
7 milljón eintök seld

FER SIGURFÖR UM HEIMINN

ELLEFU VERSALNIR OG UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Svarar allt að hundr-
að símtölum á dag

Fær fimm stjörnur
í Guardian

Helga Lára Pálsdóttir, þjónustufulltrúi Voda-fone, tekur á móti hundrað samtölum á anna-sömum degi.

„Við fáum þúsund til fimmtán hundruð símtöl í þjón-ustuverið daglega. Eftirminnilegast er maðurinn semkomst ekki á þráðlausa netið uppi í sumarbústað ogmaðurinn sem vildi fá okkur til að kveikja á síma konusinnar sem var stödd uppi á hálendinu,“ segir HelgaLára Pálsdóttir, þjónustufulltrúi hjá Vodafone. Húnsegir þó flestar spurningar snúast um frelsisnotkun,reikninga og stillingar fyrir GSM og GPRS. Þjónustufulltrúarnir kynnast allri flóru mannlífsinsað sögn Helgu Láru. Langflestir eru viðkunnanlegir en nokkuð samtaka á erfiðum degi. „Íslendingar fara í skap saman. Við finnum fyrirþví að suma daga eru allir í góðu skapi og enn aðraeru allir móðgaðir. Þetta tengist helst útborgunar-degi og veðrinu. Síðan virðast fólk líka vera pirraðra í

kringum fullt tungl,“ segir Helga Lára og segir fólkiðsem brosir í gegnum símann vera helsta kostinn við starfið.
„Það er ofsalega gaman þegar maður fær tækifæritil að gefa af sér. Þá grípur maður gæsina og bros-ir með fólki,“ segir Helga Lára, sem meira að segjahefur bakað fyrir viðskiptavin.„Við vorum með smáhnökra á reikningi hjá einumviðskiptavini. Hann efaðist um að þetta yrði í lagi enþá lofaði ég honum súkkulaðiköku ef þetta myndi ekkilagast. Næsta mánuð var þetta enn í ólagi og þá vissiég að hann myndi stríða mér það sem eftir væri. Svoég bakaði bara kökuna og færði honum, eins og ég hafði lofað,“ segir Helga Lára hlæjandi.Viðskiptavinurinn var að vonum ánægður og sendiHelgu Láru þakkarbréf. „Hann var alltaf svo ofsalegakurteis og skemmtilegur að ég hafði bara gaman afþessu. Ég held samt að ég eigi eftir að hugsa mig umáður en ég lofa fleiri kökum upp í ermina á mér,“ segirHelga Lára brosandi.

Opnunartími : mánudagurinn 11.júni til föstudagsins 15 júní frá kl.11-18

frábært tilboð af sokkabuxum og nærfötum.
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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Gullskreytt sverð 
Napóleons Bónaparte, sem hann 
notaði í herför á Norður-Ítalíu árið 
1800, var í gær selt á uppboði í 
Frakklandi fyrir 4,8 milljónir evra, 
sem samsvarar 408 milljónum 
króna.

Sverðið kvað vera það síðasta 
sem Napóleon átti og er enn í 
höndum einkaaðila. Nafn kaupand-
ans var ekki gefið upp. Seljendur 
sverðsins voru nokkrir afkomend-
ur Napóleons. 

Sverðið var lýst þjóðargersemi 
Frakka árið 1978, en samkvæmt 
lögum þar að lútandi er heimilt að 
selja gripinn erlendum kaupanda, 
að því gefnu að hann sé minnst 
fimm mánuði á ári í Frakklandi.

Sverð Napóleons 
á 400 milljónir

Kjósendur í Frakklandi 
virtust ætla að veita Nicolas 
Sarkozy forseta ótvírætt umboð til 
að hrinda í framkvæmd efnahags-
umbótaáformum sínum, með því 
að veita hinum hófsama hægri-
flokki hans, UMP, stórt forskot á 
keppinautana til vinstri í kosning-
um til þjóðþingsins í gær. 

Þegar flest atkvæði höfðu verið 
talin var UMP-flokkur Sarkozy 

með 40 prósent atkvæða en Sósíal-
istaflokkurinn aðeins 25 prósent. 
Jaðarflokkar til vinstri og hægri 
töpuðu fylgi. 

Kjörsókn var minni en nokkru 
sinni áður í þingkosningum í land-
inu; á bilinu 60-61 prósent. Var það 
helst rakið til skorts á spennu 
vegna þess að kjósendur áttu 
almennt von á að hægriflokkarnir 
ynnu örugglega, frá því Sarkozy 

vann sósíalistann Segolène Royal í 
úrslitaumferð forsetakosninganna 
fyrir mánuði. Meginspurningin var 
sú hversu stórt tap vinstriflokk-
anna yrði. 

Hægrimenn eru nú í kjörstöðu 
fyrir síðari umferð þingkosning-
anna næsta sunnudag og munu að 
öllum líkindum geta aukið enn á 
hreinan meirihluta sinn í þinginu, 
þar sem 577 fulltrúar eiga sæti.

Öruggur sigur hægrimanna

Ný útgáfa 
Sverrissögu

 Þjónustuíbúðir fyrir 
aldraða á Markarreit við Suður-
landsveg kosta allt að 500 þúsund 
krónur á fermetrann. Dýrasta 
íbúðin er 139 fermetrar að stærð og 
kostar tæplega 68 milljónir. Sam-
bærilegar íbúðir kosta annars 
staðar um og yfir tuttugu milljónir 
króna.

Haraldur Líndal Haraldsson, 
framkvæmdastjóri Nýsis þróunar-
félags sem á sjálfseignarfélagið 
Mörkina, segir að Mörkin hafi tekið 
yfir byggingaréttinn á Markarreit í 
fyrra og greitt borginni 300 
milljónir króna aukalega fyrir hann. 
Þá hafi upphaflega verið farið af 
stað með dýra byggingu. 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri hefur sagt að slíkar 
framkvæmdir eigi ekki að skila 
arði. Haraldur segir framkvæmd-
ina ekki skila afgangi því að ýmis-
legt hafi farið úrskeiðis. „Við þurft-
um meðal annars að borga aukalega 
fyrir byggingaréttinn,“ segir hann. 
„Mikið er lagt í bygginguna og 
margt öðruvísi en við hefðum kosið. 
Ýmis vandamál þýða aukinn 
kostnað,“ segir hann og nefnir sem 
dæmi að kostnaður vegna hjúkrunar-
heimilisins hafi fallið á þetta verk-
efni. Samkomulag sé um að heil-
brigðisráðuneytið borgi 65 milljónir 
króna vegna þess. „Það hefur síðan 
neitað að greiða.“

Haraldur bendir á að 300 milljón-
irnar nemi 10 prósentum af verði 
íbúðanna; 6,8 milljónum af íbúð sem 
kostar 68 milljónir. Hann telur að 
Mörkin sitji ekki við sama borð og 
aðrir þar sem hún þurfi að greiða 
svo mikið fyrir byggingaréttinn. 

„Þetta er auðvitað hátt verð og 
hlýtur að liggja í lóðaverðinu,“ segir 
Jórunn Frímannsdóttir borgarfull-
trúi. „Borgaryfirvöld reyna að gæta 
þess að stofnanir og einkafyrirtæki 
fái ekki úthlutað lóðum og geti 
grætt á því.“

„Þetta er skelfilega hátt verð og 
alls ekki fýsilegt,“ segir Helgi 
Hjálmsson, formaður Landssam-
bands eldri borgara. 

Fermetraverðið er 
500 þúsund krónur
Þjónustuíbúðir fyrir aldraðra á Markarreit kosta upp undir 500 þúsund krónur 
á fermetrann. Borgarstjóri segir slíkar framkvæmdir ekki eiga að skila arði. 

Landhelgisgæsla og björg-
unarsveitir leituðu í gærkvöld að 
tveimur erlendum kajakræðurum; 
karli og konu. Þau lögðu af stað frá 
Garðskaga á laugardagsmorgun, 
ætluðu að þvera Faxaflóann og 
koma í land á Snæfellsnesi. Það 
hefur aldrei verið gert áður. 

Landhelgisgæslan hafði um 
miðjan dag í gær samband við báta 
á Faxaflóa og bað þá um að svipast 
um eftir fólkinu. Þegar það bar 
ekki árangur hófst umfangsmikil 
leit. Á annað hundrað björgunar-
sveitarmenn leituðu frá Garðskaga 
að Snæfellsnesi á láði og legi. Þyrla 
Landhelgisgæslunnar tók þátt í 
leitinni. Aðstæður á Faxaflóa voru 
góðar.

 Þegar Fréttablaðið fór í prentun 
í gærkvöld var fólkið ófundið.

Leituðu tveggja 
kajakræðara



Farley Mowat, skip 
nátúruverndarsamtakanna Sea 
Shepherd, er væntanlegt á 
Íslandsmið síðla í júlí, segir Paul 

Watson, forseti og 
stofnandi Sea 
Shepherd.

Skipið hefur 
verið á siglingu 
frá Ástralíu síðan 
um miðjan maí, en 
þegar það lagði úr 
höfn sagði Watson 
það væntanlegt til 
Íslands um miðjan 
júní. Markmiðið 

með komu skipsins hingað til 
lands er að stöðva hvalveiðar 
Íslendinga.

„Ég mun fara um borð í lok 
júní, og við reiknum með að vera 
komin á íslenskt hafsvæði síðla í 
júlí ef ekkert óvænt kemur upp 
á,“ segir Watson.

Á Íslandsmið-
um seint í júlí

Sigurður, heitir þetta ekki að 
berjast til sigurs?

 George W. Bush var fagnað sem 
hetju í fyrstu heimsókn Bandaríkjaforseta til 
Albaníu í gær. Í Tirana sagði hann að það 
gengi ekki að ræða út í það óendanlega um 
sjálfstæði Kosovo-héraðs, sem enn tilheyrir 
formlega Serbíu en hinn albanski meirihluti 
íbúanna vill að fái sjálfstæði sem fyrst. 

„Á einhverjum tímapunkti – frekar fyrr en 
síðar – verður að segja: „Hingað og ekki 
lengra. Kosovo er sjálfstætt“ og það er sú 
afstaða sem við höfum tekið,“ sagði Bush á 
blaðamannafundi með albanska forsætisráð-
herranum Sali Berisha. 

Kall Bush eftir sjálfstæði Kosovo var beint 
að ráðamönnum í Rússlandi og öðrum löndum 
sem eru andsnúin áformum um aðskilnað 
Kosovo frá Serbíu. 

Um viðleitni Albaníustjórnar til að fá 

inngöngu í Atlantshafsbandalagið sagði Bush 
að frekari pólitískar og hernaðarlegar 
umbætur væru nauðsynlegar áður en hún 
gæti komið til greina. Leiðtogar Albaníu 
sögðust hafa skilning á því. 

„Við erum ákveðnir í að taka hverja þá 
ákvörðun, setja hver þau lög, grípa til hverra 
þeirra umbóta sem myndu gera Albaníu tæka 
í bandalagið,“ sagði Berisha. 

Bush sat einnig hádegisverðarfund með 
forsætisráðherrum Albaníu, Makedóníu og 
Króatíu, en Króatar vonast til að fá inngöngu í 
NATO á næsta ári.

Að lokinni Albaníuheimsókninni flaug Bush 
til Sofíu, höfuðborgar Búlgaríu, sem er síðasti 
viðkomustaður hans í Evrópu eftir G-8-
fundinn í Þýskalandi, en í ferðinni heimsótti 
hann sex lönd á átta dögum.

Gangan á tinda í fimm 
landshlutum til styrktar Sjónarhóli 
hafði gengið vel en ekki þrauta-
laust þegar Fréttablaðið hafði sam-
band við gönguhópinn í gærkvöldi. 
Gangan á Snæfell gerði að verkum 
að hópurinn var fjórum tímum á 
eftir áætlun. 

„Bíllinn okkar festist og komst 
ekki alla leið upp að Snæfellsskála 
þannig að við urðum að labba að 
fjallinu og komum að því úr rangri 
átt. Við fórum upp á það á röngum 
stað og gengum upp 1.500 metra. 
Þar komum við að hamravegg og 
vorum þá gjörsamlega úrvinda. 
Það munaði engu að við legðum 
upp laupana en létum okkur hafa 
það að ganga alla leið niður að 
fjallsrótum til að komast framhjá 
skriðjökli. Svo aftur upp á fjallið til 
að klára þetta,“ segir Leifur Dam 
Leifsson, einn leiðangursmanna.

Von var á hópnum til byggða í 
nótt eftir göngu á síðasta fjallið, 
Heklu. Leifur sagði að allir væru 
stjarfir af þreytu, mjög ringlaðir 
og tímaskynið ruglað. 

„Gangan á Snæfellið átti að vera 
fjórir tímar en varð átta og hálfur 
tími. Við vissum að Kerling yrði 
erfið en okkur óraði ekki fyrir 
erfiðleikunum sem við lentum í á 
Snæfelli. Snæfell er nefnilega 
mjög auðvelt fjall en það var djúp-
ur snjór. Þetta var eins hræðilegt 
og hægt var að hugsa sér.“

Svefnlausir og alveg úrvinda

 Maður sem grunað-
ur er um að hafa reynt að nauðga 
konu í Traðarkotssundi á laugar-
dagsmorgun er enn ófundinn. 

Í fréttum Stöðvar 2 í gærkvöldi 
kom fram að vitni hefðu verið að 
árásinni en þau ekki séð ástæðu 
til að koma konunni til hjálpar.  

Maðurinn er sagður um þrítugt, 
á bilinu 185-190 sentímetrar á 
hæð, með stutt, mjög dökkt eða 
svart hár og svarta skeggbrodda 
eða skegg. Hann er grannur og 
var klæddur í rauða eða vínrauða 
peysu eða jakka og svartar buxur. 
Þeir sem hafa upplýsingar um 
hann eru beðnir að láta lögreglu 
vita í síma 444-1100.

Maðurinn enn 
ófundinn

Kjúklingar sem 
mannafæða bárust til Ameríku 
frá Pólýnesíu í 
Kyrrahafi, en 
ekki frá 
Evrópu. Þessi 
uppgötvun, 
sem byggist á 
fundi kjúkl-
ingabeina í 
fornleifaupp-
greftri í Chile, 
rennir stoðum 
undir kenn-
ingu norska 
ævintýramannsins Thors 
Heyerdahl um að siglingar hafi 
tíðkast yfir Kyrrahafið til forna. 

Rannsóknir hafa sýnt að 
kjúklingabein sem fundust í 
uppgreftri við strönd Chile séu 
af kjúklingum sem lifðu á 
árabilinu 1304-1424. Rannsókn á 
erfðaefninu í beinunum sýndi 
auk þess fram á að kjúklingarnir 
komu upprunalega frá Pólýnesíu. 
Þetta kemur fram á fréttavef 
norska blaðsins Aftenposten.

Styður kenn-
ingu Heyerdahls

 „Læknarnir hafa 
sýnt mikinn trassaskap og hent 
þessum miðum. Án miðanna ger-
ist ekki neitt, því þeir eru sönnun-
argagnið,“ segir Sigrún Sigurðar-
dóttir, forsvarsmaður Vonar. Von 
er hópur kvenna sem eiga um sárt 
að binda eftir að hafa fengið léleg-
ar sílikonfyllingar í barm sinn.

Hún segir þá íslensku lýtalækna 
sem framkvæmdu sílikonaðgerðir 
á konum á árum áður hafa átt að 
taka límmiða sem fylgdu sílikon-
púðunum og setja þá inn í lækna-
skýrslur kvennanna. Þetta hafi 
margir þeirra trassað. Miðarnir 
séu nauðsynlegir til að sanna upp-
runa púðanna og þar með sekt 
fyrirtækis sem seldi gallaðar fyll-
ingar.

„Þeir virtust ekki taka okkur 
alvarlega í upphafi og gerðu lítið 
úr þessu. Sögðu okkur að við fengj-
um aldrei greitt og ættum ekkert 
að sækja,“ segir Sigrún. Hún hafi 
sjálf gengið í gegnum þetta á 
sínum tíma og margreynt að finna 
þessar upplýsingar í kerfinu. 

„Síðan endaði það með því að ég 
fór til skrifstofustjóra Ríkisspítal-
anna og þá fékk ég númerin, 
þannig að einhvers staðar voru 
þau til.“ Sigrún segist vona að 
lýtalæknarnir verði samvinnuþýð-
ari í framtíðinni. „Þetta er mjög 
viðkvæmt fyrir margar konur. 
Sumar þeirra eru öryrkjar og það 
er talið mega rekja til sílikons-
ins.“

Fyrirtækið sem framleiddi púð-
ana hét Dow Corporation. Það 
hætti rekstri árið 1995 eftir mála-
rekstur bandarískra kvenna og 
var stofnaður sjóður til að greiða 

konum bætur. Í sjóðnum eru nú 
400 milljónir dollara. Konur eiga 
rétt á misháum upphæðum. Ein 
milljón króna fæst ef sýnt er fram 
á að púðinn hafi rifnað. Mun meira 
fæst þó ef hægt er að sýna fram á 
að viðkomandi hafi orðið fyrir 
skaða af sílikonpúða frá Dow 
Corporation.

Sigrún er bjartsýn á að íslensk-
ar konur hafi sigur í málinu. Allt 

að 65 konur hafa lagt fram kröfu í 
sjóðinn og verður lögfræðingur á 
vegum sjóðsins með fund í Reykja-
vík á morgun. 

Ekki náðist í landlækni vegna 
fréttarinnar.

Sakar lýtalækna um 
trassaskap í starfi
Konur sem fengu sílikonpúða frá Dow Corporation fyrir árið 1992 gætu átt rétt 
á skaðabótum, því púðarnir voru lélegir. Íslenskir lýtalæknar eru sagðir hafa 
trassað skjalavörslu og verið ósamvinnuþýðir við konurnar. Sumar eru öryrkjar.

Ungur maður er í 
haldi lögreglunnar á höfuðborg-
arsvæðinu eftir að hún hafði 
veitt honum eftirför frá Mos-
fellsbæ inn í Hvalfjarðarbotn á 
ofsahraða. 

Lögreglan ætlaði að stöðva 
manninn fyrir of hraðan akstur 
en í stað þess að nema staðar jók 
maðurinn hraðann. Þurfti 
lögreglan að lokum að aka utan í 
bíl mannsins til þess að stöðva 
hann. 

Mildi þykir að engin slys hafi 
orðið á fólki þar sem maðurinn 
ók á upp undir 200 kílómetra 
hraða þegar hann fór hraðast. 

Maðurinn var í annarlegu 
ástandi og er talið að hann hafi 
verið undir áhrifum lyfja.

Var í annarlegu 
ástandi og á 
ofsahraða





NÝJAR OG BETRI JÚMBÓ 
HYRNUR Í NÆSTU VERSLUN

Sex manns fundust 
látin af skotsárum í íbúðarhúsi í 
Delavan í Wisconsin, um 60 km 
suðvestur af Milwaukee, að því er 
lögregla greindi frá í gær. Auk 
þess fannst tveggja ára stúlku-
barn með skotsár á brjósti í bíl 
skammt frá húsinu. Stúlkan er nú 
þungt haldin á sjúkrahúsi.

Lík fólksins fundust er lögregla 
rannsakaði tilkynningu frá 
nágrönnum um að skothvellir 
hefðu heyrst í húsinu á laugar-
dagskvöld.

„Þetta er harmleikur. Þetta 
versnar stöðugt,“ sagði íbúi úr 
nágrenninu sem stóð og baðst 
fyrir á vettvangi.

Sex manns 
finnast skotin

Kona slasaðist alvarlega í 
umferðarslysi sem varð á 
Landsvegi við Galtalæk um 
kvöldmatarleytið á laugardag. 

Konan var farþegi í jeppa sem 
valt en ekki er vitað hvernig 
slysið bar að. Maður sem einnig 
var í jeppanum slapp með 
minniháttar meiðsli. Þau eru bæði 
erlendir ferðamenn. 

Fólkið var flutt með sjúkrabíl 
til Reykjavíkur og liggur konan 
nú á gjörgæsludeild Landspítal-
ans.

Erlendir ferða-
menn veltu bíl

Ríkisstjórnarflokkar frjálslyndra og 
sósíalista biðu afhroð í kosningum til belgíska 
sambandsþingsins í gær, samkvæmt fyrstu tölum 
eftir að kjörstöðum var lokað. 

Kristilegir demókratar, burðarflokkur stjórnarand-
stöðunnar síðastliðin átta ár, unnu mikinn kosninga-
sigur og formaður flæmska hluta flokksins, Yves 
Leterme, tjáði flokksmönnum sínum í gærkvöld: „Það 
er kominn tími til breytinga. Þjóðin vill nýja stefnu.“ 
Leterme er líklegastur til að verða forsætisráðherra í 
ríkisstjórn sem kristilegir færu fyrir. 

Þegar hátt í helmingur atkvæða hafði verið talinn 
voru kristilegir með 32,2 prósent atkvæða í flæmsku-
mælandi hluta Belgíu, sex og hálfu prósentustigi 
meira en í síðustu kosningum, en Frjálslyndir, flokkur 
Guy Verhofstadts forsætisráðherra, aðeins 18,7 
prósent, sex prósentum minna en síðast. Sósíalistar 
tapa einnig stórt í báðum landshlutum.

Hinn útlendingafjandsamlegi Vlaams Blok fékk 
samkvæmt sömu tölum 19,1 prósent atkvæða og er 
þar með annar stærsti flokkurinn í flæmska hluta 
Belgíu, þar sem sex milljónir af alls 10,5 milljónum 
Belga búa.

