 10
THE INVISIBLE kl. 6 - 8 - 10
28 WEEKS LATER kl. 6 - 8 - 10
THE LIVES OF OTHERS kl. 5.30 - 8 - 10.30

18

10
14

10

12
16
16

10

18
16
16
14

HOSTEL 2  kl. 6 - 8 - 10
28 WEEKS LATER kl. 6 - 8 - 10

18
16

Missið ekki af þessu blóðuga framhaldi 
af 28 Days Later.

Myndin hefur hlotið frábæra dóma.
 Robert Carlyle er viðurstyggilega 

Missið ekki af þessu blóðuga framhaldi 
af 28 Days Later.

Myndin hefur hlotið frábæra dóma.
 Robert Carlyle er viðurstyggilega 

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

QUENTIN TARANTINO 
KYNNIR

Í kvöld færst úr því skorið hverj-
ir þrír það verða sem hljóta eigin 
sjónvarpsþátt á Sirkus frá og með 
næsta hausti, en þá ráðast úrslit-
in í þættinum Leitin að strákun-
um sem hefur verið á dagskrá 
stöðvar 2 í vor. 
Að sögn Auðuns Blöndals, einn 
hinna „upprunalegu“ stráka, 
verður enginn skortur 
á dramatík í þættin-
um í kvöld. 

„Það góða við 
þetta er að það 
standa þrír 
uppi sem 

sigurvegarar en um leið er ótrú-
lega erfitt að láta einn af þeim 
fjórum síðustu fara,“ segir Auð-
unn en það eru þau Jóhann, Ei-
ríkur, Sara og Hallur sem keppa 
um þrjú síðustu sætin í kvöld. 

Ólíkt því sem verið hefur í þátt-
unum verða engir gestadómarar 
þeim Auðuni, Sveppa og Pétri Jó-
hanni til halds og trausts í kvöld. 
Auðunn segir að þeir félagar vilji 
taka lokaákvörðun alveg sjálfir 
en hver keppandi fær að gera tvö 
atriði að eigin vali í kvöld.

„Þessi fjögur hafa að mínu mati 
haft nokkra yfirburði frá upphafi 
og eiga fyllilega skilið að vera í 
úrslitaþættinum.“ Auðunn segist 
sáttur með afrakstur vorsins og 

hefur fulla trú á þremenning-
unum sem munu fá eigin þátt. 
„Þetta hefur hins vegar verið 
allt öðruvísi en ég bjóst við. 

Krakkarnir sem tóku þátt 
eru stórskemmtilegir og 
hafa orðið miklu meiri félag-
ar manns en ég bjóst við. Þess 

vegna hefur þetta verið miklu 
erfiðara en við bjuggumst við.“ 

Leitinni lýkur í kvöld

Það er í nógu að snúast hjá Garðari 
Thor Cortes þessa dagana. Hann 
lék á tónleikum með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands í gærkvöldi en 
treður upp á tónleikahátíð í Bret-
landi um miðjan mánuðinn.
Garðar Thor Cortes mun skemmta 
með mörgum af helstu stórstjörn-
um heims á Hampton Court Pal-
ace-hátíðinni sem hófst í fyrra-
dag og stendur til 23. júní. Hátíðin 
fagnar fimmtán ára ártíð sinni um 
þessar mundir og verður engu til 
sparað til að halda upp afmælið. 

Meðal gesta á hátíðinni, auk 
Garðars Thors, eru Íslandsvinirn-
ir José Carreras og Josh Groban, 
Jools Holland, M People, Bryan 
Ferry, Van Morrisson og Tom 

Jones. Garðar Thor kemur fram á 
sérstöku galakvöldi þann 16. júní 
ásamt Lesley Garrett, sem er ein 
vinsælasta sópransöngkona Breta, 
en þau munu flytja lög af nýrri 
plötu Garretts. 

Það er í nógu að snúast hjá Garð-
ari Thor þessa dagana. Á laugar-
daginn syngur hann með söngkon-
unni Hayley Western á eyjunni 
Jersey og sem fyrr segir á Hamp-
ton Court Palace-hátíðinni um 
miðjan mánuðinn.

Garðar Thor með stórstjörnum

Stjórnendur tölvuleikjarins 
Eve Oneline ætla að efna 
til lýðræðiskosninga í haust 
þar sem keppendur geta 
kosið níu manna stjórn. Fé-
lags- og sálfræðiráðgjafar 
verða fengnir til aðstoðar. 

Þeir sem verða kjörnir í stjórnina 
fá ókeypis flugferðir til Íslands 
þar sem þeir geta hitt starfsmenn 
CCP reglulega og fylgst með 
vinnslu leiksins.

„Það er aðallega vöxtur Eve-
samfélagsins sem leiðir til þess 

að stjórn þess þarf að þroskast 
eftir því sem það stækkar,“ segir 
Hilmar Veigar Pétursson, fram-
kvæmdastjóri CCP. „Við höfum 
fylgst með mannlegu samfélagi 
þroskast og það sama á við um 
þetta samfélag. Þetta er okkar 
næsta skref til að fylgja eftir 
vextinum og þroskanum sem má 
greina í þeim ört vaxandi heimi 
sem Eve Online er.“

Að sögn Hilmars verða kallaðir til 
ráðgjafar, meðal annars úr félags- 
og sálfræðigeiranum, sem munu 
aðstoða CCP við gerð lýðræðis-
ríkis. „Þetta þarf að einhverju 
leyti að vera litað af því að þetta 

er sýndarveruleiki en það verða 
ýmis skemmtileg mál að takast á 
við. Menn bjóða sig fram til emb-
ættis og þurfa að sýna að þeir séu 
verðugir og hafi eitthvað fram að 
færa.“

Aðspurður minnist Hilmar þess 
ekki að lýðræðisstjórnir hafi verið 
kosnar áður vegna tölvuleikja. 
„Ekki svo ég viti til enda ekki þörf 
fyrir svona nálgun með venjulega 
tölvuleiki. Sú staðreynd að allt 
þetta fólki spilar í einum og sama 
heiminum gerir þetta áhugavert. 
Ef það koma 200 þúsund manns til 
að spila er hægt að nálgast þetta 
eins og þjóð.“



John Pike, trommari bandarísku 
hljómsveitarinnar Ra Ra Riot, 
sem átti að koma fram á Ice-
land Airwaves-hátíðinni í okt-
óber, er látinn. Pike, sem var 23 
ára, týndist eftir að hann yfir-
gaf samkvæmi að morgni laugar-
dags. Eftir að farsími hans fannst 
á strönd skammt frá staðnum þar 
sem samkvæmið var haldið var 
gerð mikil leit í sjónum og fannst 
hann loks á fimmtudagsmorgun. 
Skiljanlega er óvíst hvort Ra Ra 
Riot muni spila á Airwaves-hátíð-
inni en sveitin var bókuð eftir góða 
frammistöðu á South By South-
west-hátíðinni í Texas í mars. 

Trommari 
finnst látinn

Leikarinn Bruce Willis hefur þakk-
að kollega sínum Will Smith fyrir 
að hafa bjargað sambandi sínu við  
eiginkonuna fyrrverandi, Demi 
Moore, og börnin þeirra þrjú.

