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BT bæklingur fylgir Fréttablaðinu í dag

Yoko Ono hyggst sjálf greiða sjötíu milljóna 
króna umframkostnað vegna friðarsúlu sem reist 
verður í Viðey eftir hugmynd hennar.

Upphaflega var áætlað að kostnaðurinn við smíði 
súlunnar myndi nema þrjátíu milljónum króna sem 
Reykjavíkurborg og Orkuveitan höfðu samþykkt að 
greiða. Nú mun orðið ljóst að áætlunin var fjarri lagi 
og er talið að verkið muni kosta um 100 milljónir.

Endanleg útfærsla á verki Yoko, sem ber heitið 
Imagine Peace Tower, var kynnt og samþykkt í 
menningar- og ferðamálaráði Reykjavíkur á 
mánudag. Málið fer nú til umfjöllunar hjá bæði 

skipulagsráði og umhverfisráði borgarinnar.
Að sögn Jóhannesar Bárðarsonar, fulltrúa í 

menningarráði, stefnir í að verkið verði afar 
tilkomumikið. Prófanir á ljósabúnaði gefi til kynna 
að öflug ljóssúla sem stafi frá verkinu muni teygja 
sig til himins eins langt og augað eygi.

„Stefnt er að því að verkið verði tilbúið fyrir 
fæðingardag Johns Lennon í október og lýsi fram að 
dánardægri hans í desember,“ segir Jóhannes og 
útskýrir að ekki verði stöðugt kveikt á ljóssúlunni 
heldur aðeins á vissum tímum, til dæmis um páska.

Hrakfarir íslenska 
landsliðsins ætla engan enda að 
taka en liðið er komið í 109. sæti á 
FIFA-listanum. Það er versta 
staða landsliðsins frá upphafi á 
listanum. Ísland féll um þrettán 
sæti á einum mánuði. 

Ísland er jafnt landsliði 
Aserbaídsjan og rétt fyrir aftan 
Ísland eru þjóðir á borð við 
Búrúndi, Rúanda og Sýrland. 
Versta staða Íslands var 107. sæti 
og því sæti náði liðið einnig undir 
stjórn Eyjólfs Sverrissonar. Besti 
árangur landsliðsins er 37. sæti 
en þeim árangri náði liðið haustið 
1994 þegar Ásgeir Elíasson 
þjálfaði það.

Í frjálsu falli á 
FIFA-listanum

Blåfall Energi, sem er 
að hluta í eigu Landsbankans og 
RARIK, hyggst ráðast í gerð um 
fjörutíu vatnsaflsvirkjana í Nor-
egi á næstu fimm árum og hefjast 
framkvæmdir síðar á þessu ári. 
„Virkjanirnar eru litlar og munu 
framleiða á bilinu eitt til sjö 
megavött af rafmagni. Virkjan-
irnar byggja á því að virkja há 
vatnsföll og eru því afar 
umhverfisvænar. Arðsemin 
verður að líkindum umtalsverð,“ 
segir Steinar Friðgeirsson, fram-
kvæmdastjóri þróunarsviðs 
RARIK. 

Stefnt er að því að reisa 
virkjanirnar í Vestur-Noregi, í 
nágrenni Bergen, og einnig í 
norðurhluta landsins. „Vatnsföllin 
eru há á þessu svæði og það þarf 
ekki stórlón fyrir þessar 
virkjanir,“ segir Steinar.

Blåfall Energi stefnir að því að 
selja orkuna á Nordpool-orku-
markaðnum í Osló. 

Norsk stjórnvöld hafa sam-
þykkt að greiða framleiðendum 
vistvænnar orku álag á orkuverð 
og í því meðal annars felast við-
skiptatækifæri, segir Gunnar 
Jóhannessonar hjá fyrirtækja-

ráðgjöf Landsbankans. Lands-
bankinn á nú um fimmtán pró-
senta hlut í Blåfall Energi en 
RARIK um tíu prósent. 

Norska félagið Green Stream 
Network kemur einnig að verk-
efninu, auk hollenskra fjárfesta, 
en stærsti eigandinn er finnska 
félagið Kymppivoima með um 
helmingshlut. 

RARIK mun taka þátt í að stýra 
framkvæmdunum í Noregi og 
nýta til þess sérþekkingu á sviði 
vatnsaflsvirkjana sem byggst 
hefur hratt upp hér á landi á 
undanförnum árum.