Leggur áherslu á að 
flokkurinn sé á miðju
Valgerður Sverrisdóttir var kjörin varaformaður rússneskri kosningu á miðstjórnar-
fundi Framsóknarflokksins í gær. Hún er fyrst kvenna til að gegna þessu embætti. 
Jón Sigurðsson tekur ábyrgð á ósigrinum og Guðni vill „hjartalag á vinstri væng“.

 „Við erum flokkurinn á 
miðjunni og viljum vera það 
áfram. Það er ásókn inn á miðjuna 
en við teljum að aðrir flokkar eigi 
ekki erindi þangað,“ segir Val-
gerður Sverrisdóttir, en hún var í 
gær kjörin varaformaður Fram-
sóknarflokksins á miðstjórnar-
fundi á Grand Hótel. 

Valgerður segir flokkinn ætla 
að stunda „ábyrga stjórnarand-
stöðu“  og velja sín baráttumál 
vandlega. Hún óskar nýrri ríkis-
stjórn alls hins besta en sýnist 
stjórnin ekki hafa farið allt of vel 
af stað. 

Varaformaðurinn segist hafa 
fundið fyrir miklum stuðningi á 
fundinum og þar hafi komið fram 
mikil samstaða og baráttuvilji. 
„Nú horfum við beint áfram,“ 
segir hún.

Valgerður fyllir nú það skarð 
sem  Guðni Ágústsson skildi eftir 
23. maí þegar hann tók við for-
mennskunni af Jóni Sigurðssyni.

Fráfarandi formaður, Jón Sig-
urðsson, leit í ræðu yfir síðustu 
mánuði og hrakfarir flokksins í 
kosningum. „Ábyrgð mín sem 
þáverandi formanns á þessum 
óförum er mikil,“ sagði hann. Frá-
farandi formaður skilgreindi 
flokkinn sem miðjuflokk „í and-
stöðu gegn sambræðingi hægri-
manna og jafnaðarmanna“. Aðrir 
sæju um vinstri vænginn. 

Um leið lýsti hann nýrri ríkis-
stjórn sem hægrisinnaðri og sagði 
efst á baugi í velferðarmálum að 
„losa um sameiginleg samhjálpar-
kerfi þjóðarinnar“. Jón kvað og 
fylgistap flokksins eiga sér langan 
aðdraganda. Fram undan væri 

hins vegar „sóknar- og sigur-
ganga“ því þjóðin þyrfti á flokkn-
um að halda.

Guðni Ágústsson, formaður 
flokksins, var einnig bjartsýnn í 
sínu ávarpi. Hvatti hann félaga 
sína til að kveðja „sundurlyndis-
fjandann sem leikur alla grátt“ og 
horfa fram á veginn. Tryggja þyrfti 
að skellur síðustu kosninga endur-
tæki sig ekki. Framsókn gæti byggt 
upp fylgi á höfuðborgarsvæðinu,

það hefði Sigurður heitinn Geirdal 
sannað í Kópavogi. Formaðurinn 
reifaði erfið mál síðustu stjórnar 
en rakti ósigurinn einnig til þess að 
innri samstaða flokksmanna hefði 
brostið. Hann sagði flokkinn eiga 
að vera til miðju „með hjartalag 
yfir á vinstri væng“.

Guðni lét ekkert uppi um hvort 
hann byði sig fram til áframhald-
andi formennsku á næsta flokks-
þingi.

Danskir skipverjar, sem 
var rænt undan ströndum Sómalíu 
fyrir viku, eru enn í haldi mann-
ræningja. Dönsk yfirvöld segja að 
ekki sé vitað annað en að þeim líði 
vel. Þau gáfu hvorki nánari 
skýringar á líðan þeirra né hvort 
lausnargjalds hefði verið krafist. 

Skipið Danica White var á leið 
frá Dubai til Kenía þegar því var 
rænt á alþjóðlegu hafsvæði ásamt 
danskri fimm manna áhöfn þess.

Bandarískt orrustuskip skaut 
nokkrum viðvörunarskotum yfir 
skipið eftir að því hafði verið rænt. 
Orrustuskipið hætti eftirförinni 
þegar Danica White sigldi inn í 
sómalska landhelgi.

Yfirvöld segja 
að þeim líði vel

Hvatningarverðlaun og 
nemendaverðlaun menntaráðs 
Reykjavíkurborgar voru afhent í 
fimmta sinn við hátíðlega athöfn í 
Ráðhúsi Reykjavíkur í gær.

Hvatningarverðlaun mennta-
ráðs hlutu Grandaskóli fyrir 
verkefnið Tónlistaruppeldi, 
Víkurskóli fyrir verkefnið 
Námsmarkmið í lestri og Öskju-
hlíðarskóli fyrir verkefnið Tumi 
og fjársjóðurinn. Viðurkenningar 
menntaráðs hlutu Húsaskóli fyrir 
verkefnið Lifandi bókasafn, 
Laugarnesskóli fyrir verkefnið 
Katlagil og Foldaskóli fyrir 
verkefnið Flott án fíknar. Alls 
fengu þrjátíu grunnskóla-
nemendur í Reykjavík afhent 
nemendaverðlaun menntaráðs.

Hvatningar-
verðlaun afhent



Gríptu augnablikið og lifðu núna

Og1
fyrir tilvonandi
fjölskyldur
Það er mikilvægt að geta gengið að ákveðnum hlutum vísum þegar
eitthvað óvænt kemur upp á. Vertu með Heimasíma, GSM og Internet 
fjölskyldunnar í Og1 – og sparaðu bæði tíma og peninga.

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

Heimasími, GSM, og Internet – allt á einum stað
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ÓDÝRASTI

Kr. 8.990,-

VIÐ HEIMTUM ÓDÝRA FARSÍMA

GERÐUVERÐSAMANBURÐ

ÓDÝRASTIBLUETOOTH SÍMINN

Háskólinn á Akureyri 
brautskráði 372 nemendur á 
laugardag og er það langstærsta 
útskrift í sögu skólans. Af þessum 
hópi hafa 120 stundað fjarnám 
fyrir milligöngu háskólamiðstöðva 
og símenntunarsetra á fjórtán 
stöðum á landinu. 

Flestir útskrifuðust frá kenn-
aradeild, 150 talsins. 93 útskrifuð-
ust frá viðskipta- og raunvísinda-
deild, 68 frá heilbrigðisdeild og 61 
frá lagadeild. Konur eru yfirgnæf-
andi meirihluti brautskráðra, 299 
talsins, en brautskráðir karlmenn 
voru 73.

Langstærsta út-
skrift skólans

Fylgist þú með hrakförum    
Parísar Hilton?

Ætti N1 að birta eldsneytisverð 
á heimasíðu sinni?

 SR-verktakar létu erlenda verka-
menn rífa hús með asbestklæðningu án þess að vera 
með grímur eða hlífðarfatnað. Asbestmengun getur 
valdið krabbameini og alvarlegum öndunarsjúkdóm-
um áratugum eftir að lungun komast í tæri við 
asbestryk.

Hinn 5. desember 2006 barst Heilbrigðiseftirlitinu 
kvörtun um að tíu manns væru að rífa asbest við 
Héðinsgötu grímulausir og án hlífðarfatnaðar. 
Heilbrigðisfulltrúar fóru á staðinn og staðfestu að 
kvörtunin væri á rökum reist. Asbestklæðning hafði 
verið rifin með stórvirkum vinnuvélum af veggjum 
tveggja húsa, að því er kemur fram í áminningu frá 
Heilbrigðiseftirlitinu.

Auk þess að starfsmenn væru án hlífðarfatnaðar 
var engin aðstaða fyrir fata- og búningaskipti, 
nágrönnum hafði ekki verið gert viðvart um 
starfsemina og engin viðvörunarskilti voru hengd 
upp um að verið væri að rífa asbest. Ekkert vatn var 
notað til úðunar á asbest sem var brotið og engin 
tilkynning hafði borist mengunarvörnum, þrátt fyrir 
að Umhverfissvið hefði krafist þess áður að hvort 
tveggja yrði gert.

SR-verktökum var veitt áminning vegna málsins, 
enda ber vinnuveitendum lagaleg skylda til að 
tryggja öryggi starfsmanna og þeirra sem koma 
nálægt asbestryki á og við vinnusvæði. 

Árný Sigurðardóttir, forstöðumaður Heilbrigðis-
eftirlitsins í Reykjavík, segir SR-verktaka aldrei 
hafa hreyft mótmælum við áminningunni, hvorki á 
þeim tveimur vikum sem þeir höfðu til þess á sínum 
tíma, né síðar.

Sigurjón G. Halldórsson, eigandi SR-verktaka, 
segir áminninguna bull. Um slys hafi verið að ræða 
þar sem grafa hafi brotið óvart úr vegg með asbesti. 
Þá hafi öll vinna verið stöðvuð og haldið áfram undir 
eftirliti starfsmanns 

Heilbrigðiseftirlitsins, þar sem allir voru í 
hlífðarbúningum. Hann vildi ekki svara frekari 
spurningum um atvikið.

Ragnar Þórarinsson, framkvæmdastjóri fyrir-
tækisins, neitaði að svara spurningum um málið.

Unnu án hlífðarfata í 
hættulegu asbestryki
SR-verktakar stefndu heilsu erlendra starfsmanna sinna í hættu með því að láta þá 
rífa asbest án hlífðarfatnaðar. Strangar reglur eru um niðurrif á asbesti vegna þess 
hve hættulegt efnið er. Heilbrigðiseftirlit áminnti fyrirtækið. Bull, segir eigandi.

Upplýsingafulltrúi FL Group segir 
fyrirtækið ekki hafa reiknað út hversu háa 
upphæð það þurfi að greiða Sigurði Helgasyni, 
fyrrverandi forstjóra Flugleiða, eftir að 
Hæstiréttur felldi þann dóm að kaupréttarsamn-
ingar átta launahæstu starfsmanna fyrirtækisins, 
sem eftirlaun Sigurðar miðast við, teldust til launa.

Greint hefur verið frá því í fréttum Ríkisút-
varpsins að upphæðin hlaupi á hundruðum 
milljóna.

Kristján Kristjánsson, upplýsingafulltrúi FL 
Group, segist ekki geta staðfest þetta. Upplýsing-
arnar séu ekki frá fyrirtækinu komnar, enda hafi 
upphæðin ekki verið reiknuð. „Fyrir utan það að 
„hundruð milljóna“ er engin tala. Það gæti þýtt tvö 
hundruð milljónir eða níu hundruð milljónir. En 
við vitum ekki upphæðina.“

Í þrjátíu ára gömlum starfslokasamningi 
Sigurðar segir að hann skuli til æviloka hafa sjötíu 
prósent þeirra launa sem hann hafði þegar hann lét 
af störfum. Þau laun voru hins vegar ekki föst tala, 
heldur tæplega áttatíu prósentum hærri upphæð 

en meðallaun þeirra átta starfsmanna fyrirtækis-
ins sem hæstu launin höfðu. 

Deilan snerist um það hvort kaupréttarsamning-
ar sem þeir starfsmenn hafa nýtt sér frá því að 
þeir voru boðnir fyrst árið 2003 væru hluti af 
launum þeirra. Héraðsdómur sagði svo ekki vera, 
en Hæstiréttur sneri þeim dómi. Sigurður á því 
von á ríflegum greiðslum vegna vangoldinna 
eftirlauna frá árinu 2003.

Fulltrúar lögreglu 
og Vinnumálastofnunar hafa átt 
fundi að undanförnu vegna kæru á 
hendur verktakafyrirtækinu 
Formaco sem Vilhjálmur Birgis-
son, formaður Verkalýðsfélags 

Akraness, VLFA, 
hefur lagt fram. 
Vilhjálmur telur 
að ekki sé farið að 
reglum við 
ráðningu erlendra 
starfsmanna hjá 
fyrirtækinu.

„Ég hef bent á 
atriði þar sem ég 
tel að ekki sé 
farið að lögum. 
Skráningu
mannanna er til 

dæmis verulega ábótavant,“ segir 
Vilhjálmur. Hann segir starfs-
mennina ekki með íslenska 
kennitölu né dvalarleyfi þrátt fyrir 
að hafa starfað hér á landi í hálft 
annað ár. 

Þetta er algjörlega andstætt 
lögum og skekkir alla samkeppnis-
stöðu gagnvart öðrum fyrirtækj-
um,“ segir Vilhjálmur Birgisson. 

Hefur kært 
Formaco

Filippus prins, eiginmað-
ur Elísabetar Englandsdrottning-
ar, er dýrkaður sem guð af frum-
byggjaættflokki á eyju í 
Vanúatú-eyjaklasanum í Suður-
Kyrrahafi.

Að því er greint er frá á frétta-
vef breska útvarpsins, BBC, hófst 
þessi dýrkun á Filippusi upp úr 
árinu 1960, en á þeim tíma var 
Vanúatú enn bresk-frönsk nýlenda 
og bar nafnið New Hebrides (Nýju 
Suðureyjar). Í aldaraðir höfðu 
íbúar á eynni Tanna trúað goð-
sögn um að sonur fjallsanda 
myndi einn góðan veðurdag ber-
ast yfir hafið í leit að öflugri konu 
til að kvænast. Samkvæmt goð-

sögninni yrði þessi guðumlíka 
vera ljós á hörund, ólíkt heima-
mönnum.

Einhvern veginn fór svo að 
þessi goðsögn var heimfærð upp á 
Filippus prins – sem vissulega 
hafði kvænst ríkri og voldugri 
konu. Þessi trú hlaut byr undir 
báða vængi þegar drottningin og 
Filippus prins komu í opinbera 
heimsókn til eyjaklasans árið 
1974.

„Hann er guð, ekki maður,“ 
hefur fréttaritari BBC eftir Jack 
Naiva, þorpshöfðingja á Tanna. 86 
ára afmæli prinsins var fagnað 
með mikilli veislu í þorpinu á 
sunnudag.

Dýrka Filippus prins sem guð

Colin Powell, 
fyrrverandi utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, sagði í gær að 

hann teldi ráðleg-
ast að loka 
tafarlaust herfang-
elsinu við Guant-
anamo-flóa á Kúbu 
og flytja fangana í 
fangelsi í Banda-
ríkjunum.

Guantanamo-
fangelsið, þar sem 

um 380 meintum „óvinveittum 
bardagamönnum“ er nú haldið 
föngnum í nafni „stríðsins gegn 
hryðjuverkum“, hefur að sögn 
Powells skaðað ímynd Bandaríkj-
anna í heiminum. 

„Ef ég fengi einhverju um það 
ráðið myndi ég loka Guantanamo. 
Ekki á morgun, heldur strax í 
dag,“ sagði hann.

Vill láta loka 
Guantanamo

Rúmlega þrítugur maður 
hefur verið handtekinn í Svíþjóð 
grunaður um að hafa smitað tvær 
stúlkur af HIV. „Við teljum að hann 
hafi verið í sambandi við alls um 
130 stúlkur og ungar konur sem 
hann hitti á netinu,“ segir Diana 
Sundin hjá lögreglunni í Stokk-
hólmi á vefútgáfu Aftonbladet.

Maðurinn notaði nafnið „Hot 
Boy“ og eiga brotin að hafa átt sér 
stað 2003-2006, meðal annars í 
hverfinu Hässelby og Nynäs í 
Stokkhólmi. Maðurinn, sem er 
breskur ríkisborgari, hefur verið 
HIV-jákvæður í fimmtán ár. Hann 
er grunaður um gróft ofbeldi og 
HIV-smitburð.

Smitaði tánings-
stúlkur af HIV

 Bíll valt í Hvalfjarðargöng-
unum um kvöldmatarleytið í 
gær. Var göngunum lokað af 
þessum sökum á meðan hreins-
unarstarf fór fram. 

Ein kona var í bílnum en hún 
var komin úr honum þegar 
lögreglu bar að. Hún er ekki talin 
alvarlega slösuð. Ekki er vitað 
hvað varð til þess að bíllinn valt.

Hvalfjarðar-
göngum lokað 



Gu›jón Valur Sigur›sson,
landsli›sma›ur
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Skafðu hér og þú getur 
unnið 100.000 kr. á mánuði
næstu 120 mánuðina. 
Alls 12 milljónir skattfrjálst! 

Skafðu hér og 
þú getur
unnið milljón 
strax!

   Fullt af glæsilegum aukavinningum 
   í boði fyrir þá sem taka þátt: 

• Sólarlandaferð með Úrval Útsýn
• Borgarferð með Úrval Útsýn
• Flug innanlands með Flugfélagi Íslands
• Leikhúsmiðar í Borgarleikhúsið 

• Gisting fyrir tvo á Hótel KEA
• Leikhúsmiðar hjá Leikfélagi Akureyrar
• Kvöldverður á Einari Ben
• Ísveisla frá Kjörís
• Bíómiðar í Háskólabíó
• Launamiðar

Ef þú færð ekki vinning
skefur þú hér og slærð inn 
númerið á www.hhi.is
og ferð í lukkupottinn.
Mundu að geyma miðann.

Kíktu á www.hhi.is 

1. útdráttur

13.júní!
13.júní!1. útdráttur

Verum með
fallegar tær

í sumar!

Verum með
fallegar tær

í sumar!

NÝTT
Bylting í meðferð
á fótsveppi …

– sveppasýkingarlyfið
sem einungis
þarf að bera á
einu sinni!

FÆST ÁN LYFSEÐILS

Lamisil Once 1% húðlausn inniheldur 10 mg af terbínafíni (sem hýdróklóríð). Lamisil Once er einskammta meðferð við fótsvepp (tinea pedis). Ekki má nota
Lamisil Once ef til staðar er ofnæmi fyrir terbínafíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins. Lamisil Once er eingöngu ætlað til útvortis notkunar. Lyfið er
eingöngu ætlað til húð-meðferðar á fótum. Lamisil Once á ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til. Konur með barn á brjósti eiga ekki að nota
Lamisil Once. Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota lyfið þar sem reynslu skortir af slíkri notkun. Lyfið á einungis að bera á einu sinni. Best er að
bera Lamisil Once á húðina eftir sturtu eða bað. Lyfið verður að bera á báða fætur, jafnvel þótt einkenni sjáist einungis á öðrum fæti. Þetta tryggir algjöra
eyðingu sveppsins. Hann getur leynst víðar á fótum þótt ekki sjáist nein merki um hann. Lamisil Once er mild lausn og ertir sjaldnast húðina. Geymið þar sem
börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningarnar sem fylgja hverri pakkningu. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf.,
Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

 Störfum á Reykja-
nesi mun fjölga um rúmlega eitt 
þúsund ef 250 þúsund tonna álver 
verður reist í Helguvík. Atvinnu-
tekjur munu aukast um rúma þrjá 
milljarða og íbúunum fjölga um 
hátt í tvö þúsund manns. 

Forsenda íbúafjölgunar á Suður-
nesjum er að fyrir hvert starf sem 
skapist vegna álversins fjölgi 
íbúum um tvo. Þetta kemur fram í 
nýrri úttekt Samtaka atvinnulífs-
ins. Þá er ætlað að skatttekjur 
Reykjanesbæjar muni aukast um 

fimmtung og verða rúmum 600 
milljónum króna hærri en ella frá 
árinu 2015 ef álver taki til starfa í 
Helguvík. Skatttekjur annarra 
sveitarfélaga á Suðurnesjum auk-
ist um tæpar 200 milljónir á ári og 
á höfuðborgarsvæðinu aukist þær 
um 100 milljónir. 

Tekjuskattur til ríkisins muni 
nema einum milljarði, trygginga-
gjald skili 270 milljónum og 
tekjuskattgreiðslur fyrirtækis-
ins nemi 1-2 milljörðum króna á 
ári.

Telja að störfum 
fjölgi um þúsund

Þjónustuíbúðir fyrir 
aldraða sem eru í byggingu á 
Markarreit við Suðurlandsveg 
kosta allt að 500 þúsund krónur á 
fermetrann.

Eignarhaldsfélag Nýsis stendur 
að byggingu þessara 78 þjónustu-
íbúða þar sem íbúðirnar kosta á 
bilinu 31 til 68 milljónir. Dýrasta 
íbúðin er 139 fermetrar og kostar 
tæpar 68 milljónir. Hæsta fer-
metraverðið er nálægt 500 þús-
und krónum. Sambærilegar íbúð-
ir hjá Samtökum aldraðra kosta 
um 20 milljónir; 200 þúsund á fer-
metrann miðað við 100 fermetra 
íbúð.

Árið 2005 fékk sjálfseignar-
stofnunin Markarholt bygginga-
rétt á reitnum gegn greiðslu 
gatnagerðargjalda. Nýsir keypti 
Markarholt ári síðar og tók yfir 
byggingaréttinn. Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson borgarstjóri sagði á 
borgarráðsfundi að þessi fram-
kvæmd ætti ekki að skila arði til 

eins eða neins heldur skila betri 
og öruggari búsetuúrræðum fyrir 
eldri borgara. 

Staðgreiða skal andvirði íbúð-
arinnar og öðlast kaupandi með 
því búseturétt til dauðadags. Við 
uppsögn samnings endurgreiðir 
Nýsir framreiknað virði íbúðar-
innar sem miðast við vísitölu 
neysluverðs, breytingar á fast-
eignamati og breytingar á bruna-
bótamati. Af þessu dregst tveggja 
prósenta umsýslugjald. Einnig fer 
eitt og hálft prósent í afskriftir 
fyrir hvert leiguár. 