Willis og Moore skildu árið 1998 
eftir ellefu ára hjónaband. Eign-
uðust þau börnin Rumer, Scout og 
Tallulah Belle. Bruce játar að það 
hafi verið erfitt fyrir sig þegar 
Moore byrjaði að hitta leikarann 
Ashton Kutcher, sem hún giftist 
árið 2005. Fékk hann þá góð ráð frá 
Smith. „Þegar mér leið hvað verst 
talaði hann við mig um þetta. Hann 
sagði: „Þú verður að gera allt sem 
þú getur til að láta börnunum og 
mökunum lynda saman. Þú verður 
að sýna börnunum þínum að allt sé 
í lagi.“ Þetta kveikti á perunni hjá 
mér,“ sagði Willis.

Þakklátur 
Will Smith

Farsanum um fangelsisvist 
Parisar Hilton er hvergi 
nærri lokið en í gær var 
ákveðið að sleppa henni úr 
prísundinni vegna heilsu-
farsástæðna.

Í tilkynningu frá lögreglunni í Los 
Angeles segir að Paris Hilton hafi 
verið sleppt að læknisráði en ekki 
fengust nánari upplýsingar um 
hvað það er nákvæmlega sem hrjá-
ir hótelerfingjann. Paris var sem 
kunnugt er dæmd í fangelsi fyrir 
að hafa verið gripin tvívegis á 
stuttum tíma ölvuð við akstur. 

Paris var upphaflega dæmd í 45 
daga fangelsi en sá dómur var síðar 
styttur í 23 daga. Gærdagurinn var 
sá þriðji af þessum 23 sem hún átti 
að dvelja bak við lás og slá.

Embætti lögreglustjóra í LA tók 
skýrt fram að brottför Parisar úr 
fangelsinu þýddi ekki að hún hefði 
hlotið sakaruppgjöf upp að neinu 
marki. Hún mun þurfa að ganga 
með staðsetningartæki á ökklan-
um næstu sex vikurnar og verður í 
stofufangelsi á eigin heimili. Þess 
má geta að fangaklefi hennar var 
rúmir þrjátíu fermetrar á stærð 
en umráðasvæðið sem hún hefur í 
stofufangelsinu hefur radíus upp
á meira en einn kílómetra.

- Einn vinnustaður

Framtíðarstarf • Starfsmenntun • Íslenskukennsla • Permanent position s •
on the job training • Icelandic lessons • Praca na przyszlosc • Szkolen ie
zawodowe • Nauka jezyka islandzkiego

Nýjar leiðir í þjálfun erlendra starfsmanna

ugu erlendu starfsfólki til starfa á Droplaugar-
stöðum hjúkrunarheimili, félagsmiðstöðinni við agranda 40 
og þjónustuíbúðum aldraðra á Dalbraut 21-27. 

Um er að ræða tvenns konar störf:

Starf við umönnun: ð felst í daglegri aðhlynningu og
aðstoð við athafnir daglegs lífs.
Droplaugarstaðir og Dalbraut. Vaktavinna.

Félagsleg heimaþjónusta: ð felst í almennum heimilis-
þrifum, félagslegum  stuðningi og aðstoð á matartímum.

agrandi. Dagvinna.

 á Íslandi. 

r ríkri þjónustulund og 
. Reynsla af umönnunarstörfum æskileg.

ð hefst á eins mánaðar launuðu námskeiði þar sem 
kennd er íslenska, undirstöðuatriði umönnunar og þrifa og 
ýmis hagnýt atriði í íslensku samfélagi.  Starfsmenn sem ráða 

 .
Námskeiðið hefst 22. júní nk.

Námskeiðið er samvinnuverkefni Alþjóðahúss og Droplaugar-
staða hjúkrunarheimilis.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
ingar stéttarfélags.

mmtudaginn 14. júní nk. 
í síma 414-9500 frá kl. 10.00 til 12.00 á íslensku og ensku 
einnig mun pólskur túlkur verða til staðar.

Umsóknum skal skilað á Droplaugarstaði hjúkrunarheimili, 
Snorrabraut 58, 105 Reykjavík, b.t. Ingibjargar Þórisdóttur 
deildarstjóra starfsmanna- og gæðamála fyrir 18. júní nk.

New methods in training foreign workers

Droplaugarstaðir Nursing Home, The  agranda Seniors 
Centre and the Seniors Apartments at Dalbraut 21-27 are 
now hiring foreign employees.

Two kinds of employment positions are on offer:

Care providers: care providers see to the general everyday 
care of residents. They assist the residents with functions of 
daily life. These positions are shift work and Droplaugar-
stadir and Dalbraut are currently hiring.

Home help service: employees in home help service offer
social support, do general housekeeping and assist with 
meals. Day shift now hiring at agrandi.

Applicants must: show incentive, patience and have a posi-
tive attitude. 
Applicants must have valid work permits. Experience is 
preferable.

Employment begins with a one month, paid training course. 
Training will include Icelandic lessons, general patient care 
and sanitation, and important information about Icelandic so-
ciety. Those accepting these offers of employment must sign 
a contract of employment for one year. The training courses 
start 22 June 2007. 

This training is a cooperative project of The Intercultural 
Centre and the Droplaugarstaðir Nursing Home.
Salaries are according to the collective bargaining agreement 

ing Trade Union. 
Applications should be sent to Droplaugarstaðir Nursing 
Home at Snorrabraut 58, 105 Reykjavík, attention- Ingibjörg
Þórisdóttir, Head of Human Resources and Quality Control 
by 18 June 2007.
For more information call 414-9500 on Thursday 14 June be-
tween 10:00 – 12:00. Information will be given in Icelandic, 
English and Polish. 

Nowe sposoby szkolenia pracowników 
obcego pochodzenia

Poszukujemy pracowników pochodzenia obcego do pracy 
w Droplaugarstaðir

agrandi oraz w mieszkaniach osób starszych 

Oferujemy dwa rodzaje prac:

praca polega na codziennej opiece 
, instruowaniu i wspomaganiu tych osób w 

Droplaugarstaðir

 praca polega na ogólnym 

agrandi. Praca dzienna.

Wy kacje: Inicjatywa w pracy
pozytywne nastawienie.

nie z podobnej pracy jest mile widziane.

czyków. Pracownicy

narodowego Alþjóðahús oraz Domu Opieki Zdrowotnej 
Droplaugarstaðir.
Wa

ing.

i nazwisko Ingibjörg Þórisdóttir, która jest kierownikiem 
.

czerwca.

414-9500 w czwartek 14 czerwca w godz.10 – 12. Informa-

Framtíðarstarf - Starfsmenntun - Íslenskukennsla
Employment Permanent positions – on the job training – Icelandic lessons



 Eftir hörmulegt gengi ís-
lenska landsliðsins í undankeppni 
EM heyrast nú háværar raddir 
um að Eyjólfur Sverrisson lands-
liðsþjálfari eigi að hætta þjálfun 
liðsins. Margir eru á þeirri skoð-
un að ráða eigi erlendan þjálfara 
til verksins og er það vel þekkt að 
minni knattspyrnuþjóðir heimsins 
lokki til sín erlenda stórþjálfara.