Ætla að byggja 40 
vatnsaflsvirkjanir
RARIK og Landsbanki Íslands, í gegnum Blåfall Energi, taka nú þátt í uppsetningu 
fjörutíu lítilla vatnsaflsvirkjana í Noregi. Heildarkostnaður er talinn um tólf millj-
arðar. Arðsemin verður umtalsverð, segir Steinar Friðgeirsson hjá RARIK.

 636 einstaklingar 
hafa smitast af lifrarbólgu C á síð-
ustu tíu árum. Meirihluti þeirra er 
sprautufíklar.

Sigurður B. Þorsteinsson, yfir-
læknir á smitsjúkdómadeild Land-
spítalans, segir ástandið skelfilegt 
og full ástæða sé til að heilbrigðis-
yfirvöld íhugi að auðvelda aðgengi 
fíkla að sprautum og nálum. Lækn-
ar óttast einnig að mikill fjöldi 
lifrarbólgu C sýkinga sé ábending 
um að faraldur HIV-sýkinga geti 
brotist út hérlendis. Nýlega greind-
ust þrír sprautufíklar sem þekkt-
ust vel innbyrðis með HIV-sýkingu 
og lifrarbólgu C. Það er túlkað sem 
viðvörun um að faraldur HIV-sýk-
inga geti brotist út eins og víða 
erlendis.

Lifrarbólga C 
sífellt algengari



 „Ég veit ekki hvað 
þetta safn þolir,“ segir Júlíana 
Gottskálksdóttir, forstöðumaður 
Listasafns Einars Jónssonar.

Júlíana óttast að framkvæmdir 
við fyrirhugaðan bílakjallara milli 
Iðnskólans og Hallgrímskirkju 
hafi í för með sér svo miklar hrær-
ingar í klöppinni á Skólavörðuholti 
að listasafnið og listaverkin verði 
fyrir skemmdum. Innandyra eru 
meira en 200 gipslistaverk Einars 
sem öll eru yfir aldargömul. Húsið 
sjálft, Hnitbjörg, var byggt árið 
1916 eftir teikningum Einars og er 
friðað.

Formaður sóknarnefndar Hall-
grímskirkju er líka áhyggjufullur. 
„Maður spyr sig ef það á að fara 
að sprengja hér niður í holtið 
hvaða áhrif það hefur á sprungu-
myndun í kirkjunni. Nóg er það 
fyrir,“ segir Jóhannes Pálmason, 

Deiliskipulagstillaga um stækk-
un Iðnskólans og byggingu áður-
nefnds bílakjallara fyrir 130 bíla 
er nú til kynningar hjá skipulags-
sviði Reykjavíkur. Frestur til að 
að gera athugasemdir rennur út 6. 
júlí. Júlíana segist hafa sent inn 
athugasemd og að hún bíði nú nán-
ari skýringa á því hvernig unnið 
verði á klöppinni þar sem bíla-
kjallarinn eigi að vera.

„Ég veit ekki hvort menn geta 
opnað svona berg án þess að 
sprengja en vil fá vita hvað þetta 
þýðir fyrir safnið. Þurfum við að 
flytja verkin í burtu á meðan? Þetta 
eru gipsverk sem verða ekki auð-
veldlega færð úr stað og einhver 
þeirra verða einfaldlega ekki færð 
því þau er föst við stöpulinn. Ef 
menn ætla að gera þetta verður að 

vera tryggt að þeir valdi ekki óbæt-
anlegum skaða annars staðar,“ 
segir Júlíana Gottskálksdóttir.

Jóhannes Pálmason segir 
sóknarnefndina eiga eftir að ræða 
saman og litið verði á málið fljót-
lega.

„Ég get hins vegar sagt sem ein-
staklingur að mér hrýs hugur við 
því að það eigi að fara hrista hér 
allt nágrennið með tilheyrandi 
gauragangi. Ég veit ekki hvernig 
tæknin er í svona sprengingum í 
dag en þegar svona klöpp er 
sprengd þá hlýtur allt að nötra í 
nágrenninu. Ég hef líka áhyggjur 
að innviðum kirkjunnar og ekki 
síður af því stórfenglega hljóð-
færi sem þar er. Orgelið kostaði 
200 milljónir króna,“ segir Jóhann-
es, sem kveðst fyrst hafa frétt af 
málinu í blöðunum:

„Málið hefur aldrei verið lagt 
fyrir kirkjuna á fyrri stigum 
undirbúnings. Það vekur undrun.“

Óttast sprengingar 
á Skólavörðuholti
Formaður sóknarnefndar Hallgrímskirkju segir sprungumyndun í kirkjunni 
nóga þótt ekki bætist við sprengingar vegna fyrirhugaðs bílakjallara. Forstöðu-
maður Listasafns Einars Jónssonar óttast um húsið og fjölda gipsverka í safninu.