Samtök aldraðra stóðu fyrir 
byggingu þjónustuíbúða við 
Sléttuveg fyrr á þessu ári. Á fundi 
sem haldinn var með íbúunum á 
dögunum kom fram að meðalverð 
íbúða var tæplega 21 milljón 
króna og meðalfermetraverð því 
innan við 130 þúsund krónur.

Ekki náðist í Vilhjálm Þ. Vil-
hjálmsson borgarstjóra í gær.

Búseturéttur 
til dauðadags
Einkafyrirtæki bjóða eldri borgurum upp á íbúðir 
með búseturétti til dauðadags. Fyrirtækin fá lóðir 
afhentar á lágmarksverði. Framkvæmdirnar eiga 
ekki að skila arði, að mati borgarstjóra. 



www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Kostirnir eru augljósir

Sparneytnari, umhverfisvænni og aflmeiri. 
Með D-4D tækninni hafa dísilvélar Toyota tekið stórstígum framförum.
Vélarnar eyða minna eldsneyti á meðan aflið hefur aukist til muna.  D-4D 
dísilvélar Toyota eru hljóðlátar og bjóða upp á þægilegan akstur með miklu 
togi sem kemur sér vel við framúrakstur á þjóðvegum og í fjölbreyttum 
innanbæjarakstri.

Dísilvélar Toyota nýta eldsneytið betur og losa mun minna af koltvísýringi út í 
andrúmsloftið en sambærilegar bensínvélar sem gerir þær umhverfisvænni og 
ódýrari í rekstri. 

Hægt er að fá flestar gerðir Toyota-bíla með dísilvél en úrvalið spannar vélar 
með rúmtaki frá 1,4 upp í 3,0 lítra sem skila afli frá 90 upp í 177 hestöfl. 

Kynntu þér eiginleika D-4D dísilvéla Toyota. Kostirnir leyna sér ekki. 

Toyota - framfarir fyrir umhverfið
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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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Froskalappir eru 
upphaflega tékkneskt lostæti, en 
ekki franskt eins og jafnan hefur 
verið talið. Þetta fullyrða tékk-
neskir fornleifafræðingar. Þeir 
segjast hafa fundið sönnun þess að 
fornaldaríbúar Bæheims hafi 
borðað froskalappir þegar fornar 
leifar eldhúss voru grafnar upp 
skammt frá Prag.

„Froskar gætu hafa leikið stórt 
hlutverk í landbúnaðarsögu Mið-
Evrópumanna í fornöld,“ segir í 
skýrslu fornleifafræðistofnunar 
Prag-háskóla. Aðallega fundust 
afturlappir karlkyns froska í 
uppgreftrinum. Þær eru kjötmest-
ar og vinsælastar til átu.

Fyrri til froska-
áts en Frakkar

Hjallastefnan ehf. tekur 
við rekstri leikskólans Laufás-
borgar í haust. Samningur þess 
efnis var staðfestur í leikskóla-
ráði Reykjavíkurborgar á mið-
vikudag. Fulltrúar Samfylkingar-
innar og Vinstri grænna greiddu 
atkvæði gegn samningnum. 

Oddný Sturludóttir, fulltrúi 
Samfylkingar, segir að Hjalla-
stefnan hafi blómstrað á Laufás-
borg á meðan hann var rekinn af 
Reykjavíkurborg. „Það er algjört 
einsdæmi að Reykjavíkurborg 
afhendi fullbúinn og rótgróinn 
leikskóla til einkaaðila,“ segir 
Oddný. Hún segist ekki getað 
skrifað undir að börn framtíðar-
innar á Laufásborg muni hugsan-
lega greiða hærri leikskólagjöld 
en þau gera í dag. 

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, 
formaður leikskólaráðs Reykja-

víkurborgar, segir eftirspurn for-
eldra og starfsmanna eftir Hjalla-
stefnuleikskóla hafa verið mikla. 
„Þetta er vernduð hugmynda-
fræði og það er ekki hægt að vera 
með Hjallastefnuna án þess að 
vera með allt heildarkerfið, sem 
felur í sér annað rekstrarform,“ 
segir Þorbjörg og bætir við að öll 

börn sem séu nú þegar á Laufás-
borg muni njóta sömu gjaldskrár 
og áður.  

Margrét Pála Ólafsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Hjallastefnunnar, 
segir að það eigi eftir að koma í 
ljós hvort heimild til hækkunar 
gjaldskrár verði nýtt.

Óvíst með hækkun gjalda
Hæstiréttur hefur 

staðfest dóm héraðsdóms þess 
efnis að Mark Wells, forstjóri og 
aðaleigandi fyrirtækisins 
Aquanetworld, beri skaðabóta-
ábyrgð og eigi að borga Lesley 
Patriciu Ágústsson til baka tæpar 
2,7 milljónir króna sem hann hafi 
blekkt hana til að festa í fyrirtæk-
inu.

Vilhjálmur Bergs lögmaður 
segir að Lesley sé að vonum 
ánægð með niðurstöðuna. „Hún 
gerir sér þó ekki miklar vonir að 
fjármunirnir fáist greiddir, þótt 
innheimtutilraunum verði að 
sjálfsögðu haldið áfram. Einkum 
er um móralskan sigur að ræða 
sem verður vonandi til þess að 
stöðva þessa starfsemi hér á 
landi,“ segir hann.

Forstjórinn 
er ábyrgur og 
greiði bætur

 Landhelgisgæslan sótti hóp ungra kvenna á 
Grænlandsjökul á laugardag. Hafði vinur kvennanna 
haft samband við strandgæsluna í Clyde-firði í 
Skotlandi vegna þess að hann hafði áhyggjur af þeim. 

Konurnar voru við æfingar í ísklifri á jöklinum. 
Átti flugvél frá Flugfélagi Íslands að sækja þær og 
flytja til Íslands. Vélin var að undirbúa snjóflugs-
braut á jöklinum þegar hún féll niður um þunnt íslag 
og festist. Ekki tókst að rétta hana við og leitaði 
flugfélagið því eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar. 

Þyrlan TF-LÍF var send til Grænlands og með 
henni í för voru tveir flugvirkjar frá Flugfélagi 
Íslands. Þeir voru síðan skildir eftir við vélina ásamt 
flugstjóra á meðan þyrlan sótti konurnar í tjaldbúðir 
þeirra.

Þyrlan lenti á Ísafirði rétt fyrir þrjú aðfaranótt 
sunnudags eftir erfitt flug frá Grænlandi. Flugvélin 
kom svo til landsins síðar um morguninn. 

Flugfélag Íslands hefur á undanförnum vikum 
flogið með farþega til og frá Grænlandi og höfðu 
ferðirnar allar gengið vel fram að þessu. 

Bandarísk stjórnvöld 
hafa slakað á reglum sem varða 
vegabréfaeftirlit. Hertar reglur 
voru settar eftir árásirnar á 
tvíburaturnana árið 2001. Þær 
hafa valdið því að bandarískir 
ferðalangar hafa þurft að bíða í 
marga mánuði eftir að fá 
vegabréf sín.

Nú þurfa bandarískir borgarar 
ekki vegabréf til að ferðast til og 
frá Kanada, Mexíkó, eyjunum í 
Karíbahafi og Bermúda.

Slaka á reglum





 Strandsiglingar eru hafnar á ný við 
Ísland. Ari Axel Jónsson, eigandi fyrirtækisins 
Dreggs, hefur keypt flutningaskip sem hvort 
tveggja er ætlað til útflutnings og strandsiglinga í 
kringum Ísland. 

Skipið var vígt á Akureyri á föstudag við fjöl-
menni og hlaut nafnið Axel. Eftir vígsluna var haldið 
til Ísafjarðar til að kynna skipið þar og náði blaða-
maður tali af Ara á stíminu þangað.

„Landsbyggðin er með hellingsmarkað og marga í 
sömu stöðu og ég hefur dreymt um að hafa flutn-
ingaskip sem gengur hringinn í kringum landið,“ 
sagði Ari. „Ég geri mér hins vegar fulla grein fyrir 
því að strandsiglingar eins og þær voru áður heyra 
sögunni til.“ Skipið á því einnig að sinna útflutningi. 
Það er frystiskip, er með 140 gámaeiningar og 
aðstöðu fyrir lausavöru og er búið öflugum krönum. 

„Þetta kostaði augun úr,“ svaraði Ari spurður um 

verðið á skipinu. Stofnað hefur verið fyrirtækið 
Dregg Shipping sem heldur utan um skipið. Ari er 
eigandi þess en framkvæmdastjóri er Bjarni 
Sigurðsson.

Heilbrigðiseftirlit
Vesturlands telur að þeir sem stóðu 
að undirskriftum gegn hausa-
þurrkun Laugafisks á Akranesi 
hafi haft fyrirtækið fyrir rangri 
sök. Meint ólykt af starfsemi fyrir-
tækins hafi í raun stafað frá fiski-
mjölsverksmiðju HB Granda þar í 
bænum.

Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu skrifuðu 603 íbúar á 
Akranesi undir mótmælaskjal gegn 
starfsemi Laugafisks og lögðu 
meðal annars til að starfsemin yrði 
flutt í iðnaðarhverfi fyrir utan 
bæinn þar sem ólykt af hausa-
þurrkun fyrirtækisins væri óþol-
andi. Mótmælin beindust einnig 
gegn miklum óþef frá fiskimjöls-
verksmiðju HB Granda.

Í ábendingum til Akraneskaup-
staðar segir Heilbrigðiseftirlit 
Vesturlands að Laugafiskur hafi 

lagt í nokkurn kostnað til að bæta 
mengunarvarnir. Starfsemin hafi á 
liðnum misserum farið að skilyrð-
um sem sett séu í starfsleyfi frá 
heilbrigðiseftirlitinu. Kvörtunum 
frá íbúum hafi fækkað mikið frá 
því í lok árs 2004 er gerðar hafi 
verið kröfur um að allt hráefni 
kæmi ísað til vinnslunnar. Engin 
kvörtun hafi borist á þessu ári og 
heilbrigðiseftirlitið hafi aldrei 
áminnt Laugafisk formlega.

Starfsemi fiskimjölsverksmiðju 
HB Granda heyrir ekki undir heil-
brigðiseftirlitið heldur Umhverfis-
stofnun. Bæjaryfirvöld á Akranesi 
bíða enn umsagnar stofnunarinnar 
um HB Granda.

Ólyktin er ekki frá Laugafiski
 Menntasjóður Kaup-

þings banka hefur ákveðið að 
styrkja Háskólann á Bifröst um 
30 milljónir króna. Frá þessu 

greindi dr. Ágúst 
Einarsson, rektor 
Háskólans, í ræðu á 
háskólahátíð þar 
vestra í gær. 
Helming fjárins á 
að nota til nám-
skeiða í meistara-
námi í alþjóðlegum 
banka- og fjármála-
fræðum en hinn 

helminginn skal nota til að ráða 
erlenda kennara og til rannsókna, 
útgáfu og ráðstefnuhalds.

„Það er mikilvægt að hin öflugu 
fyrirtæki í landinu styrki skólana 
með þessum hætti og þetta er 
höfðinglegt framlag Kaupþings 
banka,“ segir Ágúst. 

Kaupþing 
styrkir Bifröst

 Leiðtogi stjórnarandstöðu-
flokks á Spáni hyggst flytja 
frumvarp þess efnis að skipuð 
verði nefnd sem hefði það 
hlutverk að semja texta við 
þjóðsöng Spánverja.

Þjóðsöngurinn var tekinn upp 
síðla á átjándu öld. Honum hefur 
aldrei fylgt texti, þrátt fyrir 
fjölda tilrauna til að semja einn 
slíkan.

Mariano Rajoy, flutningsmaður 
frumvarpsins, segir að þing-
nefndin ætti að geta samið laglegt 
vers við þjóðsönginn á tveimur til 
þremur vikum. Margir hafa þó 
líst efasemdum um að nefnd geti 
valdið svo listrænu verki.

Nefnd semji ljóð 
við þjóðsönginn



Ný tækni við 
gegnumlýsingu greinir lífræn efni 
mun betur en sú sígilda, sem
greinir helst raftæki og málma.
John Hooper, aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Strategic Alliances, 
heimsótti Ísland á dögunum og 
kynnti þessa tækni fyrir lögreglu 
og tollgæslumönnum.

Uppgang tækninnar má meðal

annars rekja til aukinna krafna um
að farangur, gámar og sendingar 
séu gegnumlýst áður en þau komi
að ströndum landsins. 

Uffe Ynill, umboðsaðili tækj-
anna í Danmörku, segir merkjan-
legan mun á afstöðu þeirra sem
með öryggismál fara og tímaspurs-
mál hvenær tækin verði gerð að 
staðalbúnaði í Evrópu.

Greinir lífræn efni mun betur

50 ára afmæli AFS á Íslandi
verður haldið hátíðlegt laugardaginn 16. júní næstkomandi á hótel 

 rskriftina “ Sá einn veit er víða ratar”, 

hefst kl. 14:00.  Meðal ræðumanna og gesta er forseti Íslands hr. Ólafur 

Ragnar Grímsson, Francisco Tachi Casal forseti alþjóðasamtaka AFS, Rudolf

Schuster fyrrum forseti Slóvakíu og friðarleiðtogi og Madeleine Ströje Wilk-

ens sendiherra Svía á Íslandi.

Um kvöldið er  hátíðarkvöldverður sem hefst kl. 19:30 og dansleikur  þar á 

eftir. Hljómsveitin Stjórnin mun leika fyrir dansi.  Hátiðarkvöldverðurinn er 

öllum opinn en miðaverð er 4000 kr. fyrir 25 ára og eldri en 2500 kr. fyrir 

yngri. Miðar eru seldir á skrifstofu AFS á Íslandi.  Nánari upplýsingar um 

nna á www.afs.is eða á skrifstofu AFS á Íslandi 

í síma: 5525450

 Sendiráð Íslands í 
London, Landssamband íslenskra 
útvegsmanna (LÍÚ) og helstu 
sölufyrirtæki íslenskra sjávar-
afurða stóðu í vikunni fyrir fundi 
með fulltrúum allra helstu 
fiskkaupenda og smásöluaðila í 
Bretlandi.

Á fundinum var aðallega fjallað 
um íslenska fiskveiðistjórnun, 
ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar-
innar og umhverfismerkingar
sjávarafurða.

Markmið fundarins var að 
skapa samstarfsvettvang þar sem
framleiðendur á Íslandi og 
kaupendur í Bretlandi gætu 
skipst á upplýsingum og skoðun-
um. Einar K. Guðfinnsson 

sjávarútvegsráðherra sótti 
fundinn.



fréttir og fróðleikur

Engar afsak-
anir gildar

Orkuveitan efnir til göngu- og

fræðsluferðar í Elliðaárdal

undir leiðsögn Guðmundar

Halldórssonar, skordýrafræð-

ings þriðjudagskvöldið 12.

júní kl. 19.30. Gengið verður

um dalinn og hugað að þeim smádýrum sem þar búa. Þátttakendur eru hvatt-

ir til að hafa með sér stækkunargler.

Gangan hefst við Minjasafn Orkuveitu Reykjavíkur í Elliðaárdal.

Skordýr í
Elliðaárdal
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Verði niðurstaða óbyggða-
nefndar um þjóðlendur á 
Norðausturlandi staðfest 
fyrir dómstólum vakna 
spurningar um áhrif niður-
stöðunnar á kröfur bænda á 
svæðinu um greiðslur fyrir 
vatnsréttindi vegna Kára-
hnjúkavirkjunar. Einnig má 
velta fyrir sér hvort ríkið 
muni gera sambærilegar 
kröfur og bændurnir vegna 
þjóðlenda á hendur ríkis-
fyrirtækinu Landsvirkjun. 

Úrskurður óbyggðanefndar vegna 
Norðausturlands var kynntur í lok 
maí. Samkvæmt honum er stór 
hluti af því landsvæði sem 
eigendur lands í nágrenni Kára-
hnjúkavirkjunar hafa talið sig eiga 
í raun þjóðlendur í eigu ríkisins. 

Útilokað er annað en látið verði 
reyna á úrskurðinn fyrir dómstól-
um, enda miklir hagsmunir í húfi. 
Landeigendur á svæðinu hafa sagt 
vatnsréttindin virði 72 milljarða, 
en Landsvirkjun mat verðmæti 
þeirra á bilinu 150-375 milljónir 
króna.

Fyrir úrskurð óbyggðanefndar 
áttu landeigendur um áttatíu pró-
sent af vatnsréttindunum en ríkið 
tuttugu prósent. Kröfur landeig-
enda um greiðslur vegna vatns-
réttindana voru því samanlagt 58 

milljarðar, deilt niður á landeig-
endur í hlutfalli við eign.

Verði niðurstöðu óbyggða-
nefndar ekki hnekkt mun ríkið 
eiga tæplega sextíu prósent af 
vatnsréttindum vegna Kára-
hnjúkavirkjunar, ekki tuttugu 
prósent eins og áður var, segir 
Jón Jónsson héraðsdóms-
lögmaður, einn lögmanna landeig-
enda á svæðinu.

Landeigendur hafa sex mánuði 
til að höfða mál til ógildingar 
úrskurði óbyggðanefndar. Telja 
má öruggt að málið fari fyrir bæði 
héraðsdóm og Hæstarétt, enda 
hafa einhverjir landeigenda þegar 
lýst því yfir.

Ef úrskurðurinn verður stað-
festur verður sú staða uppi að 
Landsvirkjun, fyrirtæki sem er að 
öllu í eigu ríkisins, mun þurfa að 
semja við ríkið vegna bróðurparts 
vatnsréttinda vegna Kárahnjúka-
virkjunar.

Samkvæmt þjóðlendulögum 
þarf leyfi forsætisráðherra til að 
nýta vatns- og jarðhitaréttindi 
þjóðlendna, og ráðherra getur 
samið um endurgjald fyrir nýt-
ingu réttinda. Ef Landsvirkjun vill 
semja um vatnsréttindin þarf því 
að ræða við forsætisráðherra.

Ekki eru þó taldar líkur á því að 
samningaviðræður ríkisins við 
Landsvirkjun verði vettvangur 
átaka. „Þeir ættu að geta komist 
að hagstæðum samningum,“ segir 
Friðbjörn E. Garðarsson héraðs-
dómslögmaður, annar lögmanna 

landeigenda á svæðinu, og vísar 
þar til þess að í raun væri verið að 
flytja peninga úr einum vasa 
ríkisins í annan.

Aðrir viðmælendur úr lögmanns-
stétt, sem ekki hafa komið að mál-
inu, bentu á að ekki einasta væri 
líklegt að ríkið gerði kröfur á 
Landsvirkjun, heldur mætti 
raunar lesa lögin þannig að ríkinu 
væri skylt að gera slíkar kröfur. 
Sérfræðingar segja ljóst að ríkið 
muni ekki fallast á að afsala sér 
vatnsréttindum til Landsvirkjunar 
til frambúðar, heldur muni það 
leigja réttinn. 

Þegar Geir H. Haarde forsætis-
ráðherra var spurður að því hvort 
ríkið myndi gera kröfur á hendur 
Landsvirkjun fyrir nýtingu á þjóð-
lendum í þessu tilviki sagði hann 
að það hefði ekki verið skoðað. 
Líklegt væri að látið yrði reyna á 
úrskurð óbyggðanefndar fyrir 
dómstólum, og því ekki tímabært 
að taka afstöðu í málinu. Hann 
sagði vissulega þurfa að skoða 
hvaða fordæmi möguleg krafa rík-
isins myndi gefa fyrir kröfur 
vegna slíkrar nýtingar í framtíð-
inni.

Það sem kemur ekki fram í þjóð-
lendulögunum er hversu háar upp-
hæðir Landsvirkjun eigi að greiða 
fyrir vatnsréttindi af þjóðlendum. 
Ósvarað er hvort ríkið muni gera 
kröfur áþekkar þeim sem bænd-
urnir hafa uppi. 

Jón Jónsson, lögmaður land-
eigenda, bendir þó á að um fimmt-
ungur vatnsréttinda vegna Kára-
hnjúkavirkjunar tilheyri 
ríkisjörðum, óháð úrskurði 
óbyggðanefndar um þjóðlendur. 
Fyrir matsnefnd hafi ríkið krafist 
hlutdeildar í greiðslum vegna 
vatnsréttinda í samræmi við það 
hlutfall, eða rúmra fjórtán millj-
arða króna miðað við ýtrustu 
kröfur landeigenda.

Dómstólar og matsnefndir nota 
þau fordæmi sem til staðar eru til 
að meta verðmæti réttinda, til að 
mynda vegna vatnsréttinda. Þeir 
lögmenn sem rætt var við voru þó 
sammála um að samningur ríkis-
ins við Landsvirkjun gæti ekki 
verið fordæmisgefandi fyrir mats-
nefndir og dómstóla sem meta 
verðmæti réttinda annarra land-
eigenda. Það yrði ekki fordæmis-
gefandi ef ríkið og Landsvirkjun 
myndu semja um „eitthvert klink“ 
í bætur, sagði einn viðmælenda. 

Sérfræðingar sem leitað var til 
sögðust þó ekki efast um að næði 
Landsvirkjun hagstæðum samn-
ingi við ríkið vegna vatnsrétt-
indana myndu lögmenn félagsins 
reyna að nota þá sem fordæmi í 
samningum við aðra landeigendur. 
Dómstólar og matsnefndir myndu 
hins vegar ekki líta til þess for-
dæmis þar sem í slíkum samning-
um væri ríkið í raun að semja við 
sjálft sig og aðstæður hvergi 
nærri eðlilegar.