Árangur þess að ráða erlendan 
þjálfara er þó þvert á móti ávís-
un á árangur. Oft hefur það þó 
gefið góða raun að fá nýjan og al-
gerlega hlutlausan mann til starf 
landsliðsþjálfara. Oft eru innlend-
ir þjálfarar fyrrum leikmenn eða 
núverandi eða fyrrverandi þjálf-
arar innlendra liða. Tengsl þeirra 
innan knattspyrnuhreyfingar þess 
lands eru því vel þekkt. 

Eitt nærtækasta dæmið er 
þegar smáríkið Trinidad og Tób-
agó fékk hollenska þjálfarann Leo 
Beenhakker til að stýra liðinu. 
Hann var við stjórnvölinn í rúmt 
ár en tókst á þeim tíma að koma 
liðinu í úrslitakeppni HM í Þýska-
landi í fyrra. 

Landið var það fámennasta í 
heiminum til að eiga nokkru sinni 
landslið í úrslitakeppni heims-
meistaramóts.

Annað gott dæmi er Serbinn 
Bora Milutinovic sem í fyrra tók 
við landsliði Jamaíku. Hann er lík-
lega einn þekktasti þjálfari heims-
ins og sá eini sem hefur stýrt 
fimm mismunandi liðum í jafn 
mörgum heimsmeistarakeppn-
um. Það gerði hann á árunum 1986 

til 2002. Frá 2003 til 2004 þjálfaði 
hann landslið Hondúras.

Þýski þjálfarinn Klaus Topp-
möller er nú landsliðsþjálfari 
Georgíu og Egil „Drillo“ Olsen 
mun í ágúst næstkomandi mun 
taka við landsliði Írak. Króatinn 
Otto Baric er nú starfandi í Al-
baníu, Roy Hodgson í Finnlandi og 
þannig mætti áfram telja. 

Fréttablaðið hefur undanfarna 
daga rætt við marga sem þekkja 
vel til í knattspyrnuheiminum. 
Það er samdóma álit þeirra að nú 
sé gott tækifæri til að ráða erlend-
an þjálfara. 

Mörgum þjálfurum finnst það 
afar heillandi að fá að stýra lands-
liði þar sem líkurnar á því í heima-
landi sínu eru ef til vill litlar sem 
engar. Af þeim sökum væru sömu 
þjálfararnir til í að taka að sér 
þjálfun landsliðs fyrir minni laun 
en þeir myndu fá hjá félagsliði. 
Það er mat heimildamanna Frétta-
blaðsins að hægt væri að fá þekkt-
an erlendan þjálfara til starfa 
fyrir um 20-30 milljónir króna á 
ársgrundvelli.

KSÍ er vel stætt íþróttasam-
band. Til að mynda voru hreinar 
fjármunatekjur KSÍ á síðasta ári 

tæpar níutíu milljónir króna, þar 
af voru vaxtatekjur  77 millljónir 
króna. Það eitt og sér ætti að duga 
fyrir ansi sterkum þjálfara.

Auk þess væri hægt að semja 
um að nýr þjálfari fengi árang-
urstengd laun, slíkt er vel þekkt í 
knattspyrnuheiminum.

Ísland mun væntanlega falla um 
nokkur sæti á næsta styrkleika-
lista FIFA og fyrir vikið ná ekki 
inn á lista 100 efstu þjóðanna. Þar 
með væri tækifærið fyrir nýjan 
þjálfara að rífa liðið upp úr lægð-
inni og um leið auglýsa sig ræki-
lega. Um væri að ræða gríðarlega 
góðan stökkpall fyrir þann þjálf-
ara sem næði þeim árangri.

Fréttablaðið birtir í dag lista 
yfir þjálfara sem gætu hugsan-
lega tekið við þjálfun íslenska 
landsliðsins.

Það þekkist vel að minni knattspyrnuþjóðir ráði til sín erlenda þjálfara til að bæta árangur landsliðsins. Oft 
hefur það borið góða raun. KSÍ þyrfti hugsanlega að borga slíkum manni um 20-30 milljónir í laun á ári.

Síðustu tveir landsleikir hafa sýnt og sann-
að að Eyjólfur Sverrisson er ekki á réttri leið 
með landsliðið. Vandamál landsliðsins ein-
skorðast þó ekki eingöngu við þjálfarann 
heldur liggur sökin einnig hjá Knattspyrnu-
sambandi Íslands, KSÍ.

Það er KSÍ sem ræður þjálfarann og það 
er á ábyrgð KSÍ að sjá til þess að starfsum-
hverfi þjálfarans sé eins og best verður á 
kosið hverju sinni. Það er langur vegur frá 
því að umhverfið í kringum liðið og þjálfar-
ann sé í lagi. 

Þjálfarinn hefur lítið sem ekkert feng-
ið af æfingaleikjum með liðið og afsakan-
ir sambandsins fyrir skorti á leikjum hafa 
verið aumar. Fyrrum formaður KSÍ, Eggert 
Magnússon, sat í framkvæmdastjórn UEFA 
til margra ára, hefur einstök sambönd og út-
vegaði Íslandi leikjum við lið eins og Ítalíu og 
Spán. Það þarf enginn að segja mér að hann 
hafi ekki getað bjargað leikjum við minni 
þjóðir á landsleikjadögum ef hann vildi.

Sumir hafa nefnt æfingabúðir fyrir lands-
liðið á landsleikjadögum en eftir því sem ég 
kemst næst er ekki hægt að kalla liðið saman 
í landsleikjahléum nema það verði spilaður 
leikur. 

Í versta falli mætti þá skipuleggja leik gegn 
Færeyjum í Egilshöll. Það sem skiptir máli 

er að liðið kæmi þó saman og fengi að spila. 
Betra að spila í Egilshöll og æfa en að gera 
ekki neitt. 

Að mínu mati liggur vandinn þó enn dýpra. 
Aðalvandinn liggur í stefnu KSÍ í landsliðs-
þjálfaramálunum. Síðustu árin hefur KSÍ 
farið þá leið að ráða sitt eigið fólk í ein mik-
ilvægustu störf knattspyrnuhreyfingarinnar 
- landsliðsþjálfarastörfin. Er þar um að ræða 
einstaklinga sem KSÍ þekkir ákaflega vel og 
veit hvernig láta að stjórn. Þetta eru þægir 
þjónar.

Meira að segja Helena Ólafsdóttir fékk ekki 
áframhaldandi samning með kvennalandslið-
ið þrátt fyrir flottan árangur. Hún var ekki 
þægur þjónn. Arftaki hennar hafði áður starf-
að fyrir KSÍ og arftaki þess þjálfara var þegar 
starfandi hjá KSÍ líkt og Eyjólfur. 

Það má vissulega vorkenna Eyjólfi með 
að fá ekki fleiri verkefni en mín vorkunn er 
engin þegar maðurinn berst ekki einu sinni 
fyrir betra starfsumhverfi. Hann hefur aldrei 
kvartað yfir verkefnaleysi og þvert á móti 
sagst skilja sjónarmið KSÍ í þessum málum. 
Sannkallaður draumastarfsmaður þar á ferð. 
Þægur þjónn. Þarf ekki að undra að KSÍ vilji 
halda honum í starfi. 

Það sem KSÍ og íslensk knattspyrna þarf 
sárlega á að halda er utanaðkomandi einstakl-

ingur sem er ekki hluti af KSÍ-genginu sem 
hefur hreiðrað um sig í fílabeinsturni einu 
sinni sem oftar og virðist neita að leita út 
fyrir Laugardalinn. 