Eva, er þetta fordæðuskapur 
21. aldar?

 Sjö alþingismenn voru 
kosnir í Þingvallanefnd á fundi 

Alþingis í gær.
Í nefndina 

voru kjörin 
Björn Bjarna-
son, Kjartan 
Ólafsson,
Arnbjörg
Sveinsdóttir, 
Össur Skarp-
héðinsson,
Lúðvík Berg-

vinsson, Kolbrún Halldórsdóttir 
og Bjarni Harðarson.

Áður sátu þrír í Þingvallanefnd 
en ákveðið var 2004 að fjölga 
nefndarmönnum í sjö. Lágu þau 
meginsjónarmið að baki að fleiri 
stjórnmálaflokkar en þrír ættu að 
koma að málefnum þjóðgarðsins.

Björn Bjarnason hefur verið 
formaður Þingvallanefndar frá 
1992.

Fjölgað um fjóra 
í Þingvallanefnd

Lokað var fyrir skráning-
ar í hlutafjárútboði í Føroya Banka, 
þar sem hver og einn fjárfestir gat 
skráð sig fyrir tveimur milljónum 
danskra króna eða minna, strax í 
gær vegna mikillar þátttöku 
fjárfesta. Færeyska landsstjórnin 
selur hlutaféð og gátu fjárfestar í 
Danmörku, Færeyjum og Íslandi 
skráð sig fyrir hlutum í þessum 
hluta útboðsins.

Hinum hluta útboðsins, sem 
beint er til fagfjárfesta, verður 
framhaldið að öllum líkindum til 
19. júní. Útboðsgengi og skipting 
hlutafjár til fjárfesta verður 
kynnt eigi síðar en 20. júní.

Heildarupphæð útboðsins getur 
numið allt að 14,1 milljarði króna. 
Eins og fram kom í Markaðnum í 
gær fá smærri fjárfestar að kaupa 
um fimmtung þeirrar fjárhæðar.

Sölu til smærri 
fjárfesta lokið

Embætti ríkissak-
sóknara hefur gefið út ákæru á 
hendur átján ára pólskum pilti 
en hann er grunaður um að hafa 
nauðgað stúlku á kvennasalerni 
Radisson-SAS Hótel Sögu 
aðfaranótt 17. mars.

Stúlkan leitaði til starfsfólks á 
hótelinu eftir að atvikið átti sér 
stað en pilturinn hljóp af 
vettvangi áður en lögreglan kom 
á staðinn. 

Lögreglan handtók piltinn í 
heimahúsi daginn eftir. 

Pilturinn hefur neitað sök og 
ber því við að stúlkan hafi 
samþykkt að stunda með honum 
kynlíf inni á salerninu.

Piltur ákærður 
fyrir nauðgun

 Utanríkisráðherrar 
Eistlands og Rússlands, Urmas 
Paet og Sergei Lavrov, hittust á 
ráðherrafundi Eystrasaltsríkja í 
Malmö í Svíþjóð í gær. Þetta var 
fyrsti fundur háttsettra fulltrúa 
beggja landa síðan samskipti 
grannríkjanna hrukku í algjöran 
baklás í vor vegna sovésks 
minnismerkis sem eistnesk 
stjórnvöld létu flytja frá miðborg 
Tallinn inn í hermannakirkjugarð. 

„Ég tel að það sé 90 prósent 
undir Rússum komið (að bæta 
samskiptin). Við erum mjög opnir 
fyrir lausnum,“ sagði Paet eftir 
fundinn. Lavrov sagði að Rússar 
reyndu að eiga vinsamleg 
samskipti við allar grannþjóðir 
sínar, en bætti við að „við eigum í 
vandræðum með Eistland“.

Engin merki 
um þíðu

 Kona á fimmtugs-
aldri og karlmaður á fertugsaldri 
voru í gær úrskurðuð í þrjátíu 
daga fangelsi í Héraðsdómi 
Suðurnesja fyrir að framvísa föls-
uðum vegabréfum við komuna til 
Íslands á föstudag og laugardag.