Ólíklegt er talið að fjármálaráð-
herra beiti sér í málinu. Í því sé 
hann í raun með tvo hatta. Annars 
vegar vilji hann fá sem mest fé í 
ríkissjóð fyrir nýtingu á þjóðlend-
unum og jörðum í ríkiseigu. Hins 
vegar vilji hann hag ríkisfyrir-
tækisins Landsvirkjunar sem 
mestan, enda haldi hann um eign-
arhlut ríkisins í fyrirtækinu, og 
vilji því að Landsvirkjun greiði 
sem minnst fyrir réttindin. 

Óbyggðanefnd setur strik í reikning

Fylgst með berklasmiti hjá innflytjendum





greinar@frettabladid.is

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Vegagerðin hefur skilgreint hlutverk 
sitt þannig að það sé „að þróa og sjá um 

vegakerfið á sem hagkvæmastan hátt með 
þarfir samfélagsins, öryggi vegfarenda og 
umhverfissjónarmið að leiðarljósi“. 

Fé til vegaframkvæmda kemur því úr 
sameiginlegum sjóðum landsmanna.  Þess 
vegna leggur Vegagerðin áherslu á að 
samgöngur séu tryggar samtímis því að það sé 
gert með eins litlum tilkostnaði og hægt er.

Nokkuð hefur verið fjallað um nýja Grímseyjar-
ferju. Nýja ferju þarf sem stenst Evrópureglur. 
Það liggur samt ekki mikið á því núverandi Sæfari 
má sigla til 1. júlí árið 2009. Það þýðir hinsvegar 
ekki að Vegagerðin sé sátt við þann drátt sem 
hefur orðið á endurbótum á notuðu írsku ferjunni 
sem keypt var haustið 2005. 

Ítrekað hefur verið gagnrýnt að ekki hafi verið 
smíðað nýtt skip. Írska ferjan Oilean Arann var 
smíðuð árið 1992 og telst því ekki mjög gamalt 
skip, hinsvegar var vitað að skipið var í slæmu 
ásigkomulagi. Kaupverðið tók að sjálfsögðu mið af 
því.

Reikningsdæmið var einfalt, í upphafi 
var það mat ráðgjafa Vegagerðarinnar 
að nýsmíði myndi kosta 600-700 milljónir 
króna. Á núvirði þýðir það að nýtt skip 
myndi kosta ríkissjóð 700-800 milljón-
ir króna. Stálverð hefur hækkað og ásamt 
öðrum þáttum má færa fyrir því rök að lík-
lega myndi nýr Sæfari kosta enn meira en 
þetta.

Kostnaður við kaupin og endurbæturnar 
á írsku ferjunni verður um 400 milljónir 
króna miðað við núverandi áætlanir. Vegna 

gengisþróunar, aukinna krafna sem gerðar eru 
til farþegaskipa og til að auka „þægindin eins og 
hægt er fyrir vegfarendur“ hefur þessi kostnaður 
orðið meiri en upphaflega var áætlað.

Eigi að síður verður Grímseyjarferjan með 
þessu móti mun ódýrari lausn en að smíða nýja 
ferju. Það er umtalsverður akkur fyrir ríkis-
sjóð. Endurbætt ferja uppfyllir þar að auki kröfur 
sem gerðar eru til slíkra skipa, mun koma að 
sömu notum og nýsmíði og bætir til muna aðstöðu 
Grímseyinga frá því sem nú er með Sæfara.

Höfundur er upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar. 

Að hugsa vel um fé ríkisins

Christina Kharassis er hugsjóna-
kona sem ég kynntist fljótlega 

hér í Namibíu. Hún varð nýlega 
sjötug. Hún rekur eins konar 
skólamötuneyti heima hjá sér, 
börnin í fátækrahverfinu koma til 
hennar úr skólanum til að fá há-
degismat. Sum koma meira að 
segja í löngu frímínútum líka til að 
fá hressingu. Mörg eru munaðar-
laus, nokkur með HIV-smit, öll 
fátæk og þurfa á mat að halda til 
að standa sig í skólanum. Svo hefur 
hún komið upp ,,sumarbúðum“
utan við borgina, en þangað fer 
hún með krakka svo þau hangi 
ekki á götunni í skólaleyfum. Þessi 
gamla hugsjónakona er í virkjunar-
hugleiðingum. Þar sem hún 
stendur fyrir utan bárujárnsskýlið
sem hýsir krakkana uppi í sveit 
brennur heit sólin yfir henni. Hún 
vill virkja þessa orku svo krakk-
arnir geti lesið á kvöldin og jafnvel 
horft á sjónvarp.

Ég hef mikið velt því fyrir 
mér hvers vegna virkjun sólar-
orkunnar er ekki lengra komin 
en raun ber vitni eftir að ég kom 
hingað í land svimandi hárra raf-
magnsreikninga. Hér er svo 
sannarlega nóg sól. Hvergi ský 
á himni mánuðum saman. Og 
Namibía er ekki auðugt land af 
annarri orku. Við flytjum helming 
rafmagns inn frá Suður-Afríku,
sem segist varla verða aflögu-
fær lengi. Rússar hafa boðist til 
að setja upp kjarnorkuver, jafnvel 
á skipum undan ströndu, því hér 
finnst nægt úran í jörðu. Hollend-
ingar eru að fara af stað með stór 
vindorkuver á ströndinni, þar er 
endalaus vindur af hafi. Og stjórn-
völd ætla að gefa öllum heimilum 
sparperur, því ávinningurinn af 
því að allir noti slíkar perur er tal-
inn í megavöttum. En sólin er alls 
staðar, hvert sem maður fer.

Ný frétt vakti því athygli mína 
og staðfesti það sem mann grunar 
að of lítið hafi verið gert til að 
virkja sólina. Sólarknúið vasa-

ljós er komið á markað. Mark 
Bent, frá Houston í Texas, er orð-
inn stjarna í ákveðnum hópum 
fyrir að hafa sett 250 þúsund doll-
ara í að finna upp vasaljós sem 
nýtir sólarorku. Þetta er dæmi-
gerð einföld og ódýr uppfinning 

sem breytir lífi milljóna manna. 
Á hlið vasaljóssins er lítill sólar-
panell sem hleður rafhlöðurn-
ar. Þær endast í „þúsund nætur“ 
eins og sagt er og þá er auðvelt 
að skipta þeim út fyrir lítið. Nú er 
hægt að kaupa sér svona vasaljós 
á Netinu og gefa um leið annað til 
Afríku, fyrir samtals 25 dollara. 
(Sjá BoGoLight.com þar sem eru 
myndir af ljósinu). Stórfyrirtæki 
hafa keypt stóra skammta og lagt 
til sem gjöf til velgjörðarmála.

Tveir milljarðar manna búa 
utan við raforkunet heimsins. 
Innan við 1% af orkuvinnslu 
mannkyns kemur frá sól eða 
vindi. Olíulampar og fáfengileg 
eldstæði lýsa milljörðum manna. 
Börnin reyna að læra hóstandi í 
stybbunni, ræningjar gera fyrir-
sát í myrkri, slysahætta er marg-
föld, fyrir utan að fólk sem jafn-

vel gætti veitt sér einhver lífs-
þægindi fær það ekki vegna 
raforkuskorts. Samt skín sólin 
yfir því alla daga. 

Sjálfur hef ég reynslu af því 
að virkja sólina heima á Íslandi, 
í litlu sumarhýsi og gert í 20 ár. 
Það virkar, þótt í smáum mæli 
sé. Hér í Afríku eru sólarknúnir 
vatnshitarar til, en þykja fremur 
klénir. Fyrir konu eins og Christ-
inu Kharassis ætti að vera ein-
falt og ódýrt mál að breyta brenn-
andi sólarorkunni í ljós á kvöld-
in. En henni er sagt að ódýrasta 
lausnin kosti 400 þúsund íslenskar 
krónur. Fyrir fólk í hennar stöðu 
hér í Afríku er það alltof dýrt. Og 
sumarbúðirnar eru langt utan við 
raforkunetið í landinu. Hvernig 
ætti hún að borga fyrir heimtaug 
og svo rafmagn sem hefur hækk-
að um 25% á tveimur árum? Ekki 
er olíurafstöð betri kostur eins og 
mál þróast á heimsmörkuðum.

Spurningin sem maður kemst 
ekki hjá að velta fyrir sér er ein-
föld: Hvers vegna er ekki búið að 
leysa þetta mál, af einhverjum af 
öllum þeim snillingum sem prýða 
jörðina? Ef þokkalega stæður 
hugsjónamaður getur virkjað sól-
ina í vasaljós sem öllum standa til 
boða fyrir lítið fé, hvers vegna er 
ekki einhver aðeins betur stæður 
búinn að útfæra þetta fyrir heim-
ili og skóla? Þegar maður heyrir 
um 20 dollara sólarljós frá hug-
sjónamanninum Mark Bent er 
ekki hægt að komast hjá því að 
velt fyrir sér hvers vegna ekki 
eru komir 50 dollara lampar inn 
í hvern strákofa í heiminum?  En 
það er von. Mark er ekki hættur 
og næst verða það víst sólarknúin 
útvörp.

Ps. Þeir sem vilja kynnast hug-
sjónakonunni Christinu Kharassis 
betur geta séð stuttmynd um hana 
á síðu minni, www.stefanjon.is.

Höfundur starfar fyrir Þróunar-
samvinnustofnun í Namibíu. 

Stærsti orkugjafinn 

Tveir milljarðar manna búa 
utan við raforkunet heimsins. 
Innan við 1% af orkuvinnslu 
mannkyns kemur frá sól eða 
vindi.

F
réttir af nauðgunum eða nauðgunartilraunum, eins og 
þeirri sem átti sér stað í miðbæ Reykjavíkur um helg-
ina, valda bæði ónotum og reiði. Ofbeldið virðist fara 
vaxandi í borginni og nauðganir og nauðgunartilraunir 
á götum úti verða stöðugt algengari. 

Umfjöllun tímaritsins Ísafoldar um meint vændi í tengslum 
við tiltekinn nektardansstað hefur ýtt af stað umræðu um þá 
starfsemi sem fram fer á slíkum stöðum og í tengslum við þá. 
Það sem einkennt hefur umræðuna er að orð standa gegn orði en 
samkvæmt umfjöllun Ísafoldar fer fram á staðnum ólögleg starf-
semi, glæpastarfsemi.

Ekki er annað hægt en að spyrja sig að því hvers vegna svona 
erfitt er að rannsaka þessa meintu glæpi. Hvers vegna stendur 
orð gegn orði varðandi meinta ölöglega starfsemi á nektardans-
stöðum? Væri ekki lögreglunni í lófa lagið að rannsaka hvort ólög-
leg starfsemi fer þar fram eða ekki ef áhugi og vilji væri fyrir 
hendi? Leitað er ýmissa leiða í viðleitni lögreglu til að komast 
á snoðir um og rannsaka fíkniefnabrot, svo dæmi sé tekið, en 
þegar kemur að meintum brotum sem snúa að kynlífsiðnaði og 
hugsanlegu vændi er ráðaleysið algert. Samt hlýtur það að vera 
hagur allra að málin séu til lykta leidd, ekki síst dansstaðanna 
sjálfra, að því gefnu að öll starfsemi þeirra sé lögleg eins og for-
ráðamenn þeirra halda fram.

Á athyglisverðri ráðstefnu sem Kvenréttindafélag Íslands 
gekkst fyrir í síðustu viku komu fram ólík sjónarmið varðandi 
vændi.

Rosy Weiss, sem er forseti alþjóðlegra regnhlífarsamtaka 
kvenréttindafélaga, setti fram það sjónarmið að vændi væri eins 
og hver annar atvinnuvegur þangað til ofbeldi kæmi til sögunnar. 
Þá má vissulega spyrja sig þeirrar spurningar hvenær kaup á því 
að svala kynhvöt sinni gegn greiðslu sé ekki ofbeldi.

Rachael Lorna Johnstone, lektor við Háskólann á Akureyri, 
telur að til þess að takast á við vændi þurfi að takast á við þær að-
stæður sem konur sem ástunda vændi eru að flýja og eru hugsan-
lega enn verri en vændið. Óhætt er að taka undir það sjónarmið, 
án þess þó að það þýði að ekki eigi að takast á við vændið sjálft. 

Johnstone benti einnig á að konur, eða öllu heldur einstaklingar, 
konur, karlar og börn sem stunda vændi, eru ólíkir einstaklingar 
með ólíkan bakgrunn, sögu og reynslu. Það breytir því þó ekki 
að um hópa fólks sem eiga tiltekna hluti sameiginlega er að ein-
hverju leyti hægt að fjalla sem hóp, rétt eins og fjallað er um ein-
staka starfshópa eða fólk sem á sameiginlegt að hafa tiltekinn 
sjúkdóm.

Umhugsunarverð er tillaga Katrínar Önnu Guðmundsdóttur, 
fyrrverandi talskonu Feministafélagsins, að skilgreiningu á 
vændi. Hún er á þá leið að vændi sé að selja nauðgun. Kannski 
hittir Katrín Anna einmitt naglann á höfuðið. 

Ljóst er að minnsta kosti að nauðsynlegt er að halda áfram 
virkri og opinni umræðu um birtingarmyndir kynbundins 
ofbeldis.

Tvær hliðar á 
sama peningi





Kvennakór Hornafjarðar fagnar tíu ára af-
mæli á árinu með pompi og prakt. Hann 
syngur í Háteigskirkju í kvöld, heldur 
í vikuferð til Hamborgar á morgun 
og í haust er vegleg árshátíð á 
döfinni. Afmælisárið byrjaði 
reyndar með útgáfu almanaks 
í anda frönsku póstkortanna 
sem vinsæl voru í kringum 
aldamótin 1900. Útgáf-
an var til fjáröflunar og 
þar eru myndir af kór-
konum misjafnlega fá-
klæddum.

Áslaug Íris Vals-
dóttir, ljósmóðir á 
Höfn, er formaður 
kórsins og hún var 
spurð út í starfsem-
ina. „Kvennakór 
Hornafjarðar er öfl-
ugur kór og búinn að 
stimpla sig inn sem 
slíkur. Við höfum 
verið flestar í kring-
um fjörutíu en þetta 
er kvennakór og alltaf 
einhverjar í barneignar-
fríi og öðrum leyfum 
eitt og eitt ár. Ákveðinn 
kjarni er þó búinn að vera 
með alveg frá stofnun.“ 
Áslaug kveðst hafa gengið 
til liðs við kórinn 2001. „Ég 
er búin að vera með síðan ég 
flutti til Hornafjarðar og það er 
búið að vera mjög skemmtilegt. 
Ég hugsa að ég hefði ekki unað eins 
vel á staðnum ef ég hefði ekki haft 
sönginn og þann ágæta félagsskap sem 
fylgir honum,“ segir hún. 

Nú er afmælisferð til Þýskalands að bresta 
á og þátttakendur í henni eru á þriðja tug-

inn. „Við fljúgum til Kaupmannahafnar 
og keyrum þaðan til nágrennis Ham-

borgar. Við munum bæði syngja á 
götuhornum og verða með eina 

tónleika í kirkju ásamt stórum 
þýskum kór. Það er auðvitað 

meiningin að slá í gegn,“ 
segir Áslaug hlæjandi og 
er sannfærð um að fram-
undan sé mikið ævin-
týri.

Stjórnandi kvenna-
kórsins er Svavar Sig-
urðsson, organisti og 
skólastjóri Tónlistar-
skóla Djúpavogs. 
Hann þarf að keyra 
hundrað kílómetra 
hvora leið á æfingar 
og Áslaug segir 
hvassviðri og grjót-
hrun stundum hafa 
hamlað för hans í 
vetur. Tekur þó fram 
að tónleikar kórsins í 
Háteigskirkju í kvöld 
séu vel æfðir, flottir og 

fjölbreyttir. „Dagskráin 
er létt og skemmtileg og 

flestir ættu að finna þar 
eitthvað sem þeim líkar,“ 

segir hún að lokum. 

Áhorfendur létust á Le Mans

Ritað var undir samstarfssamning milli 
Landsnets og Stofnunar Sæmundar fróða á 
dögunum. Hlutverk Landsnets er að sinna 
raforkuflutningi og kerfisstjórnun. Stofn-
un Sæmundar fróða er ætlað að leiða saman 
vísindamenn úr mörgum greinum til að 
leysa vandamál sem varða hin ýmsu svið 
sjálfbærrar þróunar. 

Samningurinn nýi getur tekið til ýmiss 
konar verkefna. Til dæmis stendur til að 
rannsaka mismunandi valkosti við orku-
flutninga en með aukningu á raforkufram-
leiðslu á Íslandi eykst umfang flutnings-
kerfa og því nauðsynlegt að finna hvaða 
leiðir henta best til flutningsins. 

Einnig þarf að huga að áhrifum orku-
mannvirkja á umhverfið sem hafa í för með 

sér bein og óbein áhrif. Til beinna áhrifa 
má telja jarðrask, mengun og áhrif segul-
sviða sem geta haft áhrif á afkomu lífríkis 
í nágrenni við mannvirkin. Óbein áhrif eru 
til dæmis sjónmengun af völdum mann-
virkjanna. Þau áhrif hafa lítið verið rann-
sökuð hér á landi en aukin vakning hefur 
orðið fyrir slíkum óbeinum áhrifum.

Þá þarf að rannsaka efnahagsleg áhrif 
hinna mismunandi valkosta, kostnað og 
áhrif á gjaldskrá fyrirtækisins.

Fyrsta samstarfsverkefni Landsnets og 
Stofnun Sæmundar fróða mun taka á þess-
um þáttum með samvinnu verkfræðinga, 
hagfræðinga og líffræðinga Háskóla Íslands 
undir stjórn Stofnunar Sæmundar fróða og í 
samvinnu við sérfræðinga Landsnets.

Landsnet og Stofnun Sæ-
mundar fróða í samstarf

AFMÆLI

„Eina leiðin til að flytja 
fréttir í sjónvarpi er að vera 

ekki hræddur við þær.“

Stofnuð hafa verið 
Samtök list- og hönn-
unarkennara á fram-
haldsstigi. Í frétta-
tilkynningu frá hinu 
nýstofnaða félagi 
kemur fram að mikil 
þörf sé á slíkum 
samtökum, meðal 
annars til umsagnar 
og stefnumótunar 
á námskrám, til að 
auka faglega um-
ræðu, sjá um endur-
menntun og námskeið. Einnig til að auka kennslu í þessum 
greinum.

Vefur samtakanna http://vefir.multimedia.is/hlynur/
slhk/á að auðvelda félagsmönnum að nálgast ýmsar upp-
lýsingar.

Anna Snædís Sigmarsdótir er formaður samtakanna 
nýju.

List og hönnun 
á framhaldsstigi

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Haukur Einarsson
vélfræðingur, Jöklafold 4, Grafarvogi,

lést á Landspítalanum Hringbraut miðvikudaginn
30. maí. Útför hans fer fram í Grafarvogskirkju í dag
mánudaginn 11. júní kl. 13.00.
Guðrún Kristjánsdóttir
Jóna Helga Hauksdóttir
Inga Guðný Hauksdóttir Bernharð Antoniussen
Einar Birgir Hauksson   Kristín Óskarsdóttir
Edda Kristín Hauksdóttir
Anna Karen Hauksdóttir
og barnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Svanhvít Ólafsdóttir
frá Suðureyri við Súgandafjörð,

sem andaðist 25. maí á heimili sínu, Hjúkrunar-
heimilinu Sóltúni Reykjavík, verður jarðsungin frá
Bústaðakirkju 12. júní kl. 15.00. Þeim sem vilja minn-
ast hennar er bent á Styrktarfélag vangefinna.

Gunnar Pálsson Hafdís Pálmadóttir
Friðbert Pálsson   Fanney Gísladóttir
Leó Pálsson   Ingunn Þorleifsdóttir
Barnabörn og barnabarnabörn.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Helga Lára Pálsdóttir, þjónustufulltrúi Voda-
fone, tekur á móti hundrað samtölum á anna-
sömum degi.

„Við fáum þúsund til fimmtán hundruð símtöl í þjón-
ustuverið daglega. Eftirminnilegast er maðurinn sem 
komst ekki á þráðlausa netið uppi í sumarbústað og 
maðurinn sem vildi fá okkur til að kveikja á síma konu 
sinnar sem var stödd uppi á hálendinu,“ segir Helga 
Lára Pálsdóttir, þjónustufulltrúi hjá Vodafone. Hún 
segir þó flestar spurningar snúast um frelsisnotkun, 
reikninga og stillingar fyrir GSM og GPRS. 

Þjónustufulltrúarnir kynnast allri flóru mannlífsins 
að sögn Helgu Láru. Langflestir eru viðkunnanlegir en 
nokkuð samtaka á erfiðum degi. 

„Íslendingar fara í skap saman. Við finnum fyrir 
því að suma daga eru allir í góðu skapi og enn aðra 
eru allir móðgaðir. Þetta tengist helst útborgunar-
degi og veðrinu. Síðan virðast fólk líka vera pirraðra í 

kringum fullt tungl,“ segir Helga Lára og segir fólkið 
sem brosir í gegnum símann vera helsta kostinn við 
starfið.

„Það er ofsalega gaman þegar maður fær tækifæri 
til að gefa af sér. Þá grípur maður gæsina og bros-
ir með fólki,“ segir Helga Lára, sem meira að segja 
hefur bakað fyrir viðskiptavin. 