Það vantar mann með eigin hugsjónir og 
nýjar hugmyndir. Mann með kraft, kjark, þor 
og karakter. Mann sem sættir sig ekki við 
starfsumhverfið eins og það er í dag og þorir 
að taka á málunum.

Það mætti benda KSÍ á að það er líf utan 
fílabeinsturnarins í 
Laugardalnum. Ef 
það kemur ekki ein-
hver maður með 
ferskar hugmynd-
ir í fílabeinst-
urninn fljótlega 
þá mun fara enn 
verr fyrir lands-
liðinu og íslenskri 
knattspyrnu sem 
er í frjálsu falli í 
alþjóðaboltanum.
Ætlar virkilega 
enginn að taka í 
bremsuna?

Vandinn ekki síður hjá KSÍ en hjá Eyjólfi

 Þeir leikmenn sem skora 
í næstu umferð í Landsbanka-
deild karla og kvenna munu svo 
sannarlega gleðja marga með 
marki sínu. Landsbankinn heitir 
30 þúsund krónum á hvert mark 
sem leikmenn skora en liðin sjálf 
völdu hvert sitt málefni. Bankinn 
tryggir jafnframt að hvert mál-
efni fái að minnsta kosti 30.000 
kr. takist einhverju liði ekki að 
skora.

Skorað fyrir 
góð málefni

 Viktor Kristmanns-
son var maður Smáþjóðaleik-
anna hjá íslensku keppendunum 
í gær. Fimleikakappinn vann til 
fimm verðlauna en Ísland hlaut 
alls þrettán verðlaun í fimleika-
keppninni. Viktor vann æfingar 
á gólfi, lenti í öðru sæti í þremur 
greinum, á bogahesti, á tvíslá og 
í stökki auk þess sem hann náði 
þriðja sæti á svifrá þar sem Dýri 
Kristjánsson varð annar.

Rúnar Alexandersson sigraði 
í æfingum á tvíslá og varð í öðru 
sæti í hringjum. Fríða Rún Ein-
arsdóttir sigraði í gólfæfingum 
og varð í 2. sæti bæði á jafnvæg-
isslá og tvíslá og þá varð Kristína 
Ólafsdóttir þriðja í gólfæfingum 
og í æfingum á tvíslá.

13 verðlaun í 
fimleikum

Gott veganesti fyrir undankeppnina í haust



Þegar Eggert Magnús-
son, þáverandi formaður KSÍ, 
ákvað að framlengja ekki samn-
inga við Ásgeir Sigurvinsson og 
Loga Ólafsson var ástæðan ein-
föld. Óviðunandi árangur. Egg-
ert vildi betri árangur og þess 
vegna skipti hann tvímenningun-
um út fyrir Skagfirðinginn Eyjólf 
Sverrisson.

„Við eigum marga ágæta knatt-
spyrnumenn og þess vegna á 
landsliðið að geta verið frambæri-
legt. Árangurinn í undankeppni 
HM var ekki nægilega góður. 
Við fengum færri stig heldur en 
landslið þjóða sem hafa ekki verið 
betri en við fram að þessu. Það 
skiptir miklu máli fyrir okkur að 
ná ásættanlegum árangri,“ sagði 

Eggert við Fréttablaðið 15. okt-
óber 2005. Hann bætti síðan við: 
„Það er mikilvægt fyrir fjármál 
sambandsins og andlit okkar út á 
við að árangurinn sé ásættanlegur 
og þess vegna verðum við að gera 
kröfu um betri árangur en náðist 
í síðustu undankeppni.“ Svo mörg 
voru þau orð.

Landsliðið vann einn leik, gerði 
eitt jafntefli og tapaði átta leikj-
um í undankeppni HM undir 
stjórn Ásgeirs og Loga. Lands-
liðið er búið að vinna einn leik, 
gera eitt jafntefli og tapa fimm 
leikjum í undankeppni EM undir 
stjórn Eyjólfs. Markatala Ásgeirs 
og Loga var 14-27 en markatala Ís-
lands í undankeppni EM er 5-15.

Eyjólfur með svipaðan árangur og Ásgeir og Logi

4. UMFERÐ

LANDSBANKADEILD KVENNA

LANDSBANKADEILD KARLA

5. UMFERÐ

fös. 8. júní kl. 19:15 Víkingur – Breiðablik
lau. 9. júní kl. 17:00 Valur – Keflavík
sun. 10. júní kl. 19:15 FH – Fylkir
sun. 10. júní kl. 19:15 HK – Fram
sun. 10. júní kl. 20:00 ÍA – KR

fös. 8. júní kl. 19:15 ÍR – Breiðablik
fös. 8. júní kl. 19:15 Valur – Keflavík
fös. 8. júní kl. 19:15 Stjarnan – Fjölnir
fös. 8. júní kl. 19:15 Þór/KA – Fylkir

Skorað fyrir gott málefni

Landsbankinn heitir 30.000 kr. fyrir hvert mark 
sem leikmenn skora í 5. umferð karla og 4. umferð
kvenna.  Áheitin renna til góðra málefna sem liðin
velja sjálf.

Sjá nánar á www.landsbanki.is

 Alexei Lalas, stjóri LA 
Galaxy, vonast til þess að lokka 
Luis Figo til sín. Eins og kunnugt 
er hefur David Beckham skrif-
að undir samning við félagið og 
vonast Lalas eftir því að sameina 
stjörnunar.

Figo neitaði nýverið að fara til 
Al Ittihad í Sádi-Arabíu auk þess 
sem hann hefur útilokað að ganga 
til liðs við annað félag í Evrópu 
þegar hann fer frá Inter í sumar. 
Þá standa Bandaríkin eftir sem 
augljós kostur.

„Við vitum að Figo er á lausu 
og við erum að fylgjast náið með 
ástandi hans. Ef hann hefur áhuga 
á því að koma til Bandaríkjanna 
munum við gera allt sem við 
getum til að fá hann til okkar,“ 
sagði Lalas.

Galaxy vill Figo 
með Beckham

 Justin Henin er komin í úr-
slit opna Franska meistaramóts-
ins í tennis eftir öruggan sigur 
á Jelenu Jankovic í undanúrslit-
unum í gær. Henin vann leik-
inn í tveimur settum, 6-2 og 6-2, 
en þetta er þriðja árið í röð sem 
hún kemst í úrslit. Hún mætir 
Önu Ivanovic í úrslitunum en hún 
lagði Mariu Sharapovu í hinum 
undanúrslitaleiknum.

„Ég bjóst við erfiðari leik gegn 
Jankovic. Við höfum marga hildi 
háð en ég held að hún hafi misst 
sjálfstraustið eftir fyrsta sett-
ið. Þetta verður mjög erfiður úr-
slitaleikur gegn Ivanovic,“ sagði 
Henin.

Henin getur 
varið titilinn

 Þeir Jose Reina, Xabi 
Alonso og Momo Sissoko hafa 
allir skuldbundið sig Liverpool til 
framtíðar. Reina skrifaði undir 
framlengingu á samningi sínum 
í gær en bæði Alonso og Sissoko 
hafa verið undir smásjá stórliða 
í Evrópu. Þeir ætla þó báðir að 
skrifa undir nýja samninga við 
Liverpool á næstu dögum.