Maðurinn, sem er frá Hvíta-
Rússlandi, kom til landsins frá 
London og hugðist setjast hér að. 
Hann framvísaði vegabréfi frá 
Litháen. Konan kom frá París á 
laugardag og ætlaði að halda 
áfram vestur um haf. Hún er frá 
Srí Lanka en framvísaði kanad-
ísku vegabréfi. Konan var í hjóla-
stól en meðan eftirlitsmenn voru 
að skoða vegabréfið reis hún á 
fætur og teygði úr sér þegar hún 

hélt að enginn sæi til. Það stað-
festi grun manna um að ekki væri 
allt með felldu.

Eyjólfur Ágúst Kristjánsson, 
fulltrúi lögreglustjórans á Suður-
nesjum, segir að málum af þessu 
tagi hafi fækkað verulega á 
undanförnum árum eftir að farið 
var að taka harðar á þeim. Hann 
segir að í báðum þessum tilfellum 
hafi verið um að ræða breytiföls-
un, það er stolin vegabréf sem 
búið var að breyta. 

Ákærur á hendur fólkinu voru 
þingfestar í héraðsdómi í gær og 
voru þau dæmd í þrjátíu daga 
fangelsi hvort. Þau verða að lík-
indum send úr landi að lokinni 
afplánun.

Reis úr hjólastól með falsað vegabréf

 Stríðandi fylkingar Palestínumanna, 
Hamas og Fatah, berjast hatrammri baráttu á 
Gazaströndinni. „Þetta er brjálæði, það ríkir 
brjálæði í Gazaborg,“ sagði forseti Palestínu, 
Mahmoud Abbas, við blaðamenn í gær.

Ofbeldið magnast stöðugt og hafa yfir 50 manns 
látist síðan á mánudag þegar ástandið komst á 
suðupunkt. Að minnsta kosti fimmtán manns létust í 
gær, þar á meðal maður sem var skotinn í höfuðið af 
Hamas-liðum þegar hann tók þátt í friðsamlegum 
mótmælum gegn ofbeldinu í Gazaborg. Götur 
borgarinnar eru að mestu auðar, verslanir lokaðar 
og íbúar halda sig skelfingu lostnir heima.

Abbas hefur sent ákall til Khaled Mashaal, útlægs 
leiðtoga Hamas, um að endir verði bundinn á 
ofbeldið. Hamas-liðar hafa þó haldið uppteknum 
hætti við að kerfisbundið umkringja, yfirtaka og 
eyðileggja bækistöðvar öryggissveita sem eru 
hliðhollar Fatah. Hamas-liðar hafa náð á sitt vald 
mikilvægum samgönguæðum í Gazaborg og herskár 
hópur, hliðhollur Hamas, sagðist í gær hafa náð á 
sitt vald landamærum Gaza og Egyptalands til að 
koma í veg fyrir vopnasmygl og tryggja að íbúar 

Gaza flýji ekki yfir landamærin. Talsmaður Hamas, 
Sami Abu Zuhri, sagði að afstýra hefði mátt 
átökunum ef Abbas hefði gefið ríkisstjórn Palestínu, 
sem Hamas stýrir, stjórn yfir öryggissveitum. 
„Forsetinn ber alla ábyrgð á átökunum.“ 
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 „Það er einfaldlega skelfilegt ástand 
að tugir einstaklinga smitist af sjúkdómi eins og 
lifrarbólgu C á ári hverju. Það er svo sannarlega full 
ástæða til að íhuga það vandlega að auðvelda aðgengi 
fólks að sprautum og nálum,“ segir Sigurður B. Þor-
steinsson, yfirlæknir á smitsjúkdómadeild Lands-
spítalans. 636 einstaklingar hafa smitast af lifrar-
bólgu C á síðustu tíu árum. Meirihluti þeirra eru 
sprautufíklar. Smitaðir eru í margfaldri hættu á að fá 
lifrarkrabbamein og lifrarbilun. 

Sigurður segir sjúkdóminn orðinn mjög algengan á 
meðal sprautufíkla á Íslandi. „Um sjötíu prósent 
þeirra sem sprauta sig með fíkniefnum í æð eru sýkt. 
Það er afar hátt hlutfall og hægt að rekja til þess að 
einstaklingar eru að nota óhreinar sprautur og nálar 
frá öðrum notendum.“ 

56 einstaklingar greindust með lifrarbólgu C árið 
2006 en á síðustu tíu árum hafa rúmlega 63 greinst 
árlega að meðaltali. Á síðasta áratug sýktust flestir 
árið 2000, eða 87, en fæst tilfelli á tímabilinu voru 38 
árið 2003. 