„Við vorum með smáhnökra á reikningi hjá einum 
viðskiptavini. Hann efaðist um að þetta yrði í lagi en 
þá lofaði ég honum súkkulaðiköku ef þetta myndi ekki 
lagast. Næsta mánuð var þetta enn í ólagi og þá vissi 
ég að hann myndi stríða mér það sem eftir væri. Svo 
ég bakaði bara kökuna og færði honum, eins og ég 
hafði lofað,“ segir Helga Lára hlæjandi.

Viðskiptavinurinn var að vonum ánægður og sendi 
Helgu Láru þakkarbréf. „Hann var alltaf svo ofsalega 
kurteis og skemmtilegur að ég hafði bara gaman af 
þessu. Ég held samt að ég eigi eftir að hugsa mig um 
áður en ég lofa fleiri kökum upp í ermina á mér,“ segir 
Helga Lára brosandi. 

Pirringur á fullu tungli

Opnunartími : mánudagurinn 11.júni til föstudagsins 
15 júní frá kl.11-18

frábært tilboð af sokkabuxum og nærfötum.

50 % afsl. af öllum vörum,

Lyngási 11 Garðabæ

ÚTSÖLUMARKAÐURÚTSÖLUMARKAÐUR

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 23.4.2007.

3,4%

Þannig er mál 
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN *** BLANDAÐ LÁN ** ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ 20.000.000 20.000.000 20.000.000

VEXTIR 4,0% * 4,4% * 5,0%

GREIÐSLUBYRÐI**** 66.500 100.800 96.600

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 23.04.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,4% til 4,5% m.v. myntkörfu 4.
**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.

Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín lækkar á 
www.frjalsi.is eða hafðu
samband í síma 540 5000.



Nú hefur Electronic Arts gefið 
út The Sims 2 H&M Fashion 
Stuff. Hægt er að hanna sín 
eigin föt og búa til búðir.

Það er alltaf jákvætt þegar tölvu-
leikir ganga út á eitthvað annað en 
að drepa eða skora mörk. Einn þess-
ara leikja er The Sims. Electronic 
Arts hitti í mark með seríunni 
og nú á að blóðmjólka hugmynd-
ina, en fyrirtækið hefur gefið út 
aukapakka fyrir The Sims 2 undir 
merkjum verslanakeðjunnar 

H&M. Ættu íslenskar stúlkur þá að 
gleðjast.

The Sims 2 H&M Fashion Stuff 
leyfir notendum að búa til sín eigin 
föt fyrir Simsana sína, líkja eftir 
H&M búðum eða búa til nýjar. 
„Með því að sameina framsækið 
tískufyrirtæki og leikjasamfélag 
sem þekkt er um allan heim fyrir 
notandaframleitt innihald gefst 
fólki tækifæri tjá bæði persónu-
leika sinn og sköpunargleði,“ segir 
Steve Seabolt hjá Electronic Arts

 Notendum gefst tækifæri á að 
taka þátt í hönnunarkeppni þar 
sem vinsælustu fötin verða svo 
sýnd í sérstakri tískusýningu á net-
inu. „Við erum mjög spenntir yfir 
því að H&M skuli vera fyrsta stóra 
merkið til þess að taka þátt í Sims 
ævintýrinu á þennan hátt,“ segir 
Jörgen Andersson, markaðsstjóri 
H&M. „Fyrir okkur er þessi viðbót 
skemmtilegt tækifæri til þess að 
kynnast viðskiptavinum okkar og 
sýna brot af sumarlínunni okkar. 
Sims-spilarar eru þekktir fyrir 
sköpunargleði, tjáningu og snjall-
ræði og hlökkum við til að sjá þá 
hönnunarstíla sem munu detta inn 
á sýningargólfið.“

H&M í The Sims 2

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA
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Við Grundarstíg stendur sögufrægt 
hús sem nýlega fór í sölu hjá Remax á 
Stórhöfða. 

H úsið var reist af Hannesi Hafstein, 
þjóðskáldi og fyrsta ráðherra 
Íslands, árið 1915. Það stendur við 

Grundarstíg 10 og þar bjó Hannes ásamt 
fjölskyldu sinni til dauðadags árið 1922. 

Húsið er steinsteypt og skiptist í kjall-

ara, tvær hæðir og ris. Hæðirnar telja hvor 
um sig um 110 fermetra en ef óskráðir 
fermetrar kjallara og riss eru teknir með í 
reikninginn má áætla að húsið sé vel á fjórða 
hundrað fermetrar. 

Á fyrstu hæðinni er mikil lofthæð og upp-
runalegir gipslistar og rósettur eru í lofti. 
Hæðin skiptist í hol, þrjár stofur, forstofu-
herbergi, eldhús, stigahús og gestasalerni. 
Gengt er á milli stofanna þriggja og for-
stofuherbergis.

Önnur hæðin skiptist í rúmgott hol, lítið 
eldhús, fjögur stór svefnherbergi og eitt 
stórt hjónaherbergi með suðursvölum. Þar 
er einnig aðalbaðherbergi hússins með bæði 
baðkari og sturtu. Baðherbergið er allt flísa-
lagt en gólfefni í herbergjum eru teppi og 
parkett.

Í kjallara eru þrjár stórar geymslur og ein 
lítil, gangur, þvottahús og anddyri undir úti-
tröppum. Risið er að mestu leyti óinnréttað 
en þar er lítið herbergi og geymsla. Tveir 

tvöfaldir reykháfar eru í húsinu. Þeir eru 
báðir með virkri loftræstingu og hægt er að 
tengja eldstæði við þá. Garðurinn við húsið 
er gróinn og pallur er sunnan við bílskúrinn. 
Bílskúrinn er hlaðinn úr holsteini.

Húsið þarfnast viðhalds og má sem dæmi 
nefna að allir gluggar eru upprunalegir og 
lélegir en hægt er að sækja um styrk til 
Húsfriðunarnefndar vegna endurnýjunar á 
þeim. Vatns- og raflagnir hafa verið endur-
nýjaðar að hluta. thorunn@frettabladid.is

Reisulegt hús Hannesar Hafstein
Eitt fimm svefnherbergja hússins. 

Holið á efri hæðinni er bæði bjart og rúmgott. 

Grundarstígur 10 er glæsilegt hús.

fasteignir

Grensásvegi 12A
sími: 568 1000

frum@frum.is - www.frum.is

U M B R O T
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Áberandi auglýsingaskilti er að 
finna víða um heim.
Í nútíma neyslusamfélagi skiptir 
miklu máli fyrir þá sem fram-
leiða og selja vöru að auglýsa 
hana sem mest og best. Hinn 
almenni neytandi kemst því ekki 
hjá því að verða var við auglýs-
ingarnar sem eru allt í kringum 
okkur, í sjónvarpi, dagblöðum, 
tímaritum, útvarpi og jafnvel 
á heilu húsveggjunum. Áreitið 
er hins vegar orðið svo mikið 
að einhvern veginn hefur það 
snúist upp í andhverfu sína og 
flest erum við farin að leiða aug-
lýsingarnar að mestu hjá okkur. 
Því er það svo að þrátt fyrir að 
heilu háhýsin í sumum borgum 
heims séu þakin auglýsingaskilt-
um gengur lífið þar bara sinn 
vanagang og fæstir taka eftir 
þeim lengur. - eö

Auglýsingar 
úti um allt

Hjólreiðamenn í Sichuan-héraði í 
Kína kippa sér ekki upp við risastór-
ar auglýsingar. NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Í New York hafa auglýsingarnar ekki 
mikil áhrif á umferðina.

Í Nýju-Delí á Indlandi gengur lífið 
sinn vanagang þrátt fyrir flennistór 
auglýsingaskilti kvikmyndaiðnaðar-
ins í Bollywood.

Daglegt líf íbúa í Jóhannesarborg 
í Suður-Afríku fer ekki úr skorðum 
þótt sett séu niður auglýsingaskilti í 
næsta nágrenni við þá.

Í London má sjá heilu byggingarnar 
þaktar auglýsingum.

Auglýsingaskilti eru orðin svo mörg 
í Tokyo að nánast enginn tekur eftir 
þeim lengur.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

LAUGALAUGAVEGUR 86-94 – GLÆSILEG NÝBYGGINGVEGUR 86-94 – GLÆSILEG NÝBYGGING
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17-19OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17-19

ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17-19
SÖLUMENN VERÐA Á STAÐNUM. – VERIÐ VELKOMIN!

2. HÆÐ

Íbúðirnar eru frá 
70,4 fm upp í 94,5 fm.

Verð er frá 26.308.000 kr. 

3. HÆÐ

Íbúðirnar eru frá 
70,4 fm upp í 124,6 fm

Verð er frá 28.420.000 kr. 

4. HÆÐ

ÖLL SELD

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík - Sími 530 6500

Mjög vandaðar, 2ja og 3ja herbergja íbúðir
á 2. og 3. hæð í glæsilegu lyftuhúsi í hjarta miðborgarinnar. 

Íbúðirnar eru fullbúnar, með vönduðum eikarinnréttingum og fataskápum. Eikarparket á gólfum. Baðher-
bergisgólf og veggir eru lögð marmarasteini og með vönduðum tækjum frá Phillipe Starck og Duravit.
Innfelldir speglaskápar eru í baðherbergjum. Í eldhúsum íbúðanna eru gæða tæki frá AEG úr burstuðu
stáli, þ.e. ísskápur með frysti, uppþvottavél og bökunarofn með keramikhelluborði. Hiti er í gólfum og
gólfsíðir gluggar eru í stofum. Svalir eru á öllum íbúðum og möguleiki að kaupa sérbílastæði með hverri
íbúð. Aukin hljóðeinangrun er í gólfum og veggjum. Dyrasími með myndavélakerfi í hverri íbúð. Sameign
hússins er afar glæsileg, lögð svörtu graníti. 

ÍBÚÐIRNAR AFHENDAST VIÐ KAUPSAMNING – BILASTÆÐI KR. 1.500.000
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SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Arnar Sigfússon, Lögg fasteignasali, hdl.

Skipagötu 16 l Sími 455 1400 l www.eignakjor.is

Til sölu - til sölu!
Byggingarlóð
í miðbæ Akureyrar

Til sölu er byggingar-
lóð á besta stað í
miðbæ Akureyrar þ.
e. við göngugötuna
(Hafnarstræti).  Gert
er ráð fyrir byggingu
fjögurra hæða hús-
eignar á lóðinni.
Stærð lóðar Samkv.
FMR er 495 fm.
Upplýsingar veittar 
á skrifstofu 
Eignakjörs ehf. 
á Akureyri, 
í síma 455-1400.

Fr
um

Grensásvegi 12A
sími: 568 1000

frum@frum.is - www.frum.is
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is
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Til sölu er búseturéttur í 38 íbúðum í átta hæða fjölbýlishúsi við Þjóðbraut 1 á Akranesi. Um er að ræða hús með bílakjallara undir 
húsinu og þjónustufyrirtækjum á jarðhæð og að hluta fyrstu hæðar. Tvær íbúðir eru á annarri hæð en sex íbúðir á þriðju til áttundu 
hæð. Í húsinu eru þrjár tegundir íbúða sem eru  um 95 fm, 102 fm og 105 fm. Tvær lyftur og stigagangur ganga upp úr bílageymsl-
unni. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar með frágenginni lóð. Húsið verður einangrað og klætt að utan. Húsið er vel staðsett nálægt 
verslun og þjónustu. Stefnt er að því að íbúðirnar verði afhentar um miðjan september 2008

Umsóknafrestur er til  25. júní  n.k. - Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins að Suðurlandsbraut 54 eða í síma 552 5644 milli kl. 9-15.

Búmenn auglýsa íbúðir
Þjóðbraut 1  á  Akranesi

Fr
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Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði
Til sölu á eftirsóttum stað
241 fm iðnaðarhúsnæði
með 1x innkeyrsluhurð og
gönguhurð. Húsnæðið
skiptist í góðan vinnusal
með lofthæð ca. 3,5 mtr,
skrifstofur og kaffistofa.
Getur verið laust fljót-
lega. Hringið og fáið tíma
til að skoða.

Miklabraut - Frábært tækifæri.
Til sölu sérlega vel stað-
settar verslunar- og þjón-
ustueiningar á einu fjöl-
farnasta og mest áberandi
horni höfuðborgarinnar.
Hægt er að kaupa eign-
irnar stakar eða sem ein
heild. Kærkomin fjárfest-
ing. Eignirnar eru á versl-

unarhæð auk rýmis í kjallara hússins og skiptast þannig:  28,5 fm
og 52,3 fm rými á verslunarhæð auk 73,5 fm rými í kjallara eða
samtals 125,8 fm, jafnframt er 49 fm viðbygging auk 42,3 fm rými
í kjallara, einnig er sjálfstæð bygging 36 fm. Samanlagt eru eign-
irnar á verslunarhæð 165,7 fm og í  kjallara 115,8 fm.

Lónsbraut, Hfj,  200 fm.
Til leigu mjög gott inn-
keyrslubil í nýlegu húsi við
höfnina í Hafnarfirði. Rým-
ið er 200 fm endabil með
um 5,5 mtr. lofthæð og 2x
innkeyrsluhurðum sem eru
4,5x4,5 mtr á stærð hvor
um sig. Góð lýsing, 3ja
fasa rafmagn, kaffistofa,
wc, skrifstofa á milligólfi.
Laust nú þegar.

Bæjarlind, Kóp, Skrifstofuhúsn.
Til leigu mjög vel
staðsett skrifstofu-
húsnæði að Bæjar-
lind. Góð aðkoma
og næg bílastæði.
Slitsterkur dúkur á
gólfum, tölvulagnir
til staðar. Laust nú
þegar.

Súðarvogur 240 fm á 2 hæðum.
Til sölu sérlega vel stað-
sett og standsett atvinnu-
húsnæði á 2 hæðum.
Neðri hæðin er 120 fm,
með innkeyrsluhurð, rýmið
er einn salur/lager. Efri
hæðin er 120 fm þar sem
nú eru skrifstofur, opið  og
bjart rými, mjög fallegt út-
sýni. Húsnæðið er með
góða aðkomu Dugg-
uvogsmegin. Eignin er
sérlega vel viðhaldið.

Við Höfnina 79 fm + 248 fm.
Til sölu á glæsilegum stað
við Hafnargötu á Stokks-
eyri tvær eignir. Um er að
ræða vinnustofu 79,3 fm
að grunnfleti auk óskráð
milligólfs undir kaffiað-
stöðu með glæsilegu út-
sýni yfir höfnina. Búið er
að yfirfara t.d. rafmagns-
lagnir og gler. Svo er um
að ræða viðbyggingu sem

er 248,5 fm að grunnfleti sem hýsir listagallerý sem er mikið sótt af
ferðamönnum. Mjög góð lofthæð, stórir gluggar sem gera eignina
bjarta og skemmtilega.

Skeifan 279 fm.
Til leigu frábærlega vel
staðsett 279 fm atvinnu-
húsnæði á 2 hæðum í
Skeifunni sem áður hýsti
Krónuna, hentar undir
hverskyns verslunar-,
þjónustu eða léttiðnaðar-
starfsemi. Mjög sýnilegt,
góð aðkoma og næg
bílastæði fyrir viðskipta-
vinina.

Köllunarklettsvegur 841 fm.

Til sölu eða leigu við Sundahöfn, lager- eða framleiðsluhúsnæði á
2. hæð með innkeyrslu á jarðhæð auk hlaupakötts í lofti sem
gengur inneftir rýminu. Húsnæðið er eitthvað stúkað niður með
léttum innveggjum en þarfnast standsetningar. Nánari upplýs-
ingar á skrifstofu okkar.

Tunguháls, Rvk,  1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.

Í einkasölu fremri hluti hússins samtals 1070 fm iðnaðarhúsnæði
ásamt 211 fm steypts milligólfs. Með  fylgir byggingarréttur eign-
arhlutans fyrir samtals 1700 fm á tveimur hæðum.  Samtals yrði
þá um að ræða 2770 fm heildarstærð þar sem grunnflötur húss-
ins yrði um 1560 fm og um 900 fm á 2. hæð. Góðar stórar inn-
keyrsluhurðir og góð aðstaða. Vel innréttaðar skrifstofur, kaffi-
stofa og eldhús um 210 fm. Teikningar og nánari upplýsingar á
skrifstofu okkar.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
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fréttablaðið fasteignir

Trönubakki 9
311 Borgarnes
Fyrirsögn..

Stærð: 60 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 8.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
RE/MAX  Bær  kynnir  :  Glæsilegt  sumarhús  ásamt  smáhýsi  á  vel  gróinni  lóð.  Langt  í  næstu  bústaði.
Sólverönd  á  tvo  vegu  með  nýjum  heitum  potti.   4.533  fm  leigulóð  úr  landi  Trönu  í  Borgarfjarðarsveit.
Fullbúið  sumarheimili  með   húsgögnum tilbúið  nú  þegar  í  orlofsdvölina.  Frábær  eign  fyrir  útivistarfólk  og
aðra  náttúruunnendur.   Húsið  er  sem  hér  segir.  Þrjú  svefnherbergi,  baðherbergi  með  nýjum  sturtuklefa,
forstofa, sólstofa, stofa með kamínu, eldhús, gólfefni eru plastparket. Örstutt í alla þjónustu.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Vilhjálmur J
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

villi@remax.is

Opið
Hús

þriðjudag kl 19:00 til 20:00 

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

512-3400

848-1200

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

HEMLAVERKSTÆÐI Þekkt fyrirtæki í eigin húsnæði með mik-
inn tækjakost, á frábærum stað. Þjónustar jafnt stóra bíla sem litla.
Nægur tækjakostur fyrir tvö verkstæði. Topp tækifæri. 

PÚSTÞJÓNUSTA og BÍLAVERKSTÆÐI Þekkt og gróið
fyrirtæki í topp húsnæði 320 fm. Mikil velta. Besti tíminn framundan.

BLÓM OG GJAFAVARA Til sölu rekstur blóma og gjafavöru-
verslunar í litlum verslunar-og þjónustukjarna Verð aðeins kr 2,9
millj. með vörulager. Gott tækifæri.

NUDD OG GRENNINGARSTOFA Til sölu heilsustúdíó
með góðan tækjakost. þekkt stofa í rúmgóðu húsnæði. Staðsetning
mjög góð. Góður tími framundan. Frábært tækifæri.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI Til sölu
skemmtileg barnafataverslun með flott vörumerki fyrir 0-16 ára í nýlegu
leiguhúsnæði miðsvæðis í Borginni. Falleg vara - góð sala. 

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR MEÐ MIKLA
VELTU Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína af-
komu. Bullandi traffic. Hér er frábært tækifæri. Leitið upplýsinga.

ÍSBÚÐ OG SÖLUTURN Til sölu glæsileg ísbúð og söluturn í
góðu hverfi. Besti íssölutíminn framundan. Vilyrði fyrir löngum leigu-
samningi. Góð aðstaða til koma upp veisluþjónustu, eða vísir að
hverfisverslun. Einstakt tækifæri. Verð aðeins 5,9 millj. 

GLÆSILEG SNYRTISTOFA MEÐ VERSLUN Til sölu
þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu.
Góður tækjakostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing.
Skemmtilegt tækifæri.

HÁRGREIÐSLUSTOFUR Til sölu í góðar hárgreiðslustofur,
vel staðsettar, með 4-6 vinnustöðvar og 2 vaskstóla , góður annar
búnaður. Frábær verð, - leitið upplýsinga.

INNRÖMMUNAR - STUDIÓ Til sölu innrömmunarstofa á
frábærum stað í góðu húsnæði í austurbæ. Tilvalið fyrir tvo sam-
henta einstaklinga. Góður tækjakostur og gott verð.

Endilega leitið nánari upplýsinga.
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ATVINNA

TILKYNNINGAR

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig! Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



Yfir 50 erlendar sjónvarpsstöðvar á 
Fjölvarpinu og þú getur valið um 5 mis-
munandi pakka eftir því hvað hentar 
þér. Disney Channel og 5 aðrar stöðvar 
hafa bæst við í stærsta pakkann 
á Fjölvarpinu.

Uppfærðu myndlykilinn þinn og sjáðu allar stöðvarnar!

ÁSKRIFT: 515 6100 | VODAFONE 

Ný stöð á Fjölvarpinu 

Nýtt!

NÝTT AFSLÁTTARKERFI

M12 áskrifendur fá bestu kjörin 
og njóta mestu viðbótarþjónustunnar.

Stöð 2 plús
Stöð 2 bíó
Stöð 2 bíó plús
Sirkus
Sirkus plús

M12 áskrifendur
Stöðvar 2

Sýn plús
Sýn Extra 1
Sýn Extra 2

M12 áskrifendur 
Sýnar

Ein áskriftarstöð að eigin vali 
5% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn eða Fjölvarp. 

5% 25%
Þrjár áskriftarstöðvar að eigin vali 
25% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn og Fjölvarp.

Tvær áskriftarstöðvar að eigin vali
20% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn eða Fjölvarp.

20%

Fjölvarp sport

Verð frá 2.625 kr.
á mánuði

ESPN Classic Sports 

Eurosport

Eurosport 2 

Extreme Sports 

SKY news 

Motors TV 

Arsenal TV 

Liverpool TV 

Chelsea TV 

Man.Utd TV

NBA TV 

Fjölvarp Evrópa

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Arte

DR1

DR2

ProSieben

Sat 1 

TV5

ARD

M6

Rai Due 

ZDF

NRK1

NRK2

Polsat

SVT1

SVT2

TVE

E!