Barcelona vonaðist eftir því 
að krækja í Alonso og Juventus 
var talið hafa boðið 10 milljónir 
punda í Sissoko.

Framlengja 
samninga sína



 „Ég veit í alvörunni ekki 
hvers konar leikur þetta var. Ég 
hef séð Svíþjóð leika gegn Mold-
óvíu, Liechtenstein, Maltu og San 
Marínó – en aldrei hef ég séð jafn 
hrætt og skelkað lið eins og ís-
lenska landsliðið. Það mætti til 
leiks eftir að hafa gert 1-1 jafn-
tefli við Liechtenstein og það var 
ekki minnsti áhugi til staðar að 
vinna leikinn. Allt snerist um að 
tapa ekki of stórt og upplifa ekki 
enn eina niðurlæginguna.“

Þannig skrifar Simon Bank, ein-
hver þekktasti íþróttablaðamað-
ur Svía, um íslenska landsliðið 
í Aftonbladet í gær. Hann segir 
að sænska þjóðin ráði sér vart af 
kæti eftir 5-0 sigur á Íslending-
um í fyrrakvöld en fyrir vikið eru 
Svíar komnir með annan fótinn 
inn á EM í Austurríki og Sviss á 
næsta ári.

Máli sínu til stuðnings nefnir 
hann dæmi snemma úr landsleik 
Svíþjóðar og Íslands í fyrrakvöld. 

„Þegar Ísland fékk aukaspyrnu 

á fínum stað í upphafi leiksins 
fóru Ívar Ingimarsson, Brynjar 
Gunnarsson og Hannes Sigurðs-
son inn í teiginn til að reyna að 
skalla boltann að marki. Hinir 
átta í liðinu urðu eftir heima til 
að standa vörnina. Lisa Ekdahl 
hefði ekki verið svo varnarsinnuð 
í boxhringnum gegn Mike Tyson,“ 
skrifar Bank.

„Þetta var í raun enginn leik-
ur. Það var boðið upp á mikið af 
mörkum, hlægileg marktækifæri 
og leikmenn brostu sínu blíðasta. 
Þetta var einn risastór brandari 
með íslensku vörnina í aðalhlut-
verki.“

Og hann heldur áfram á svipuð-
um nótum. 

„Þetta var afar merkilegur leik-

ur. Ef leikurinn gegn Dönum hefði 
verið bannaður börnum var leikur-
inn við Ísland á Råsunda þannig að 
það hefði mátt koma fyrir barna-
vögnum, kettlingum og öllu DVD-
safni Anders Svensson á vallar-
helmingi Svía.“

Hann vitnar svo í tvo leikmenn 
Svía sem segja ansi margt um 
upplifun þeirra af leiknum og ís-
lenska liðinu.

„Ég skil ekki hvað þeir voru að 
gera,“ sagði Petter Hansson, varn-
armaður Svía. „Þeir vildu bara 
ekki neitt,“ sagði Svensson. 

Bank lýkur svo umfjöllun sinni 
á þessum nótum. „5-0. Hvað er 
hægt að segja við því. Ísland þorði 
ekki að spila og Svíþjóð þurfti 
þess ekki.“

Simon Bank er einhver þekktasti íþróttablaðamaður Svíþjóðar. Í umfjöllun 
sinni um leikinn í Aftonbladet segir hann að hann hafi aldrei séð jafn skelkað 
lið og Ísland. Liðið hafði engan áhuga á að sigra Svía á Råsunda í fyrrakvöld.

 Birgir Leifur Hafþórs-
son lék fyrsta hringinn á aust-
urríska mótinu á Evrópumóta-
röðinni í golfi í Vín á einu höggi 
undir pari í gær. Birgir fékk tvo 
skolla og þrjá fugla. „Ég er ágæt-
lega sáttur við hringinn. Ég lék 
nokkuð stöðugt golf. Með smá 
heppni hefði ég alveg getað verið 
2-3 betri en það er ekki slæmt 
að vera einn undir,“ sagði Birgir 
Leifur við Kylfing.is.

„Ég átti fá slæm högg og hitti 
15 flatir í tilskyldum höggafjölda. 
Ég var ágætur á flötunum en 
hefði vissulega getað sett niður 2-
3 fleiri pútt fyrir fuglum,“ sagði 
Birgir Leifur.

Átti ágætan dag í Austurríki

 Eggert Magnússon, 
stjórnarformaður West Ham, 
ítrekar að Carlos Tevez sé ekki 
á leiðinni 
frá félaginu. 
Helstu stór-
lið Evrópu 
hafa rennt 
hýru auga til 
Tevez sem 
gaf það til 
kynna nýver-
ið að það sé 
tími til kom-
inn fyrir 
hann að fara 
til stærra 
liðs.

„Þetta er mjög einfalt, Carlos 
Tevez er með samning við klúbb-
inn í þrjú ár. Hann er frábær leik-
maður og drengur góður. Allir í 
kringum klúbbinn dýrka hann,“ 
sagði Eggert um langbesta leik-
mann Hamranna á síðasta tíma-
bili.

Tevez fer hvergi

 Í kvöld hefst fimmta um-
ferð Landsbankadeildar karla með 
leik Víkings og Breiðabliks í Víkinni 
í kvöld. Fyrrnefnda liðið hefur komið 
á óvart í vor og vann til að mynda 
góðan sigur á KR, 2-1, í síðustu um-
ferð.

Blikar hafa hins vegar ekki enn 
innbyrt sigur í mótinu þrátt fyrir að 
hafa spilað ágætlega í sínum leikj-
um. Hjörvar Hafliðason, markvörð-
ur liðsins, á við meiðsli að stríða og 
verður því ekki með liðinu í kvöld. 

Ólafur Kristjánsson, þjálfari Blika, 
hefur fengið danskan markvörð til 
liðs við félagið en sá heitir Casper Ja-
bobsen og kemur frá Álaborg.

Leikurinn hefst klukkan 19.15.

Víkingar geta skot-
ist upp í annað sæti

Taktu þátt!
Þú sendir SMS

BT BTM á númerið 1900.
Þú færð spurningu. 

Þú svarar með því að senda SMS 
skeytið BT A, B eða C á númerið 1900.

hver vinnur!
10.

 Aðalvinningur!

 FSC Amilo
Pi Core2
 Vista
 fartölva

SMSLEIKUR

Geggjaðir aukavinningar! Vídeospilari, Sony 
myndavél, Panasonic tökuvél, Apple iPod 

Nano/blár, HP Photosmart, GSM símar, 
Bíómiðar fyrir 2 á THE INVISIBLE og LAST 

MIMZY,PSP tölvur,Gjafabréf á Tónlist.is,PS2
tölvur, Kippur af Gosi og enn meira af DVD, 

CD´s, tölvuleikjum og fleira
*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum Vinningar verða

afhentir í BT Smáralind, Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 
99 kr/skeytið. Þú færð 5.mín til að svara spurningu.

Taktu
þátt!