„Sjúkdómurinn eykur líkurnar margfalt að fá 
krabbamein í lifur og síðan veldur sýkingin einnig 
lifrarbilun, sem þýðir mjög erfið veikindi. Stundum 
er gripið til þess að græða lifur í sjúkling. Það er 
nokkur árangur af því en nýja lifrin sýkist mjög oft.“ 
Meðferðin við sjúkdómnum er mjög erfið, að sögn 
Sigurðar. „Það þola hana ekki allir og aukaverkanir 
geta verið miklar.“

Í ársriti SÁÁ 2005-2006 kemur fram að á árunum 
1991 til 2005 innrituðust 1.520 einstaklingar á sjúkra-
húsið á Vogi sem höfðu sprautað sig í æð. Árið 2006 
var ekki talið ofmetið að um 600 virkir sprautufíklar 
væru á Íslandi og að helmingur þeirra væri sýktur af 
lifrarbólgu C og væri að smita sífellt fleiri. „Lifrar-
bólgan breiðist út meðal yngri og yngri einstaklinga 
og árið 2005 voru sex einstaklingar 19 ára eða yngri 
með lifrarbólgu C á Sjúkrahúsinu Vogi,“ segir í árs-
ritinu.

Haraldur Briem sóttvarnalæknir hefur lýst 
áhyggjum sínum um að HIV-sýkingum fjölgi á meðal 
sprautufíkla líkt því sem gerst hefur erlendis. Slík 
sýking hefur verið fátíð meðal sprautufíkla hér á 
landi hingað til en mikill fjöldi lifrarbólgu C sýkinga 
veldur áhyggjum.

Sigurður tekur undir með sóttvarnalækni. „Vand-
inn með lifrarbólgu C sýkingar gerir okkur afar 
hrædda um að faraldur af HIV-sýkingum geti einnig 
brotist út.“ 

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

Háskólinn í Reykjavík 
fagnar fyrir sitt leyti að úttekt 
hafi verið gerð á háskólastarfi en 

gerir athuga-
semdir við 
mælikvarða
Ríkisendur-
skoðunar. 

„Akadem-
ísk staða og 
gæði kennslu 
eru tveir 
aðskildir
þættir,“ segir 
í tilkynningu. 

Birtar rannsóknargreinar og hlut-
fall kennara með doktorspróf 
segi ekki allt um gæði kennslu.

Þá er bent á að HR sé ungur 
skóli og fræðasviðin sem mæld 
voru í skýrslunni hafi verið „á 
þessum tíma að stíga sín fyrstu 
skref“. Lagadeild HR var til að 
mynda ársgömul þegar skýrslan 
var gerð. Þá er einnig efast um að 
lágur kostnaður við kennslu sé 
jákvæður þáttur í rekstri skóla.

Einnig segir í tilkynningunni að 
sjálfsaflafé til rannsókna sé mikil-
vægur mælikvarði á akademíska 
stöðu og hafi verið í upphaflegum 
drögum að skýrslunni. 

„Ríkisendurskoðun tók þá 
ákvörðun að sleppa þessum mikil-
væga mælikvarða úr endanlegu 
mati á akademískri stöðu, þvert á 

ráðleggingar erlendra sérfræð-
inga. Þar með breyttist röð skól-
anna í endanlegu mati.“

Ríkisendurskoðandi segir á 
móti að fallið hafi verið frá því að 
nota umræddan mælikvarða því 
hann hafi ekki verið talinn „gefa 
rétta og sanngjarna mynd af 
gæðum rannsókna vegna mis-
munandi tekjumöguleika skól-
anna.“ Því hafi HR fallið um eitt 
sæti í einni grein af ellefu. Fleiri 
breytingar hafi verið gerðar á 
skýrslunni, sem hafi haft áhrif á 
röðun skólanna. 

„Ekki verður séð að það hafi 
komið einum skóla betur en 
öðrum.“

Efast um gæði mælikvarðanna

Lifrarbólga C orðin 
stór vandi á Íslandi
636 einstaklingar hafa smitast af lifrarbólgu C á tíu árum. Talið er að 70 pró-
sent sprautufíkla séu sýkt og sífellt yngri einstaklingar greinast. Læknar vilja 
að aðgengi að sprautum og nálum verði bætt. Meðferð við lifrarbólgu er erfið.