Fjölvarp skemmtun

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

BBC Prime 

Cartoon Network 

Club

Jetix

Hallmark

MGM

MTV

Reality Channel 

TCM

VH-1

Fashion TV 

Disney Channel 

Fjölvarp fræðsla

Fjölvarp fræðsla 

BBC Prime 

BBC World 

CNBC

CNN

Discovery Civilization 

Discovery

Fox News 

SKY news 

Animal Planet 

National Geo. 

Travel Channel 

Adventure One 

BBC Food 

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Verð frá 3.165 kr.
á mánuði

Adventure One  

M6

Animal Planet  

MGM

ARD

Motors TV

Arte

MTV

BBC Food  

National Geo.
BBC Prime  

NRK1

BBC World  

NRK2

Cartoon Network  

Polsat Club

Fjölvarp allt

ProSieben

CNBC

Rai Due

CNN

Reality Channel

Discovery

Sat 1

Discovery Civilization  

SKY news

DR1

SVT1

DR2

SVT2

E!  

TCM

ESPN Classic Sports

Travel Channel

Eurosport   

TV5

Eurosport 2  

TVE

Extreme Sports  

VH-1

Fox News  

ZDF

Hallmark   

Fashion TV 

Jetix

Disney Channel 

NBA TV  

Arsenal TV

Man.Utd TV

Liverpool TV

Chelsea TV







Þegar ég var lítil þótti 
mér fátt skemmtilegra 
en að heyra ömmur 
mínar og afa tala um 
lífið í gamla daga. Þau 
fæddust öll á öðrum 
áratug síðustu aldar 
og eru líklega af þeirri 

kynslóð sem hefur lifað hvað mest-
ar breytingar – fæddust í torfbæ og 
fylgdu þróuninni í átt til heimilis-
tölva, örbylgjuofna og GSM-síma. 

Ég stóð alltaf í þeirri meiningu 
að breytingarnar hefðu verið svo 
hraðar á síðustu öld að mín kynslóð 
ætti ekki eftir að upplifa nokkuð 
þessu líkt. Nú er ég farin að efast. 
Það þarf ekki annað en líta nokkur 
ár aftur í tímann til að sjá að breyt-
ingarnar gerast enn á ógnarhraða. 

Í haust eru tíu ár síðan ég byrj-
aði í menntaskóla. Ég var á heima-
vist fyrsta veturinn og þar átti ekki 
nokkur nemandi GSM-síma. Manni 
þótti hálfgert bruðl þegar fyrstu 
krakkarnir fóru að kaupa slíka 
græju enda ekki nokkur tilgangur 
með því að eiga síma – það var jú 
tíkallasími á vistinni sem dugði 
flestum. Tveimur árum síðar voru 
allir komnir með gemsa. 

Á þriggja ára afmælinu mínu 
fékk ég Fisher Price-leikfangasíma 
í afmælisgjöf. Hann var ferlega 
flottur, með appelsínugulu tóli, lit-
ríkri snúningsskífu og var á hjólum 
svo ég gat dregið hann um gólfið.  

Ég náði í þetta leikfang um dag-
inn þegar ég fékk barn í heimsókn. 
Barnið horfði stóreygt á símann og 

spurði síðan: „Hvað er þetta?“
Ég svaraði því til að auðvitað væri 

þetta sími. Barnið setti upp skrítinn 
svip, tók ferlíkið upp af gólfinu og 
snéri því á alla kanta. Þá áttaði ég 
mig á því að barnið hafði aldrei séð 
síma með skífu og hvað þá símtæki 
sem tók svona mikið pláss. Ég út-
skýrði fyrir krakkanum að þegar ég 
hefði verið lítil hefðu margir símar 
verið með svona skífu. 

Barnið skoðaði símann betur 
og veitti hjólunum athygli. „Já, og 
var þá hægt að draga símana svona 
á eftir sér í gamla daga?“ spurði 
barnið. Ég hló. Er maður ekki orð-
inn svolítið gamall þegar leikföngin 
sem maður átti í bernsku eru orðin 
svo forneskjuleg að börn í dag skilja 
ekki hvernig á að nota þau?





Áhugafólk um íslenskar 
fornsögur kætist nú því ný 
útgáfa Sverrissögu er komin 
út. Fimmtíu ár eru liðin frá 
síðustu útgáfu ritsins, sem 
er einstakt í sinni röð.

Sverrissaga er þrítugasta bindið 
í viðamikilli útgáfu Hins íslenska 
fornritafélags á textum miðalda 
sem hófst með útgáfu Sigurð-
ar Nordal á Egilssögu 1933. Síð-
ast kom sagan út árið 1950 en að 
sögn Þórðar Inga Guðjónssonar, 
íslenskufræðings og annars rit-
stjóra ritraðar Fornritafélagsins, 
hefur alla tíð vantað handhæga út-
gáfu sögunnar fyrir fræðimenn og 
almenning. Sagan hefur því verið 
ókunn mörgum lesendum en nú 
er gerð bragabót þar á. Í bókinni 
eru enn fremur ítarlegar skýring-
ar og inngangur auk korta og ann-
ars ítarefnis til glöggvunar fyrir 
lesendur.

Sverrissaga er brautryðjenda-
verk í ritun veraldlegra konungs-
sagna en ævisaga Sverris Sigurðar-
sonar Noregskonugs er elsta saga 
sinnar tegundar sem varðveitt 
er í heild. Sverrir þessi var uppi 
á tólftu öld, ólst upp í Færeyjum 
en braust síðar til valda í Noregi. 
Sögusmiðurinn er talinn vera Ís-
lendingur, Karl ábóti Jónsson, en 
honum eru eignaðar litríkar per-
sónulýsingar hetjunnar sem þykja 
með þeim blæbrigðaríkustu í forn-
um sögum. 

Þórður Ingi segir að nútímalesend-
ur finni mögulega talsverðan sam-
hljóm með ævi Sverris en boðskap-
ur sögu hans sé að setja markið 
hátt og hvika hvergi frá því marki. 
„Sverrir var bara prestlingur frá 
Færeyjum. Hann ólst þar upp til 

tuttugu og fjögurra ára aldurs 
en þá hafði hann af því spurnir 
að hann væri launsonur Sigurðar 
munns Noregskonungs,“ útskýr-
ir Þórður. Svo fer að Sverrir siglir 
og gerir tilkall til kongungsdæm-
isins, kemst í kynni við skæru-
liða þess tíma – Birkibeina í Nor-
egi – og lendir í ýmsu útistandi en 
í bókinni eru fjölmargar magnað-
ar bardagalýsingar. 

„Uppgangur Sverris var með 
ólíkindum, hann vinnur þarna 
hverja orrustuna á fætur annarri 
og á endanum fellir hann þáver-
andi Noregskonung, Magnús Er-
lingsson,“ útskýrir Þórður Ingi. 
„Það eru ekki síst þessar mörgu 
orrustur og frásagnir af her-
kænsku Sverris sem einkenna bók-
ina heldur eru þar skráðar ræður 
hans, sem margar eru býsna mer-
gjaðar.“ Ekki skemmir að orðfæri 
höfundarins er einkar fallegt og 
Þórður áréttar að því sé rit þetta 
einnig mikilvægt þjóðtungunni.

Þórður Ingi segir nú óumdeilan-

legt að sagan sé eignuð Íslendingi. 
„Það kemur fram í formála sög-
unnar að upphaf hennar sé ritað 
af Karli ábóta Jónssyni, en fræði-
menn hafa deilt um hversu mikið 
hann eigi í sögunni.“ Kenning Þor-
leifs Haukssonar, sem annaðist 
þessa útgáfu sögunnar og ritar 
inngang hennar og skýringar, er 
sú að Karl hafi ritað hana alla. 
„Varðveisla þessara sagna er 
hins vegar afar flókin og Sverris-
saga er til í mörgum handritum. 
Við höfum engan frumtexta undir 
höndum svo það er púsluspil og 
raun fræðimanna að komast sem 
næst upphaflegu sögunni en Þor-
leifur rekur varðveislu sögunnar i 
formála sínum.“

Sverrissaga er fyrirtaks heim-
ild um valdabrölt og pólitík þessa 
tíma og Þórður Ingi bendir á að 
það hafi haft mikið að segja að 
ritari hennar, sem augljóslega 
stóð söguefni sínu nær, hafi verið 
Íslendingur en ekki heimamaður. 
„Sagan dregur taum Sverris en 
gerir það afar fínlega því á yfir-
borðinu er líkt og frásögnin sé 
hlutlaus. Það er örugglega margt 
til í því að Íslendingur hafi verið 
fenginn til þessa verks því við-
komandi stæði fjarri atburðar-
rásinni í Noregi og væri því trú-
verðugri fyrir vikið.“

Lesendum þótti snemma mikið 
til Sverrissögu koma og segir 
Þórður Ingi að aðrir konungs-
sagnaritarar hafi látið staðar 
numið í skrifum sínum þar sem 
valdasaga Sverris hefst.

Ljóst er að Hið íslenska forn-
ritafélag er í mikill sókn en á 
stundum hefur útgáfa þess verið 
býsna stopul að sögn Þórðar. Nú 
er í bígerð ný útgáfa á konungs-
sagnasafnritinu Morkinskinnu 
sem fyrirhuguð er haustið 2008  
auk viðamikillar útgáfu Sturl-
ungu og sögu Hákonar Hákonar-
sonar svo eitthvað sé nefnt.
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Taktu þátt!
Þú sendir SMS

BT BTF 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

SMSLEIKURTaktu

þátt!

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.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Opnir kynningarfundir verða haldnir þriðjudaginn 12. júní nk.
Kynnt verður mat á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðs álvers Norðuráls í Helguvík
og jafnframt breytingar á aðalskipulagi í Reykjanesbæ og Garði.

Kynningarfundir í Reykjanesbæ og Garði

Dagskrá
1. Kynning á breytingum á aðalskipulagi Garðs og Reykjanesbæjar
2. Mögulegar lagnaleiðir og jarðstrengur frá Fitjum
3. Kynning á fyrirhuguðu álveri í Helguvík
4. Kynning á mati á umhverfisáhrifum vegna álvers í Helguvík
5. Ábendingar, athugasemdir, fyrirspurnir og svör. Til máls taka m.a. 

fulltrúar atvinnulífsins á Suðurnesjum og Sólar á Suðurnesjum
6. Samantekt fundarstjóra

Reykjanesbær: Flughótel, Hafnargötu 57. kl. 17:30 – 19:15
Garður: Byggðasafn Garðskaga, Skagabraut 100. kl. 20:00 – 21:45

Mat á umhverfisáhrifum vegna álvers í Helguvík
og breytingar á aðalskipulagi

Í tengslum við fundina munu 

sérfræðingar frá verkfræðistofunni 

HRV vera á staðnum 12. júní frá 

kl. 17:00-22:00 og svara fyrirspurnum.

Sýning tengd fundunum mun verða 

opin á fundarstöðum til 28. júní. 

Tuttugu og fimm tíma dansleikhús-
hátíð ÍD og LR gefur ekki tilefni til 
bjartsýni um framtíð íslenska dans-
ins: yfirlýsing um stofnun og sýn-
ing á fyrsta verkefni Dansleikhuss 
Borgarleikhússins virðist spurn-
ing um form. Slíkt samstarf hefur 
til þessa þrifist ágætlega án nýrra 
heita, nýrra umbúða. Ef marka má 
þær hugmyndir sem valdar voru til 
hrávinnslu þetta árið – þær voru 
sex – eru mörk dansleikhússins og 
venjubundinna dansa enn afar óljós. 
Verkin voru flest hefðbundin dans-
verk, textavinnsla í lágmarki og 
grunnurinn allur dansmegin. Verk-
efnin eru enda skyndimatur. Eftir 
tveggja ára fjarveru blasti líka við 
að áhorfendum á þessu staka sýn-
ingarkvöldi fer fækkandi. Jafnvel 
fólk í dans- og leikgeiranum lætur 
sig vanta og stuðningsliðum hefur 
fækkað í þessari keppni. 

Þýski gagnrýnandinn sem leiddi 
dómnefnd fagnaði því í inngangi 
sínum að hér væri fjölbreytni 
meiri en í tískunni í Berlín þar sem 
tugir flokka apa tísku hver eftir 
öðrum og allt verður eins. Það var 
rétt: hér var fjölbreytni í útliti og 
þemum dansverka. Þau báru flest 
þann galla að vera ekki skýr hug-

mynd heldur þróuð og því mörg án 
skýrra lykta. Höfundarnir höfðu 
semsagt ekki í kollinum skýrar 
lyktir.  Margt var blanda, sundur-
gerð ríkti, er þörfin fyrir verkin 
þetta eina kvöld meiri en viljinn til 
að þróa verkin á frumstigi t.d. með 
dramatúrgískri vinnu?

Kynnir kvöldsins var Bergur Þór 
Ingólfsson leikari og var raunar 
áttunda dansverkið í kynningum 
sínum: kvöldið minnti á köflum á 
afmæli hjá sýnisjúkum krakka sem 
verður að koma öllum sínum atrið-
um að. En Bergur bar aðra kepp-
endur ofurliði af því hann vann sitt 
verk allt út frá einföldum og skýr-
um hugmyndum. Sápa Steinunnar 
Ketilsdóttur og sigurverkið, Blink 
of an Eye, eftir hóp leikara, dans-
ara, tónskáld og myndlistarmann, 
voru skýrustu hugmyndirnar. Blink 
vann á vönduðum frágangi í alla 
staði og sterkri nánd og kunnáttu 
þeirra Camerons Corbett og Bryn-
hildar Guðjónsdóttur.

Stóra verk kvöldsins var Þvílík 
gleði eftir Mörtu Nordal og Peter 
Anderson: eina verkið sem náði 
máli – í raun þótt þar vantaði per-
sónusköpun illilega í hjónabands/
sambúðarsögum sem lágu til grund-

vallar.  Lítið hefði þurft til. Það sást 
til dæmis skýrt hjá Víði Guðmunds-
syni sem var lakastur dansara en 
skóp skýra persónu og hélt henni. 
Verður þetta verk á verkefnaskrá 
LR og ÍD á komandi vetri? Verður 
það þróað og unnið áfram? Fá aðrir 
áhugamenn um dans en þessir rúm-
lega þrjúhundruð sem þarna sátu 
að sjá það, skattborgarar, helstu 
styrktaraðilar flokka hússins? Eða 
er þessi fjárfesting flokkanna bara 
innanhússgrín?

Í íslenska dansheiminum eru að 
takast á minni hópar sem standa 
við jaðar skólanna og Íslenski dans-
flokkurinn. Engin brúarsmíð virð-
ist vera þarna á milli. ÍD hefur enda 
mestan metnað að sýna verk sín er-
lendis. Nýleg endurráðning Katrín-
ar Hall þar á bæ gefur ekki fyrirheit 
um framför í danslífinu. Þegar upp 
verður staðið eftir þann fimm ára 
samning hefur Katrín leitt ÍD í sex-
tán ár og sest þá á bekk með Guð-
laugi Rósenkrans og Stefáni Bald-
urssyni sem þaulsetnasti ráðamað-
ur í íslensku menningarlífi. Þráseta 
í slíkum störfum er hættuleg lista-
lífinu eins og sagan hefur sannað.
Ef litið er til slakrar aðsóknar að 
íslenskum listdansi og þess að fá-

liðun er viðvarandi vandi, nýsmíði 
verka stopult áhugamál, hingað-
koma erlendra dansflokka fátíð, er 
ekki ástæða til að líta með bjart-
sýni til framtíðar í listdansi. Dans-
leikhúskeppnin hefur enda engu 
skilað: verkin eru ekki endurflutt, 
þau eru andvana fædd ef þeim er 
ekki ætlað framhaldslíf. LR og ÍD 
verða að hugsa þessa hugmynd upp 
á nýtt.

Nú verður að reyna eitthvað nýtt



Lokaþáttaröðin af Soprano-fjöl-
skyldunni var sýnd í Bandaríkjun-
um í gærkvöldi. Þættirnir verða 
ekki sýndir hér á landi fyrr en í 
byrjun október. Til að hita upp 
fyrir hana hefur RÚV endur-
sýningar á síðustu þáttaröð um 
miðjan júlí. 

James Gandolfini, sem leik-
ur mafíuforingjan Tony Soprano, 
saknar þess ekkert að kveðja per-
sónuna í hinsta sinn. „Mér var sagt 
að þetta yrði erfitt fyrir mig en 
mér finnst það ekki. Það er mjög 
róandi fyrir mig að horfa fram á 
veginn og prófa nýja hluti,“ sagði 
Gandolfini. „Þessi persóna hefur 
verið með mér svo lengi að það er 
ákveðinn léttir að sleppa af henni 
takinu.“

Hann segir að álagið hafi verið 
mikið á sér við upptökurnar á 
þáttunum og það hafi sýnt sig. 
„Að vera þreyttur hjálpaði mér á 
ákveðinn hátt. Ef persónan hefði 
átt að líta vel út og vera myndar-
leg og hamingjusöm hefði vinnu-
álagið ekki hjálpað til. En það 
hjálpaði mér mikið. Ég gat verið 
úrillur og þreyttur og litið eins illa 
út og ég vildi,“ sagði hann.

Veðbankar voru uppteknir við að 
taka við veðmálum um hver myndi 
deyja í lokaþættinum. Var stuðull-

inn tveir á móti einum um að Tony 
Soprano sjálfur myndi fá það hlut-
skipti en einn á móti þremur um 
að hann héldi lífi. „Fólk veðjar um 
allt milli himins og jarðar,“ sagði 
eigandi veðbankans bodog.com. 
„Margir vilja veðja um hver deyi 
af náttúrulegum orsökum og hver 
verði drepinn.“

Endalok Sopranos

Útvarpsstöðin
Rás 2 ætlar að 
gefa heppnum 
hlustendum sínum 
átta pakka í tilefni 
af Hróarskeldu-
hátíðinni í Dan-
mörku sem verður 
haldin í byrjun 
júlí. Í hverjum 
pakka verða tveir 
miðar á hátíð-
ina, bolir og fleira 
tengt hátíðinni. 
Tveir af þeim átta sem vinna pakk-
ana fá tvo flugmiða hvor frá Ice-
land Express.

Hægt er að 
taka þátt í leikn-
um á www.
ruv.is/popp-
land þar sem 
þarf að svara 
þremur krossa-
spurningum.
Dregnir verða 
út vinningshaf-
ar dagana 15., 
22. og 29. júní. 
Rás 2 sendir 
síðan beint frá 

Hróarskelduhátíðinni, þar sem 
koma m.a. fram Björk, Beastie 
Boys og Red Hot Chili Peppers.

Býður á Hróarskeldu

Hljómsveitin Amiina fær 
fimm stjörnur í breska dag-
blaðinu The Guardian fyrir 
tónleika sína í Glasgow 
á dögunum. Fyrsta plata 
sveitarinnar, Kurr, kemur 
út hérlendis í dag.

Greinarhöfundur The Guardian 
segir að tónleikarnir í Glasgow 
hafi verið mjög hljóðlátir og meira 
að segja hafi einn barþjónnin þurft 
að bera olíu á eina klósetthurðina 
vegna hávaðans sem hún fram-
kallaði. „Amiina spilar skrítna, 
fallega og viðkvæma tónlist sem 
fær hlustandann til að vera afar 
varkár,“ segir í greininni. „Í lok 
tónleikanna virtist andrúmsloft-
ið þannig að áhorfendum liði eins 
og þeir hefðu notið forréttinda 
með því að vera viðstaddir. Það er 
sjaldgæf og yndisleg tilhugsun og 
fólk verður bara að sjá Amiinu til 
að trúa þessu.“

Fyrsta breiðskífa Amiina, Kurr, 
kemur út hérlendis í dag en hinn 
18. júní kemur hún út í Evr-
ópu og degi síðar í Bandaríkjun-
um. Smekkleysa gefur plötuna út 
hér heima en þýska fyrirtækið 
Ever Records, sem er undir hatti 
elektróníska útgáfufyrirtækisins 
K7, gefur hana út erlendis. 
„Við náðum rosagóðum samningi. 
Við fáum að halda rosalega miklu 
ákvarðanafrelsi og við getum 
gefið út mikið af tónlistinni okkar 
sjálfar, þannig að við ráðum okkur 
mikið sjálfar,“ segir María Huld 
Markan úr Amiinu.  Bætir hún því 
við að góðu dómarnir í bresku fjöl-
miðlunum hafi verið mjög ánægju-
legir. „Það er punkturinn yfir i-
ið að fá svona góða dóma, því það 
getur verið erfitt að fá bresku 

pressuna með sér. Við erum allar 
rosalega ánægðar með það.“

María segist vera afar ánægð með 
nýju plötuna. „Hún er reyndar 
löngu, löngu tilbúin en við erum 
rosalega ánægðar með hvernig til 
tókst. Það var smá kúnst að setja 
hana saman og láta hana hljóma 
þannig að þetta ætti vel saman á 
einni plötu. Hún er svolítið eins og 

ferðalag frá fyrsta laginu til þess 
síðasta.“

Amiina er hætt við að spila á tón-
listarhátíðum í sumar. Ástæðurnar 
eru tvær að sögn Maríu Huld-
ar. „Það er einfaldlega mjög erf-
itt að spila á „festivölum“ því við 
erum með þannig „set up“. Það 
er líka rosalega langt síðan við 
fengum hvíld, þannig að við sögð-

um bara pass við öllum festivölum 
í sumar.“  Sveitin ætlar þess í stað 
að fara í tónleikaferð til Evrópu og 
Bandaríkjanna í september og til 
Ástralíu, Nýja-Sjálands og Japans 
í framhaldinu. Það eru því spenn-
andi tímar fram undan hjá þessari 
hæfileikaríku hljómsveit.