 Theodór Elmar Bjarna-
son mun líklega framlengja samn-
ing sinn við Celtic á næstu dögum. 
Ólafur Garðarsson, umboðsmaður 
Theodórs, var í Englandi í gær þar 
sem hann var í viðræðum við for-
ráðamenn Celtic en hann vildi ekk-
ert segja til um hvernig samninga-
viðræðurnar gengu þegar Frétta-
blaðið talaði við hann í gærkvöldi.

„Ef þeir samþykkja það sem við 
höfum lagt á borðið þá framlengi 
ég samninginn minn,“ sagði Theo-
dór Elmar í gær en hann fer fram 
á að hækka í launum hjá félaginu. 
Það verður að teljast skiljanlegt 
miðað við framgöngu hans hjá fé-
laginu undanfarið en hann braut 
sér leið inn í aðallið félagsins undir 
lok tímabilsins í Skotlandi.

Theodór er nú staddur á Íslandi þar 
sem hann er í kærkomnu fríi. „Það er 
mjög gott að vera kominn heim og fá 
smá tíma til að slappa af með fjöl-
skyldu og vinum,“ sagði Theodór sem 
var einmitt á leið að fá sér að borða 
með Kjartani Henry Finnbogasyni 
sem var með honum í Celtic.

Ef samningaviðræðurnar við 
Celtic ganga ekki upp á Theodór 
nokkra ása uppi í erminni. „Það 
eru mörg lið sem hafa sýnt mér 
áhuga. Við höfum fengið tilboð frá 
Danmörku og það eru nokkur lið í 
Noregi sem vilja fá mig. Svo skoð-
um við okkur eflaust um á Eng-
landi líka,“ sagði Theodór um leið 
og Kjartan skaut því inn í samtalið 
að þeir myndu að sjálfsögðu finna 
sér saman klúbb á Englandi, við 
mikið hlátraskall.

Theodór Elmar ræddi við Gor-
don Strachan, stjóra Celtic, um 
framtíð sína hjá félaginu áður en 
hann hélt til Íslands til að spila 
með landsliðinu áður en sumarfrí-
ið tók við. „Ég ræddi við Strachan 
og hann lofaði því að ég fengi að 
spila meira á næsta tímabili. Hann 
sagði líka að það yrði mjög stórt 
tímabil fyrir mig. Það er ljóst að 
það eru spennandi tímar framund-
an hjá Celtic,“ sagði Theodór sem 
var vongóður um að framlengja 
samning sinn hjá skosku risunum.

Það eru spennandi 
tímar framundan

SMÁRALIND I 522 8383

RÝMINGARSALA

stendur aðeins til 16. júní

allar vörur með

50-90%
afslætti



 Það eru sjálfsagt flestir 
sparkspekingar sammála því að 
Ísland og Finnland ættu að eiga 
svipuð sterk knattspyrnulands-
lið karla. Finnar hafa þó yfirleitt 
staðið sig betur á alþjóðavettvangi 
hverju sem það sætir þó svo að Ís-
land hafi á sínum stærstu stund-
um verið fyrir ofan Finna á styrk-
leikalista FIFA. 

Ef nánar er rýnt í liðin kemur í 
ljós að þau eiga margt sameigin-
legt. Hvorugt hefur komist á úr-
slitakeppni stórmóts og undan-
farin ár hefur það verið yfirlýst 
stefna að blanda sér í hóp þeirra 
landa sem berjast um sæti á stór-
móti.

Síðustu ár hefur Finnum geng-
ið mun betur í þeirri baráttu en Ís-
lendingum. Um svipað leyti, í árs-
byrjun 2006, tóku nýjir menn við 
stjórnartaumunum í karlalands-
liðum landanna. Eyjólfur Sverr-
isson stýrði sínum fyrsta leik sem 
þjálfari íslenska landsliðsins og 
Englendingurinn Roy Hodgson 
tók við Finnum.

Finnar ákváðu að liðinu væri 
best borgið með erlendan þjálfara 
við stjórnvölinn og náðu því hinn 
mjög svo reynda Hodgson sem 
gerði garðinn frægan með lands-
liði Sviss á tíunda áratugnum. 
Hann kom Sviss á bæði HM 1994 
og EM 1996.

Það er saman hvar niður er 
komið á þessum átján mánuðum 
þegar árangur liðanna er borinn 
saman. Finnland hefur leikið mun 
fleiri æfingaleiki, unnið fleiri 
sigra, skorað fleiri mörk og fengið 
á sig færri mörk. Finnar eru með 
fjórtán stig í sínum riðli í undan-
keppni EM, Ísland með fjögur. 

Á meðan íslenska liðið var nið-
urlægt í Stokkhólmi unnu Finnar 
afar góðan sigur á Belgum, 2-0.

Timo Jarvio, íþróttablaðamaður 
á Helsingin Sanomat, einu stærsta 
dagblaði Finnlands, segir að það 
ríki jákvætt andrúmsloft í kring-
um finnska landsliðið.

„Þetta hefur gengið upp og 
ofan en í dag er stemningin afar 
góð.  Hodgson hefur þurft að gera 

ýmsar breytingar á liðinu og komið 
með mikið af yngri leikmönnum í 
liðið sem hefur reynst vel. Menn 
eins og Jari Litmanen er kominn 
vel á aldur og er þar að auki alltaf 

meiddur og því hefur hann þurft 
að byggja upp nýtt lið án hans.“

Gegn Belgum vantaði marga 
sterkustu leikmenn Finna. Sami 
Hyypia var í banni, Litmanen 

og Teemu Tainio hjá Tottenham 
meiddir. 

Íslendinga vantaði gegn Svíum 
þá Eið Smára Guðjohnsen (í 
banni), Hermann Hreiðarsson 
og Gunnar Heiðar Þorvaldsson 
(meiddir). 

Jarvio var gáttaður þegar talið 
barst að íslenska liðinu. „Mér 
hefur alltaf fundist að Ísland hafi 
átt betri leikmenn en við Finnar. 
Samt virðist það sjaldan skila sér 
í bættum árangri íslenska lands-
liðsins.“

Í ársbyrjun 2006 var skipt um landsliðsþjálfara á Íslandi og Finnlandi. Eyjólfur Sverrisson var ráðinn hér en 
Roy Hodgson tók við Finnum. Samanburður á gengi liðanna síðan þá er vægast sagt neikvæður fyrir Ísland.

 John Fredriksen, áttundi 
ríkasti maðurinn sem búsettur er 
á Bretlandseyjum, vill samkvæmt 
fréttum á Englandi og heimalandi 
sínu Noregi, ólmur eignast Tot-
tenham Hotspur. Til þess þarf 
hann að reiða fram yfir 200 millj-
ónir punda til ENIC sem á 66% 
hlut í félaginu eftir að gengið var 
frá kaupum á hluteign Alan Sugar 
í gær.

Tor Olav Trøim, hægri hönd 
Fredriksen, dró úr fregnunum 
við norska fjölmiðla í gær. „Við 
höfum meira en nóg með eina 
fjárfestingu í knattspyrnu,” sagði 
Trøim en Fredriksen á hlut í Vål-
erenga.

Gæti boðið í 
Tottenham

 Peter Kenyon, stjórnar-
formaður Chelsea, segir að félag-
ið ætli sér að kæra Real Madr-
id til FIFA. Aðdragandinn er sá 
að Real lýsti því yfir í gær að það 
hefði sett sig í samband við Arjen 
Robben um að hann kæmi hugs-
anlega til Spánar í sumar. 