Útgáfutónleikar Amiinu vegna 
plötunnar hér heima verða haldnir 
í Iðnó hinn 21. júní. 

Richie Sambora, 
aðalgítarleikari
hljómsveitar-
innar Bon Jovi, 
hefur skráð sig 
inn á meðferðar-
stofnun þar sem 
hann hyggst ná 
tökum á áfengis- 
og eiturlyfja-
fíkn sinni. Mikið 
hefur gengið 

á í lífi Sambora að undanförnu. 
Ekki er langt síðan hann skildi við 
eiginkonu sína til nokkurra ára, 
leikkonuna Heather Locklear, og 
þá entist samband hans við Den-
ise Richards ekki í nema nokkrar 
vikur eftir það. Til að bæta gráu 
ofan á svart lést faðir Sambora í 
millitíðinni. Eftir öll áföllin virð-
ist sem rokkarinn hafi ákveðið að 
leita huggunar í flöskunni.

Kominn 
í meðferð

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

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr.106.600

Hreinn sparnaður

1.
verðlaun

í Þýskalandi
W2241WPS

Þurrkari T223
Verð frá kr. 78.540
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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 valin í 5 manna lið ársins ásamt því að veravalin efnilegasti ungi leikmaðurinn.



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

www.laugarasbio.is                

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SAMBIO.IS

ÁLFABAKKA
ZODIAC kl. 6 - 9 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 7

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

PIRATES 3 VIP kl. 4 

KEFLAVÍK
OCEAN’S 13 kl. 8- 10:20 12

PIRATES 3 kl. 8 7

AKUREYRI
OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:15 7

PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 8 10KRINGLUNNI
OCEAN´S 13 kl. 5:45 - 8 - 10:30 7

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

ROBINSON  ÍSL TAL kl. 5:45 L

DIGITAL

DIGITAL-3D
DIGITAL

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

48.000 gestir

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
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14

10
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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

Bandarísku dauðarokkar-
arnir í  Cannibal Corpse 
halda tvenna tónleika á 
Nasa um næstu mánaða-
mót. Freyr Bjarnason talaði 
við bassaleikarann Alex 
Webster, sem er annar af 
tveimur upprunalegum 
meðlimum sveitarinnar.

Cannibal Corpse státar af þeim 
árangri að vera söluhæsta dauða-
rokksveit sögunnar með yfir eina 
milljón hljómplatna selda og 
fyrir að vera fyrsta dauðarokk-
sveitin til að koma plötu á Bill-
board-vinsældalistann í Banda-
ríkjunum. Öðlaðist hún jafnframt 
nokkra frægð á síðasta áratug 
þegar henni brá fyrir í gaman-
myndinni Ace Ventura með Jim 
Carrey í aðalhlutverki.

Hljómsveitin var stofnuð í Tampa 
í Flórída árið 1988. Tveimur 
árum síðar kom út fyrsta plata 
hennar, Eaten Back to Life, sem 
vakti strax hörð viðbrögð sam-
félagsins. Tónlistin þótti hraðari 
og aðgangsharðari en áður hafði 
þekkst en það voru textarnir sem 
fóru fyrir brjóstið hjá almenningi 
enda fjölluðu þeir um raðmorð-
ingja, uppvakninga og almennan 
hrylling. Lög á borð við Hamm-
er Smashed Face, Meat Hook 
Sodomy og Addicted to Vaginal 
Skin fengu mikla gagnrýni fyrir 
ofbeldisfulla texta og ekki bættu 
næstu tvær plötur Cannibal 
Corpse úr skák; Butchered At 
Birth og Tomb of the Mutilated. 
Hljómsveitin var bönnuð í Ástr-
alíu, Nýja-Sjálandi og Kóreu og 
platan Butchered at Birth var 
bönnuð í Þýskalandi rétt eins og 
innflutningur á fyrstu plötum 
sveitarinnar. Það bann var af-
numið á síðasta ári.

Tíunda hljóðversplata Canni-

bal Corpse, Kill, kom út á síðasta 
ári. Bassaleikarinn Alex Webster 
er hæstánægður með útkom-
una. „Þetta er fyrsta platan sem 
við gerum með upptökustjór-
anum Erik Rutan og hann gerði 
vel í því að ná fram karakter 
tónlistarinnar. Hljómurinn var 
miklu hrárri og ofbeldisfyllri en 
á síðustu plötum okkar,“ segir 
Webster. „Takmark okkar sem 
grimm dauðarokkhljómsveit er 
að halda áfram að vera grimm. 
Við viljum þróast í þyngri áttir en 
ekki mýkri. Þegar við byrjuðum 
í Cannibal Corpse ungir að árum 
voru uppi hljómveitir við höfð-
um dáðst að sem ollu okkur von-
brigðum með því að breyta stíln-
um sínum. Við vildum vera vissir 
um að við yrðum aldrei þannig.“

Webster vill ekki meina að það 
sé erfitt að semja textana á 
plöturnar. „Það er svo mikið af 
ofbeldi í heiminum og síðan eru 
framleiddar ofbeldisfullar kvik-
myndir og fleira í þeim dúr. 
Sumir textarnir eru óraunsæir og 
yfirnáttúrulegir, eins og þeir sem 
fjalla um uppvakninga. Þannig 
umfjöllunarefni koma meira frá 
ímyndunarafli okkar, eða kannski 
sem innblástur úr vísindaskáld-
sögum og hryllingsmyndum sem 
við horfum á,“ segir Webster. 
„Sum lögin sem eru um raðmorð-
ingja og fleira því um líkt eru 
meira byggð á raunveruleikan-
um og maður getur fengið mik-
inn innblástur með því að horfa 
á fréttatímann. Því miður er 
mikið um ofbeldi í heiminum og 
ofbeldisfullt afþreyingarefni er 
einfaldlega viðbrögð við því.“

Webster veit allt um gagnrýnina 
á Cannibal Corpse og skilur hana 
upp að vissu marki. „Ef fólk gagn-
rýnir okkur vegna innihalds text-
anna get ég skilið það en oft skil-
ur fólk ekki fyrir hvað við stönd-
um. Það heldur kannski að við 
séum að leggja blessun okkar yfir 

þessa hegðun sem við syngjum 
um, sem við gerum auðvitað ekki. 
Við nálgumst textana eins og 
hryllingsbókahöfundar eða hryll-
ingsmyndaleikstjórar nálgast sín 
verk. Það er augljóst að þeir vilja 
ekki að fólk sem les bækurnar 
eða horfir á myndirnar dáist að 
þessum illu persónum. Við viljum 
ekki heldur að fólk dáist að per-
sónunum í lögunum okkar. Mér 
finnst þær samt áhugaverðar en 
við viljum auðvitað ekki hvetja til 
ofbeldis eða til þeirra hluta sem 
persónurnar gera enda eru þær 
bæði truflaðar og ógeðslegar,“ 
segir hann og hlær. 

Sjálfur segist Webster vera 
ágætlega rólegur eins og hinir í 
hljómsveitinni. Hann er kvænt-
ur og tveir til viðbótar eru fjöl-
skyldufeður. „Við erum álíka ról-
egir og hver annar. Allir eiga 
sínar stundir þar sem þeir missa 
stjórn á skapi sínu en við erum 
bara ósköp venjulegir.“

Þátttaka Cannibal Corpse í 
gamanmyndinni Ace Ventura 
vakti mikla athygli á sínum tíma 
en Webster segist ekki hafa hitt 
Jim Carrey síðan þá. „Við hittum 
hann og vorum vinir hans í þá tvo 
daga sem við unnum við myndina 
en við höfum ekkki séð hann síðan 
þá. Hann var samt mjög svalur 
þessa tvo daga, en hann hefur 
verið frekar upptekinn síðan þá. 
Þannig að við höfum ekki haft 
tíma til að bjóða honum í grill eða 
eitthvað svoleiðis,“ segir hann og 
hlær. „En við vorum honum mjög 
þakklátir fyrir að stinga upp á að 
við kæmum fram í myndinni, það 
var eiginlega hans hugmynd.“

Fyrri tónleikar Cannibal Corpse 
verða 30. júní og þá hita upp 
Mínus og Changer. Þeir síð-
ari verða kvöldið eftir fyrir alla 
aldurshópa og hita þá upp For-
garður Helvítis, Momentum og 
Severed Crotch. Enn eru til miðar 
á báða tónleikana. 

Reyka vodka fær mjög góða dóma í um-
fjöllun á heimasíðu Monsters and Critics 
í Bandaríkjunum en sú síða sérhæfir sig í 
ýmiss konar alþjóðlegri gagnrýni og frétta-
flutningi. Í stórum pistli sem birtist á síð-
unni er sagt að helsti styrkur Reyka vodka 
sé hversu „djarfur“ drykkurinn sé, þrátt 
fyrir hans mjúku og fínu áferð. 

Léttkryddað og vanillukeimað eftirbragðið 
sé einstakt auk þess sem ferskleikinn sem sé 
einkennandi fyrir framleiðslu vodkans finn-
ist í bragði þess. 

„Reykja er fyrsti áfengi drykkurinn sem 
nær að fanga eðli Íslands. 

Vodkað er eimað með einstökum íslensk-
um eiginleikum, svo sem jarðhita, jökla-
vatni og hrauni,“ er haft eftir Kristmari 

Ólafssyni, sem titlaður er „yfirbruggari“ 
Reyka vodka. 

Sagt er frá því í greininni að fjölskyldu-
fyrirtækið William Grant & Sons eigi 
heiðurinn að því að kynna Reyka vodka 
fyrir Bandaríkjamönnum. 

Útskýrt er hvernig öll framleiðsla 
vodkans gangi út á að viðhalda fersk-
leika og uppruna þess og er farið ít-
arlega í allan framleiðsluferil þess. 
Vekur þar mesta athygli pistlahöfund-
ar að vodkað er í raun sjálfbært í fram-
leiðslu, enda eimað með jarðhita á Ís-
landi.

Einnig er minnst á auglýsingar Reyka 
vodka, sem þykar einkar frumlegar, 
fyndnar og vel heppnaðar. 

Reyka vodka fær góða dóma ytra



Hljómsveitin The National kemur 
frá hinu „spennandi“ ríki Ohio í 
Bandaríkjunum. Hljómurinn á 
þó kannski lítið skylt við það ríki 
heldur meira staðinn þar sem 
meðlimir sveitarinnar eru búsett-
ir núna, Brooklyn-hverfi í New 
York. Hljómsveitin hefur áður 
sent frá sér þrjár breiðskífur og 
var sú síðasta, Alligator, sérstak-
lega spennandi. Einhver óbeisl-
andi sjarmi einkenndi plötuna sem 
gerði hana að einni bestu uppgötv-
un ársins 2005.

The National tekur annað 
framfaraskref á Boxer og sann-
ar best að Alligator var ekkert 
skot í myrkri. Hljómsveitin held-
ur áfram að vera jafn hrífandi og 
vinaleg enda ekki furða þar sem 

hljómsveitina skipa tvö pör af 
bræðrum auk eins vinar þeirra. 
Tónlistin er enn í anda sveita á 
borð við Tindersticks, American 
Music Club og Interpol en hefur 
þó sín sérkenni sem einungis The 
National státar af.

Helsti styrkur plötunnar felst 
í ótrúlega gefandi lagasmíðum, 
krókum og melódíum sem sveima 
um kæruleysislega og fá hlust-
andann til þess að gleyma stað og 
stund. Metnaðurinn skín í gegn en 
platan er þrátt fyrir allt áreynslu-
laus þó hún sé full af þrótti. Stór-
virkir strengir fá nokkrum sinnum 
að hljóma og auk þess spilar Sufjan 
Stevens á píanó í lögunum Ada og 
Racing Like a Pro, sálarfullum 
ballöðum með kraftmiklum text-

um. Reyndar eru textasmíðarnar 
á plötunni einstaklega vel úr garði 
gerðar og ná oft að framkalla til-
finningarík hughrif með innhverf-
um, lýrískum og oft þunglama-
legum yrkisefnum. Barítónrödd 
söngvarans Matt Berninger eykur 
síðan enn á þau áhrif.

Þrátt fyrir þennan dökka tón 
hefur tónlistin með sér heimilis-
legan blæ og er langt því frá þung-
lyndisleg. Er í raun týpísk sunnu-
dagsplata sem hægt er að setja 
undir geislann til þess að tæma 
hugann og endurnæra sálina.

Gjafmildur Boxari

SNÆFELLSJÖKULL

DRANGAJÖKULL

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Njóttu dagsins
- taktu flugið

Aðeins fimm skref á Netinu og þú ferð á loft

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

Njóttu dagins, taktu flugið 

og smelltu þér á flugfelag.is

flugfelag.is
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 Í dag fer fram hátíð-
arfundur stjórnar handknatt-
leikssamband Íslands, sem fagn-
ar á þessu ári fimmtíu ára afmæli 
sínu. Mikið verður um hátíðarhöld 
allt árið en sérstaklega um næstu 
helgi.

Á laugardaginn fer fram mót-
taka í Þjóðmenningarhúsinu þar 
sem forseti Íslands, ráðherrar, 
borgarstjóri, erlendir gestir og 
forráðamenn úr íþróttahreyfing-
unni verða meðal gesta. Á sunnu-
dag, á lýðveldisdaginn, mætir ís-
lenska karlalandsliðið Serbum í 
Laugardalshöll í forkeppni EM í 
Noregi á næsta ári.

„Fundurinn í dag er formlegur 
stjórnarfundur eins og allir aðrir 
en það verður meiri hátíðarbragur 
á þessum. Það sem rætt verður er 
í tengslum við afmælisárið,“ sagði 
Guðmundur Ágúst Ingvarsson, 
formaður HSÍ.

Meðal þess sem er á dagskrá er 
stofnun verkefnasjóðs Árna Árna-
sonar, fyrsta formanns HSÍ, sem 
og stofnun Landsliðsfélags HSÍ, 
en að því eiga allir þeir sem spilað 
hafa landsleiki fyrir Íslands hönd 
aðild.

„Verkefnasjóðurinn er stofnað-
ur að frumkvæði Árna Árnasonar, 
fyrsta formanns HSÍ, og verður 
hann notaður í ýmiss konar verk-
efni á vegum HSÍ. Nú þegar hafa 
einhver framlög komið í sjóðinn 
en við vonumst til að fá fé í sjóð-
inn með einum eða öðrum hætti, 
til dæmis með framlögum eða 
tekjustofnum,“ sagði Guðmundur. 
„Þetta er nokkuð sem á eftir að 
útfæra betur og verður tilkynnt 
eftir fundinn í dag.“

Hann segir tilefni þess að bjóða 
til mótttöku í Þjóðmenningarhús-
inu sé fyrst og fremst að gleðj-
ast með því fólki sem starfað hafi 
með og stutt sambandið í gegnum 
tíðina.

„Það er ekki miklu kostað til 
þessara hátíðarhalda en fyrst og 
fremst er þetta gert af mikilli 
virðingu til handa þeim sem hafa 
starfað með sambandinu. Við von-
umst fyrst og fremst til þess að 
fólk verði ánægt og fúst og vilj-
ugt til þess að starfa með okkur 
áfram.“

Guðmundur sat vitanlega 
límdur við skjáinn á laugardag er 
landsliðið tapaði með einu marki 
fyrir Serbum ytra. „Það var algjör 
óþarfi að tapa þessum leik, við 

áttum að geta tekið þetta. En þetta 
eru síður en svo slæm úrslit og ég 
er alveg klár á því að við munum 
vinna hér heima með meiri mun.“

Hann segir að Alfreð Gíslason 
verði áfram fyrsti kostur sinn 
í starf landsliðsþjálfara en Al-
freð hefur áður sagt að leikur-
inn gegn Serbum í Laugardals-
höll verði sinn síðasti með lands-
liðinu. Alfreð býr í Þýskalandi þar 
sem hann þjálfar úrvalsdeildarlið 
Gummersbach.

„Ég held að honum þyki þetta 
afar skemmtilegt starf og er hann 
sá albesti sem við getum fengið til 
starfsins. En hann hefur þó sagt 
að hann ætli ekki að halda áfram. 
Við sjáum hvað setur.“

Handknattleikssamband Íslands fagnar á þessu ári fimmtíu ára afmæli sam-
bandsins. Í dag verður hátíðarfundur stjórnar HSÍ þar sem verkefnasjóður Árna 
Árnasonar verður stofnaður sem og félag allra þeirra sem spilað hafa landsleiki.

Hef aldrei spilað fyrir jafn marga áhorfendur

Kári Árnason var á skot-
skónum í gær fyrir danska 1. 
deildarliðið AGF sem vann 2-1 
sigur á Næstved á útivelli. Kári 
skoraði fyrsta mark leiksins á 52. 
mínútu og lék allan leikinn. AGF 
bætti við öðru marki á 90. mínútu 
áður en Næstved klóraði í bakk-
ann með marki í uppbótartíma. 

Fredericia, helsti keppinautur 
AGF um annað sæti deildarinnar, 
tapaði sínum leik í gær og er því 
AGF í góðri stöðu, með þriggja 
stiga forskot á Fredericia þegar 
tvær umferðir eru eftir. AGF 
á meira að segja leik til góða, 
gegn Ølstykke á miðvikudag. 
Sigur í þeim leik fer langt með að 
tryggja úrvalsdeildarsætið.

Lyngby tryggði sér í gær úr-
valsdeildarsæti en liðið er með 
átta stiga forystu á AGF á toppi 
deildarinnar.

AGF nálgast 
úrvalsdeildina

Norska úrvalsdeildin

Spænska úrvalsdeildin

Sænska úrvalsdeildin

Forkeppni EM 2008

 Lewis Hamilton vann í 
gær sinn fyrsta sigur í Formúlu 1 
er hann fagnaði sigri í kanadíska 
kappakstrinum. Hann byrjaði á 
ráspól og lét forystuna aldrei af 
hendi.

Kappakstursins verður ekki 
síður minnst fyrir þann fjölda 
óhappa sem átti sér stað. Pólverj-
inn Robert Kubica fór hvað verst 
út úr sínu óhappi en hann fót-
brotnaði eftir að hafa klesst BMW-
bíl sínum á tvo veggi. Bíllinn gjör-
eyðilagðist og má þakka fyrir að 
ekki fór verr.

Nick Heidfeld á BMW varð 
annar og Alexander Wurz á Willi-
ams þriðji. Hamilton hefur keppt í 
sex Formúlu 1-keppnum og komið 
sér á verðlaunapall í þeim öllum. 
Hann er nú með sex stiga forskot 
á liðsfélaga sinn, heimsmeistar-
ann Fernando Alonso, sem náði að-
eins sjöunda sæti í gær.

„Ég hef verið tilbúinn fyrir 
þennan sigur í þó nokkurn tíma. 
Það var bara spurning um stað 
og tíma,“ sagði Hamilton, sem er 
ekki nema 22 ára gamall. 

Finninn Heikki Kovalainen náði 

fjórða sæti þrátt fyrir að hafa 
klessukeyrt bifreið sína í tíma-
tökunni og byrjað aftast í röðinni. 
Hann nýtti sér hins vegar innkomu 
öryggisbílsins vel. Aðrir fengu að 
kenna á inngripunum, þeirra á 
meðal Felipe Massa og Giancarlo 

Fisichella sem voru báðir dæmdir 
úr leik fyrir að fara úr viðgerðar-
svæðinu þegar útkeyrslunni var 
lokað.

Kimi Raikkönen varð fimmti í 
keppninni.

Hamilton vann sinn fyrsta sigur



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



Það var ekki boðið upp á 
neina hágæðaknattspyrnu þegar 
Framarar heimsóttu HK í Kópa-
voginum í gær. Jón Þorgrímur 
kom HK yfir snemma leiks þegar 
hann renndi boltanum í tómt mark-
ið. Þórður vann boltann af Hannesi 
markmanni og Fram hefur þar með 
lent undir í öllum leikjum sumars-
ins. Fram var einum færra þegar 
það fékk markið á sig þar sem Egg-
ert Stefánsson þurfti að fara af 
velli vegna meiðsla og varamaður-
inn var ekki kominn inn á.

Fyrri hálfleikurinn var ekki 
mjög líflegur en HK var betri aðil-
inn. Frömurum gekk einkar illa að 
koma sér í færi og tvö skot þeirra á 
markið átti Gunnleifur ekki í nein-
um vandræðum með. Leikmenn 
HK voru frískari án þess þó að 

reyna mikið á Hannes í markinu.
Ólafur Þórðarson blés baráttu-

anda í sína menn í hálfleiknum þar 
sem lærisveinar hans í Fram voru 
aðeins frískari en í þeim fyrri. 
Ólafur hefði mátt taka að sér að 
blása lífi í leikinn en ekkert mark-
vert gerðist framan af síðari hálf-
leik. Eins og þruma úr heiðskíru 
lofti skoraði Rúnar Páll glæsi-
legt mark með viðstöðulausu skoti 
utan teigs. Jónas Grani minnkaði 
muninn aðeins rúmri mínútu síðar 
og Framarar gerðu hvað þeir gátu 
til að jafna. 