„Við vitum að forráðamenn 
Real Madrid hafa verið að tala 
við Arjen. Að því gefnu munum 
við skrifa FIFA og biðja það að 
rannsaka ólöglegar starfsaðferð-
ir Real Madrid,“ sagði Kenyon í 
gær.

Ætla að kæra 
Real Madrid

 Sænska pressan hefur 
gert mikið grín af íslenska lands-
liðinu eftir frammistöðuna á 
Råsunda-vellinum í fyrrakvöld 
og á fleirum en einum stað mátti 
finna umræðu um hvort að svo-
kallaðar C-þjóðir eigi að fara í sér-
staka undankeppni. Það þarf ekki 
að taka það fram að þeir skella ís-
lenska knattspyrnulandsliðinu í 
hóp slökustu þjóða álfunnar.

Það er kannski ekki auðvelt að 
alhæfa um hvaða þjóðir teljist 
vera í hópi C-þjóða en ein leiðin er 
að skoða hvaða þjóðir hafa stein-
legið oftar en einu sinni í undan-
keppninni sem stendur nú yfir. Að 
steinliggja í leik telst hér vera að 
tapa leik með fjórum mörkum eða 
meira. Eftir 0-4 tap gegn Lettum 
og 0-5 tap gegn Svíum er íslenska 
landsliðið í hópi með aðeins sex 
öðrum þjóðum. Fjórar af þessum 
þjóðum er enn stigalausar í undan-
keppninni og ein þeirra hefur ekki 
náð að skora eitt einasta mark í sjö 
leikjum. Þær þjóðir sem standa 
best eru Ísland og Liechtenstein 
sem hafa báðar hlotið fjögur stig 
í 7 leikjum. Lúxemborg gæti vel 
talist til þessa hóps en liðið hefur 
ekki tapað með meira en þremur 
mörkum þrátt fyrir að hafa tapað 
öllum sjö leikjum sínum.

Sex þjóðir steinlegið 
oftar en einu sinni





Þú hefur ekki misst af neinu

LEYNILEIKHÚSIÐ

13-15 ára:
9.-13. júlí

Langar þig að verða leikari þegar þú ert orðinn stór ?

Verð kr. 22.900.-  20% systkina-afsláttur.

www.leynileikhusid.is

Skráning á www.leynileikhusid.is og í símum 5511742 / 8498877.

Frábær leiklistarnámskeið hefjast 18. júní.

SKEMMTILEG OG KREFJANDI NÁMSKEIÐ fyrir áhugasama og duglega krakka og unglinga sem ólga af
sköpunarkrafti. Persónuleg kennsla atvinnuleikara og –leikstjóra í atvinnuleikhúsi. Valdir þátttakendur verða kallaðir í

leikprufur fyrir næsta leikrit Barna- og unglingaleikhússins. Nemendur fara sjálfkrafa inn á umboðsvef leynileikhússins.

11-12 ára:
2.-6. júlí

23.-27. júlí

9-10 ára:
18.-22. júní
 25.-29. júní

16.-20. júlí

Kennsla fer fram í Tjarnarbíói alla virka daga frá kl. 10 - 14.
Kennarar frá leikhópnum Vesturporti.
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Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000

„Hvað er með Ásum?“
Ævintýraferð í goðheima fyrir alla fjölskylduna. 
Goðastyttur Hallsteins Sigurðssonar við texta 
Árna Björnssonar, þjóðháttafræðings.
Laxárstöðvar í Aðaldal

Orka í iðrum jarðar!
Heimsækið gestastofuna í Kröflu, sjáið myndir 
frá Kröflueldum. Kynnist jarðvarma og
orkuvinnslu.
Kröflustöð í Mývatnssveit

Kraftverk
Listaverk sem sjaldan hafa komið fyrir almenn-
ingssjónir – mörg hver með áhugaverða sögu 
sem tengist Landsvirkjun og orkumálum.
Kjarval, Ásgrímur, Gunnlaugur Blöndal og fleiri.
Ljósafossstöð við Sog

Kynnist Kárahnjúkavirkjun!
Upplýsingar um Kárahnjúkaframkvæmdirnar 
ásamt ferðamennsku og útivist norðan 
Vatnajökuls. Góður viðkomustaður áður en 
haldið er upp á Fljótsdalsheiði.
Végarður í Fljótsdal

Líf í Þjórsárdal
Ómissandi viðkomustaður á leiðinni inn á 
Sprengisand og í Veiðivötn.
Sultartangastöð ofan Þjórsárdals

Heimsókn í Húnaþing
Kynnið ykkur orkumál og starfsemi 
Blöndustöðvar í starfsmannahúsi stöðvarinnar.
Blöndustöð, Húnaþingi

Kynnist okkur af eigin raun
Heimsækið Landsvirkjun í sumar.

Stöðvarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.

Komdu í heimsókn í sumar!

Landsvirkjun býður landsmönnum að heimsækja sex stöðvar í sumar þar sem bæði er hægt að kynna sér staðreyndir

um umhverfisvæna íslenska orku og skoða fjölbreyttar sýningar um menningu, list og sögu.

Íslensk orkumál og virkjanir – alþjóðleg fyrirmynd í umhverfismálum

Opnar 11. júní



„Ég hugsa að ég sé hamingjusam-
asti maður á jörðinni í dag,“ sagði 
líkamsræktarfrömuðurinn Arnar 
Grant um miðjan dag í 
gær. Hálfur sólarhring-
ur var þá liðinn frá því 
að Arnar eignaðist annað 
barn sitt. Um fimmleyt-
ið í gærmorgun ól unnusta 
Arnars, Tinna Róbertsdótt-
ir, honum dóttur sem var 16 
merkur og 53 sentímetr-
ar. Fæðingin gekk að 
sögn Arnars „hægt og 
rólega.“ Öllum í fjöl-
skyldunni heilsast 
vel.

Arnar átti erf-
itt með að hemja 
gleði sína í sam-

tali við Fréttablaðið. „Þetta er ein-
faldlega það sem lífið gengur út 
á, maður kemst ekkert lengra en 
þetta,“ segir hann.

Eins og flestir vita er Arnar 
annálaður afreksmaður í fitness 
og hefur getið sér gott orð sem 
einkaþjálfari. Vöðvabúntið er þó 

ekki feimið við að sýna 
tilfinningar á stundu 

sem þessari: „Það 
geta allir orðið 

klökkir, sama 
hversu stór-

ir og sterk-
ir þeir 
eru.“
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Arnar Grant klökkur þegar dóttirin fæddist

Nýr raunveruleikaþáttur, sem 
kokkarnir Völundur Snær Völund-
arson og Sigurður Gíslason koma 
fram í, var að hluta til tekinn upp 
að Höfðabóli, heimili Árna Johnsen 
þingmanns. Þátturinn heitir Meal 
Ticket og verður sýndur í haust en 
hann er framleiddur af sjónvarps-
stöðinni Mojo Network. 