Það tókst ekki og góður sigur 
HK staðreynd. „Við erum virki-
lega ánægðir með sigurinn. Við 
vorum ánægðir með byrjun móts-
ins áður en Keflavík og FH kýldu 
okkur niður en þetta er fínn kar-

akter hjá ungu liði að vinna þenn-
an leik. Við erum ekki neitt annað 
en liðsheildin og vonandi fleytir 
hún okkur langt í sumar,“ sagði 
Jón Þorgrímur eftir leikinn.

„Gamla reynsluleysið sýndi sig 
í síðari hálfleik þegar við ætluð-
um bara að halda fengnum hlut. 
Tímabilið er reynslubrekka og við 
sönkum að okkur reynslunni með 
hverju skrefi. Við erum með ungt 
og efnilegt lið og erum bara að fara 
vaxandi. Því fleiri leiki sem við 
spilum, því betur spilum við og þá 
hölum við inn stig eftir því,“ sagði 
maður leiksins að lokum.

Við erum ekkert annað en liðsheildin

 Fylkismenn komu í gær 
í veg fyrir að Íslandsmeistar-
ar FH myndu stinga af í Lands-
bankadeild karla þegar þeir urðu 
fyrsta liðið til að taka stig gegn 
Hafnarfjarðarliðinu. FH hefði 
náð sex stiga forskoti með sigri. 
Liðin gerðu markalaust jafntefli 
í Kaplakrika en fengu bæði ágæt 
færi til þess að fá meira út úr 
þessum leik. FH-ingar voru betri 
í fyrri hálfleik en áttu oft í vök 
að verjast eftir hlé þegar skyndi-
sóknir Árbæinga fóru að opna FH-
vörnina hvað eftir annað.

Fylkismenn mættu mjög 
grimmir til leiks, fóru af miklum 

krafti í öll návígi, pressuðu vel 
og voru oft að koma FH-ingum í 
vandræði. Þegar leið á hálfleik-
inn fóru FH-ingar aftur á móti að 
ná tökum á leiknum og gerðust 
nokkrum sínnum hættulegir upp 
við Fylkismarkið. Í stað þess að 
klára leikina í seinni hálfleik eins 
og oft áður fóru að sjást brotalam-
ir á leik FH-liðsins í seinni hálfleik 
því á sama tíma og þeim gekk lítið 
sem ekkert að opna Fylkisvörn-
ina voru skyndisóknir Fylkisliðs-
ins hvað eftir annað að skapa góð 
tækifæri hinum megin. 

Fylkismenn voru ávallt skeinu-
hættir, skyndisóknir liðsins voru 
vel skipulagðar og hvað eftir 
annað komu þeir FH-vörninni í 
opna skjöldu.

Harkan var mikil í leiknum og 
Ólafur Ragnarsson dómari leyfði 
alvöru tæklingar. Það varð þó 
allt vitlaust þegar sjö mínútur 
voru eftir því upp úr sauð á milli 
þeirra Vals Fannars Gíslasonar 
og Tryggva Guðmundssonar sem 
endaði með því að þeir voru báðir 
reknir í sturtu með rautt spjald. 

Matthías Guðmundsson fékk 
reyndar algjört dauðafæri í blá-
lokin en Fjalar Þorgeirsson varði 
frá honum og varð þar með fyrsti 
markvörður deildarinnar sem 
heldur hreinu gegn Matthíasi í 
FH-búningnum.

„Við vorum að spila ágætan 
fyrri hálfleik og fengum færi til 
að skora. Í seinni hálfleik hættum 
við að spila fótbolta og fórum að 
hugsa um hluti sem koma fótbolta 
ekki mikið við. Við fórum að ergja 

okkur á dómgæslunni og fórum að 
ergja okkur á andstæðingnum. Við 
fórum í óþarfa vitlausu en fengum 
samt færin til þess að klára þenn-
an leik,“ sagði Ólafur Jóhannes-
son, þjálfari FH. „Fylkisliðið spil-
ar mjög skipulega og spilar svolít-
ið fast og við réðum ekki við það. 
Það er nóg eftir af þessu móti og 
það eru ekki himinn og jörð að 
farast þótt við töpum stigum. Það 
hefur gerst á hverju ári síðan fót-
boltinn byrjaði og við erum ekki 
að fara á taugum yfir því,“ sagði 
Ólafur að lokum.

Fylkismaðurinn Haukur Ingi 
Guðnason var einn allra besti 
maður vallarins í seinni hálf-
leik þegar Fylkismenn voru að 

spila mjög vel. „Ég er hálfsvekkt-
ur með að hafa ekki tekið öll þrjú 
stigin með okkur. Við fengum alla-
vega færi í síðari hálfleik til þess 
að klára þennan leik. Við komum 
svolítið óöruggir í fyrri hálf-
leik en síðan náðum við að vinna 
okkur inn í leikinn jafnt og þétt. 
Mér fannst við vera betri aðilinn 
í seinni hálfleik. Við komum hing-
að með eitt stig og vorum harð-
ákveðnir að fara ekki með færri 
stig en það. Það tókst en það hefði 
verið gaman að ná í öll þrjú stig-
in og verða fyrsta liðið til þess að 
vinna þá. Við erum allavega fyrsta 
liðið til að stoppa sigurgöngu 
þeirra,“ sagði Haukur Ingi.

FH-ingar töpuðu fyrstu stigum sínum í Landsbankadeild karla í sumar þegar þeir gerðu markalaust jafntefli 
við Fylki í Kaplakrika í gær. Fylkismenn voru mun betri í seinni hálfleik en fóru þá illa með upplögð færi.

Ástandið hjá KR versn-
ar með hverjum leik en liðið er 
með eitt stig eftir fimm leiki. Í 
gær tapaði KR fyrir sprækum 
Skagamönnum, 3-1. ÍA var mun 
betra liðið og vann verðskuldað-
an sigur.

Margir biðu spenntir eftir að 
sjá hvort og þá hvaða breyting-
ar Teitur Þórðarson myndi gera á 
KR-liðinu. Hann ákvað að halda í 
4-3-3 leikkerfið en setti Henning 
fram í stað Björgólfs og Óskar 
Örn á vinstri kantinn.

Eins og svo oft áður í sumar 
byrjaði KR-liðið frísklega. Það 
var áberandi að leikmenn reyndu 
að spila boltanum fram völlinn í 
stað stanslausra kýlinga eins og 
svo oft í sumar. Það gekk þokka-
lega en að sama skapi gekk KR-
ingum ekkert að koma Rúnari 
Kristinssyni í leikinn. Það fjaraði 
fljótt undan leik KR og þá tóku 
heimamenn völdin.

Bjarni Guðjónsson var í fanta-
formi og átti miðjuna. Byggði 
upp allt spil ÍA og var duglegur 
að hjálpa til í vörninni. Jón Vil-
helm var einnig sprækur en hann 

lagði upp bæði mörk Skagamanna 
í fyrri hálfleik. Áhöld voru þó um 
hvort Helgi Pétur hefði skorað 
með hendinni. Staðan í leikhléi 2-
0 og forysta heimamanna verð-
skulduð.

ÍA gerði út um leikinn eftir að-
eins þrettán sekúndur í síðari 
hálfleik þegar Dean Martin brun-
aði upp kantinn og lagði hann í 
teiginn þar sem Kári Steinn var 
einn og yfirgefinn og negldi síð-

asta naglann í kistu KR-inga.
KR-ingar reyndu af veikum 

mætti að koma sér inn í leik-
inn eftir þriðja markið en féllu 
í gamla farið og kýldu látlaust 
fram völlinn. Það skilaði litlu og 
KR var ekki nálægt því að skora 
fyrr en Björgólfur minnkaði 
muninn í uppbótartíma.

Það eru lítil sem engin bata-
merki á KR-liðinu og fátt virðist 
hafa breyst í landsleikjafríinu. 
Það er eflaust ekki upplífgandi 
tilhugsun hjá Teiti að fá Íslands-
meistara FH í næsta leik en hann 
hlýtur að hugsa sinn gang þessa 
dagana enda er eitthvað mikið að 
í herbúðum KR.

Guðjón Þórðarson er aftur á 
móti á réttri leið með ÍA sem 
sýnir stöðugar framfarir, leik-
menn leggja sig alla í verkefn-
ið. Liðið er vel spilandi þar sem 
Bjarni Guðjónsson stýrir leik 
liðsins eins og hershöfðingi og 
skrítið að hann skuli ekki koma til 
greina í landsliðið þar sem mikill 
skortur er á spilandi miðjumönn-
um.

KR-ingar kafsigldir af Skagamönnum
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 Roman Calderon, for-
seti Real Madrid, ætlar að reyna 
að sannfæra David Beckham að 
vera um kyrrt í Madríd. Fyrr í 
vetur samdi Beckham við banda-
ríska úrvalsdeildarliðið Los Ang-
eles Galaxy og fer þangað að 
tímabilinu loknu á Spáni. 

Calderon gaf hins vegar til 
kynna í samtali við spænska 
blaðið Marca að klásúla í samn-
ingi hans gæti gert félaginu 
kleift að halda Beckham í sínum 
röðum.

„Við þurfum að sitjast niður 
með honum og fulltrúum hans 
og ná niðurstöðu í þessu máli,“ 
sagði Calderon. 

Beckham hafnaði samningi við 
Real Madrid í janúar og brugðust 
þeir Calderon og Fabio Capello, 
þjálfari liðsins, harkalega við. 
Capello sagði að Beckham myndi 

ekki spila meira með Real og að 
hann yrði aðeins „miðlungs kvik-
myndaleikari í Hollywood“. 

Síðan þá hafa þeir neyðst til að 
sjá eftir orðum sínum því Beck-
ham hefur spilað sig inn í liðið 
á ný og staðið sig frábærlega. 
Hann vann sig einnig inn í enska 
landsliðið nú fyrir skemmstu.

Forseti Real Madrid 
vill halda Beckham

Rafael Nadal vann í gær 
Opna franska meistaramótið í 
tennis í þriðja skiptið í röð eftir 
sigur á Roger Federer í úrslitunum 
í gær. Nadal vann með þremur 
settum gegn einu; 6-3, 4-6, 6-3 og 
6-4. Þar með batt Nadal draum 
Federer á enda um að verða að-
eins þriðji maðurinn í sögunni 
sem er handhafi allra fjögurra 
slemmutitlanna samtímis. 

Það hafa aðeins Rod Laver 
(1969) og Don Budge (1938) 
afrekað.

Nadal er aðeins annar maður-
inn í sögunni síðan opnu meist-
aramótunum var komið á fót til 
að vinna Opna franska þrjú ár í 
röð. Björn Borg fullkomnaði sína 
þrennu árið 1980. 

„Fyrst og fremst vil ég hrósa 
Federer. Þú afsakar að ég vann 
þig aftur. Hann er frábær meist-
ari og ég veit að hann mun ná 
sér á strik,“ sagði Nadal. „Það er 
draumi líkast að vinna hér þriðja 
sinni og hef ég ekkert nema já-
kvætt um þennan stað að segja.“

Nadal hafði talsverða yfirburði 
í leiknum og snemma var ljóst í 
hvað stefndi. Hann hefur aldrei 
tapað viðureign á Roland Garros. 

Federer fékk þó sín tækifæri til 
að snúa viðureigninni sér í hag. Í 
fyrsta settinu fékk hann tíu tæki-
færi til að stela lotu af Nadal en 
ekkert virtist ganga.

„Þetta er algjör synd og ég er 
svolítið dapur yfir hvernig ég 
spilaði,“ sagði Federer. „Ég held 
að ég hafi verið betur undirbúinn 
í fyrra því þá vann ég fyrsta sett-
ið, 6-1, en hér var ég alltaf að elta. 
Þetta er sannarlega ekki í síðasta 
skiptið sem ég spila hér og mun 
ég gera mitt allra besta á næsta 
ári.“

Mikil eftirvænting var fyrir úr-
slitaleikinn enda mættust þar tveir 
bestu leikmenn heimsins í dag. 
Federer hefur haft mikla yfirburði 
nema á leir, þar sem Nadal virkar 
nánast ósigrandi. Hann er því enn 
konungurinn á leir og Federer þarf 
nú að byrja upp á nýtt til að ná al-
slemmunni.

Nadal er enn kon-
ungurinn á leirnum



Grimmd kvenna eru engin takmörk sett
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„Myndlist er aðaláhugamálið mitt 
og ég hef verið að hanna tattú 
fyrir fólk í nokkur ár. En mig vant-
aði alltaf pening til að fara í mynd-
listarskóla svo ég dreif mig í húð-
flúrsnám í Bandaríkjunum. Ég 
er í raun að skapa mér atvinnu í 
myndlist,“ segir Málfríður Sigrún-
ardóttir, sem ætlar innan skamms 
að opna húðflúrstofu á Ísafirði. 

Málfríður, sem er tvítug, lærði í 
World Only Tattoo School í Detroit. 
„Fólk verður að hafa myndlist-
arbakgrunn til að komast inn í 
skólann því þar er ekki kennt að 
teikna. Ég hafði þann bakgrunn 
en lærði svo allt um það sem snýr 
að vélinni og hreinlætis- og heil-
brigðismálum.“

Þótt Málfríður ætli sér ekki að 
opna húðflúrstofuna fyrr en um 
miðjan mánuðinn eru pantanir 
þegar farnar að streyma inn. 
„Það er fólk á öllum aldri sem er 
að panta tíma, allt frá sextán ára 
aldri og upp í sextugt. Það er nóg 
að gera í þessu hér, það vantar 
ekkert upp á það.“ 

Opnar húðflúrstofu á Ísafirði

„Það er helst Red Hot Chili 
Peppers eða eitthvað í þeim 
dúr.“

Íslensku keppendurnir á Smá-
þjóðaleikunum í Mónakó, sem 
lauk á sunnudaginn var, nutu lífs-
ins á milli æfinga og keppna um 
borð í einu glæsilegasta skemmti-
ferðaskipi heims, Crystal Harm-
ony.  

Vegna  skorts á hótelherbergjum 
í Mónakó brugðu skipuleggjendur 
leikanna á það ráð að leigja heilt 
skemmtiferðaskip fyrir alla kepp-
endur leikanna, sem eru á annað 
þúsund talsins. Skipið stóð á besta 
stað við höfnina í Mónakó og segir 
Örn Andrésson, aðalfararstjóri ís-
lenska hópsins, að þessi gisting-
armáti sé nokkuð frábrugðin hinu 
„hefðbundna“ hótellífi en jafn-
framt mun betri sem slíkur.

„Krakkarnir voru mjög ánægðir 
með þetta. Þau hafa ferðast víða 
og prófað margt en þetta er með 
því skemmtilegra sem þau hafa 
lent í,“ segir Örn. 

Miðað við vistarverur á Harm-
ony ætti ánægja íslenska hóps-
ins ekki að koma á óvart. Í skip-
inu eru tvær sundlaugar, spilavíti, 
lítil verslunarmiðstöð, tugir veit-
inga- og skemmtistaða, bókasafn, 
kvikmynda- og leikhús. Helsta 

stolt skipsins er hins vegar 1000 
fermetra líkamsræktarstöð og 
baðstofa sem innréttuð er í Feng 
Shui-stíl, þar sem boðið er upp á 
allar tegundir af nuddi og dekri 
nánast hvenær sólarhringsins 
sem er. 

Einnig má finna golfhermi og 

púttvöll, skvassvöll og bókasafn, 
og þá er einnig er starfræktur 
vín- og vindla klúbbur á skipinu.

„Það væsir ekki um mann,“ 
sagði Magnús Þór Gunnarsson, 
leikmaður íslenska körfubolta-
liðsins. „Verslunarmiðstöðin og 
spilavítið voru ekki opin fyrir 

keppendur en það var samt hægt 
að finna sér nóg til afþreyingar. 
Við kvörtuðum í það minnsta 
ekki.“ Forsetahjónin Ólafur Ragn-
ar Grímsson og Dorrit Moussai-
eff heimsóttu skipið ásamt Albert 
prins í fyrradag og heilsuðu upp á 
íslenska hópinn. 

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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HEIMSFRUMSÝND 8. JÚNÍ
STRANGLEGA BÖNNUÐ

Þorsteinn J. Vilhjálmsson er að 
leggja lokahönd á nýja mynd sem 
heitir The Bohemians. Myndin 

fjallar um félagsskap 
karla í Dublin sem 

hittast einu sinni 
í viku í þeim til-
gangi að syngja 
hver fyrir annan. 
Félagsskapur-
inn var stofnað-
ur árið 1897 og 

skipar um 150 manns, flesta á átt-
ræðis eða níræðis aldri. 

„Kjarninn í þessu er orð sem eru 
orðin innihaldslaus og hallærisleg, 
það er vinátta og að njóta samvista 
hver við annan,“ segir Þorsteinn. 
„Þessi ástríða fyrir söngnum og 
tónlistinni er mjög merkileg því 
það eru bæði í félaginu söngvar-
ar sem syngja og líka þeir sem eru 
„non-performance“, sem eru bara 
með til að njóta tónlistarinnar. Það 
eru allir með, hvort sem þeir leggja 
eitthvað af mörkum eða ekki.“ 

Að sögn Þorsteins er félagsskap-
urinn karlavígi þar sem haldið er í 
gamlar hefðir. „Konur fá ekki að-
gang að skemmtunum klúbbsins 
nema tvisvar á ári þegar þeim er 
boðið í dinner.“

Þorsteinn heyrði fyrst af félags-
skapnum í gegnum írskan vin sinn. 
Kom sér í samband við félagið og 
fékk að mynda eina kvöldstund. Í 
myndinni er rætt við og hlustað á 
tóna söngfuglanna sem og fyglst 
með þegar ungur konsertpíanisti 
er boðinn velkominn í hópinn. 

Þorsteinn er að leggja lokahönd 
á myndina en hann hefur setið 
sveittur yfir klippingum síðustu 
mánuði. Brot úr myndinni má sjá 
á heimasíðu hans, thorsteinnj.is, 
en ætlunin er að frumsýna mynd-
ina í sjónvarpi eða kvikmyndahúsi 
í september. 

Kvikmyndar söngelska karlmenn

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



1. Rooftop
2. Time After Time

3. Don’t Dream It’s Over
4. Overnight

5. It Must Have Been Love
6. I Keep On Searching

7. She Will Be Loved
8. All Because Of You
9. Hello
10. Ordinary World
11. Every Day

Fyrsta plata Jógvans 
Stórgóð plata með frábærum söngvara

U m b o ð s a ð i l i  J ó g v a n s  e r  C o n c e r t

Komin í næstu verslun

JÓGVAN DAGUR
Í SMÁRALIND 16. JÚNÍ



Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
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- Lifið heil

Hér áður fyrr dóu flestir á 
miðjum aldri með smalaprik-

ið eða skörunginn í hendi án þess 
að hið opinbera þyrfti að hafa af 
þeim áhyggjur. Einstöku kerlingar 
voru þó lífseigar og voru kallaðar 
„ömmur“. Ömmur nýttust til textíl-
vinnu og barnagæslu á daginn en 
komu í stað útvarps eða sjónvarps 
á kvöldin. Nú hefur fólk vanið sig 
á að lifa árum, jafnvel áratugum 
saman eftir að ekki er þörf fyrir 
það lengur. Að sjálfsögðu er ekki 
hægt að hafa gamalmenni inni á 
nútímaheimilum og verður því hið 
opinbera að byggja sérstök elli- og 
hjúkrunarheimili með ærnum til-
kostnaði.

 þarfara hægt að 
gera við þessa peninga. Til dæmis 
að fjölga sendiráðum, hækka 
smánarlaun stjórnenda hjá ríkinu 
og bæta eftirlaunakjör kjörinna 
fulltrúa svo að einungis forgangs-
mál séu nefnd. Það er því tíma-
bært að koma með sparnaðar-
hugmynd áður en ný og verkfús 
ríkisstjórn byrjar að byggja ara-
grúa af óþörfum elli- og hjúkrunar-
heimilum.

 í 
reglugerð um elli- og hjúkrunar-
heimili eru 13.330 kr. Langir bið-
listar eru eftir svona plássum, 400 
manns síðast þegar ég vissi. Þetta 
væri hægt að leysa á einum degi.

 reka svo-
nefnd skemmtiferðaskip, eitt 
slíkt heitir Princess Cruise. Ódýr-
asta einstaklingsfargjald sem ég 
fann var 129 dalir á dag. En þá er 
verið að tala um einn einstakling 
í eina viku í gluggalausri káetu. 
Ef heilbrigðisráðherrann okkar 
hringdi í Princess Cruise og bæði 
um hópafslátt fyrir tíuþúsund far-
þega, ekki í viku heldur til eilífðar, 
væri hægt að ná fínum samning-
um, segjum 135 dali á dag fyrir 
káetu með kýrauga, eða 8.640 kall 
á mann, plús 10 dollara í þjórfé, 
samtals 9.280 kr. Opinber sparn-
aður væri því 4.000 kr. pr. gamal-
menni pr. dag – og það munar um 
minna.

 er fullkomin aðstaða, 
læknar, hjúkkur, tækjasalir, sund-
laugar, matur eins og hver vill, 
herbergisþjónusta, hjólastólaþjón-
usta, spilavíti og kapella. Jarðar-
farir eru ókeypis því að við skips-
hlið bíður hin vota gröf – og mikill 
sparnaður að þurfa ekki að leggja 
fokdýrar byggingarlóðir í þéttbýli 
undir kirkjugarða.

Sigling við
sólarlag