„Þau ætluðu í Útey til eggjatöku 
en það gaf ekki veður og því var 
ákveðið að leika af fingrum fram,“ 
útskýrir Árni. „Ég átti nokkur 
svartsfugls- og fýlsegg svo ég bauð 
þeim heim og aðalkokkur þáttarins 
tók yfir eldhúsið.“

Stjórnandi Meal Ticket heit-
ir Ralph Pagano. Þættirnir ganga 
út á það að Ralph er skilinn eftir í 
ókunnugu landi og þarf að vinna sér 
fyrir fargjaldinu heim. Hann leitar 
því á náðir innlendra kokka, sem í 
þessu tilfelli voru Völundur Snær 
og Sigurður.  

„Hann bjó til ommelettu úr eggj-
unum sem ég átti. Eggjakakan var 
einstaklega falleg - eins og kvöld-
sólin - enda er rauðan úr langvíu-
eggjunum svo sterk,“ segir Árni. 
Meðal þess sem Ralph notaði í 
eggjakökuna var púrrulaukur, 
sveppir, heimatilbúin rúllu-
pylsa, appelsína og tómat-
ar. „Þetta var forlát omm-
eletta,“ segir þingmaður-
inn sem fékk kokkinn til að 
drekka eitt hrátt lang-
víuegg. Og kokk-
urinn lét sér ekki 
segja það tvisv-
ar: „Hann drakk 
það með stæl,“ 
segir Árni. 

Sjónvarpsupptökur í eldhúsi Árna Johnsen

„Það var mjög fínt að fá bjór-
inn fyrir sjómannahelgina,“ segir 
Pétur Rúnar Guðmundsson, sjó-
maður á bátnum Bjarti frá Nes-
kaupsstað. Áhöfn Bjarts lét sér-
merkja bjór fyrir sig fyrir sjó-
mannadaginn. Bjórinn er kallaður 
Bjartur bjór. Það er mynd af bátn-
um Bjarti og einkennisstafir Síld-
arvinnslunnar framan á flöskunni 
og mynd af Neskaupsstað aftan á. 
„Bátarnir hjá Síldarvinnslunni eru 
margir búnir að gera þetta síðustu 
ár og okkur fannst tími til kominn 
að fá svona fyrir okkur líka. Þetta 
er mjög skemmtilegt.“

Það reyndist ekki erfitt að fá 
bjórinn merktan. Pétur hafði sam-
band við Vífilfell og Álprent, fyr-
irtæki á Akureyri sem sér um að 
prenta á bjórflöskur fyrir Vífilfell 
og allt gekk þetta eins og í sögu.

„Þetta vekur athygli og flest-
ir eru ánægðir með þetta,” segir 
Pétur. Margir sem hafa verið um 

borð á Bjarti einhvern tíma hafa 
haft samband við núverandi áhöfn 
til að eignast eina eða tvær flösk-
ur til að eiga. „Þeir eru að fá flösk-
ur til að geyma og stilla upp á hillu 
heima hjá sér.“ 

Áhöfnin á Bjarti verður reyndar 
líka að geyma bjórinn heima því 
ekki er tími til að sitja að sumbli 
út á rúmsjó. „Við megum auðvitað 
ekki drekka á bátnum svo bjórinn 
bíður bara eftir okkur í ísskápnum 
heima.“

Áhöfnin á Bjarti telur 15 til 20 
manns og er báturinn gerður út af 
Síldarvinnslunni í Neskaupstað.

Pétur reiknar með að gera þetta 
að árlegum viðburði. „Við ætlum 
að gera þetta aftur fyrir sjómanna-
daginn á næsta ári. Það verður að 
vera þá. Það er dagurinn okkar.”

„Ingibjörg Sólrún verður alltaf 
mjög meyr og tilfinninganæm 
á gamlárskvöld og ég nota þá 
tækifærið til að innræta henni 
eitthvað af jafnaðarstefnu.“





Það er viss passi í kringum hina 
árlegu fegurðarsamkeppni 

Ungfrú Ísland að henni sé mót-
mælt, einkum af ljótu og bitru 
femínistunum sem enginn vildi 
sofa hjá. Alltaf eru aðstandendur 
keppninnar jafn gáttaðir á gagn-
rýninni, enda frjálst val ungu 
stúlknanna með vaselínsmurðu 
skelfingarbrosin að taka þátt í við-
komandi skrokkasýningu. Sem 
er alveg rétt. Ekki fá þær pening 
fyrir. Í mesta lagi þrjátíu kíló af 
nælonsokkum, ef þær eru nógu 
vinsælar.

vinsælasta stúlkan 
sannar að þetta snýst ekki bara 
um að þegja og vera sæt. Aðstand-
endur keppninnar leggja áherslu á 
að alltaf sé dæmt út frá bæði út-
liti og persónuleika, og ekki bara 
sem sárabót fyrir stelpurnar sem 
komu ekki nógu vel út úr læra-
mælingunum en eru samt geð-
veikt hressar. 

virðist skipta suma máli að 
einnig sé dæmt út frá ágæti per-
sónuleika, en ég get ekki séð að 
slíkt sé neitt minna umdeilanlegt 
en útlitsfegurð. Allavega hefði ég 
átt í mesta basli með þann hluta 
dómgæslunnar í Ungfrú Ísland, 
enda jákvæðni, bjartsýni og köll-
un til hjálparstarfs í Afríku ekki 
efst á mínum lista yfir mannkosti.

femínistar vilja hér sem 
annars staðar fara „sænsku leið-
ina“. „Sænska leiðin“ þýðir nokk-
urn veginn alltaf „sænsku leiðind-
in“, enda leiðir Svía aldrei órann-
sakanlegar. Nema mögulega í 
fegurðarbransanum.

hafa sumsé neitað að senda 
fulltrúa sinn í Ungfrú Alheim, þar 
sem þeir telja alþjóðlegu keppnina 
ekki vera í takt við nútímann. Þar 
sé enn lögð of mikil áhersla á nið-
urlægjandi og yfirborðskennt bik-
inístripl. Í Svíþjóð hafa verið þró-
aðar aðrar og nútímalegri aðferðir. 
Ungfrú Svíþjóð verður ekki leng-
ur kjörin með hefðbundnum hætti 
heldur er sótt um titilinn eins og 
hvert annað starf og aukin áhersla 
lögð á andlegt atgervi og mennt-
un, enda þarf fegurðardrottning-
in að vera verðugur fulltrúi lands 
og þjóðar.

lands og þjóðar? Mun-
aðarleysingjahæli og kokkteilboð? 
Eigum við ekki svoleiðis? Það 
er orðum aukið að kalla forseta-
kosningarnar fegurðarsamkeppni 
(enda hefði Ástþór þá rústað 
Ólafi) – ætli þær séu ekki meira í 
ætt við kosninguna um vinsælustu 
stúlkuna. Förum íslensku leið-
ina. Ungfrú Ísland beri loks nafn 
með rentu og sé einfaldlega kjör-
in forseti. Með sprota og kórónu. Í 
sokkabuxum frá Oroblu.

Hugmyndir Svía 
um nútímann

með Símanum og SSÍ
Allir í sund 9. júní 
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Frítt í flestar laugar um land allt. Nánari upplýsingar á www.siminn.is

Jóna Jónsdóttir hefur mætt í sund á hverjum morgni í 15 ár.
Fyrst syndir hún 200 m og mýkir síðan vöðvana í góðum
félagsskap í heita pottinum. Síminn og SSÍ óska Jónu 
til hamingju með frábært úthald.

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