Líbanski þingmaður-
inn Walid Eido, sem var yfirlýst-
ur andstæðingur sýrlenskra 
stjórnvalda, fórst ásamt níu 
öðrum í gær þegar sprengja 
sprakk í bifreið hans í Beirút. 
Morðið er það sjöunda á síðustu 
tveimur árum í röð morða á 
mönnum sem eru andsnúnir 
sýrlenskum stjórnvöldum í 
Líbanon.

Nokkrir dagar eru síðan 
líbönsk stjórnvöld hófu gerð 
áætlunar um alþjóðadómstól á 
vegum Sameinuðu þjóðanna þar 
sem réttað verður yfir fólki sem 
er grunað um aðild að fyrr-
greindum morðum.

Talið er að morðið á Eido kyndi 
undir valdabaráttu líbönsku 
stjórnarinnar, sem Vesturlönd 
styðja, og stjórnarandstöðunnar, 
sem hefur stuðning Sýrlands.

Líbanskur þing-
maður myrtur

 Nicolas Burns, 
aðstoðarutanríkisráðherra
Bandaríkjanna, mun í dag eiga 
viðræður við forsætis- og 
utanríkisráðherra í Reykjavík. 

Það var Burns sem hringdi 
fyrir hönd Bandaríkjastjórnar í 
Geir H. Haarde, þáverandi 
utanríkisráðherra, hinn 15. mars í 
fyrra til að tilkynna að ákveðið 
hefði verið að bandaríska herliðið 
í Keflavík myndi hverfa úr landi 
fyrir 1. október. Erindi hans til 
Íslands nú er að ræða tvíhliða 
samskipti Bandaríkjanna og 
Íslands og alþjóðamál við 
hérlenda ráðamenn. Hann heldur 
aftur af landi brott síðdegis.

Ræðir við ís-
lenska ráðherra

Hópur bifhjóla-
manna var staðinn að ofsaakstri á 
Þingvallavegi í fyrrakvöld. 
Mennirnir mældust á 174 
kílómetra hraða. Þeir voru á 
austurleið en lögreglan hugðist 
stöðva þá við afleggjarann að 
Skálafelli. Um tíu bifhjólamenn, 
tæplega helmingur hópsins, óku 
framhjá lögreglunni og sinntu 
ekki stöðvunarmerki. Hinn 
helmingur hópsins sneri við og 
hélt í átt til Reykjavíkur. 

Lögregla segir átakanlegt að 
horfa upp á slíkan akstur í ljósi 
þess að fyrir nokkrum árum hafi 
ökumaður bifhjóls látið lífið í 
slysi á veginum.

Bifhjólamenn á 
174 km hraða

Shimon Peres var í gær 
kjörinn forseti Ísraels af þjóð-
þingi landsins. Stjórnmálaferill 
Peres, sem er 83 ára gamall, 
spannar sex áratugi og verður 
hann níræður þegar kjörtímabili 
hans lýkur.

Tveir keppinautar Peres drógu 
framboð sín til baka fyrr um 
daginn eftir að hann tók afger-
andi forystu í fyrstu umferð. 
Peres var því einn í næstu umferð 
og hlaut stuðning 86 þingmanna 
af þeim 120 sem eiga sæti á þingi.

Peres, sem bauð sig einnig 
fram árið 2000, þótti þá sigur-
stranglegur en beið lægri hlut 
fyrir Moshe Katsav. Styr hefur 
staðið um Katsav undanfarið 
vegna ásakana um að hafa áreitt 
fjórar konur kynferðislega. 

Shimon Peres 
forseti Ísraels





Ekki verður betur séð en 
að héraðsdómur hafi verið að elta 
tískubólur í lögfræðilegum túlkun-
um með nýlegum dómi í Baugsmál-
inu, þar sem ákvæði laga voru talin 
svo óskýr að vísa ætti málinu frá. 

Þetta sagði Sigurður Tómas 
Magnússon, settur ríkissaksóknari 
í Baugsmálinu, við endurflutning 
málsins í gær. Hann gagnrýndi 
lagatúlkanir héraðsdóms í málinu 
harðlega í málflutningi sínum og 
sagði þær byggja á rökvillu.

Héraðsdómur Reykjavíkur vís-
aði í byrjun maí frá níu ákærulið-
um í Baugsmálinu, auk hluta 
tveggja ákæruliða til viðbótar. 
Hæstiréttur komst að þeirri niður-
stöðu að ekki hafi átt að vísa þess-
um ákæruliðum frá, og sendi málið 
aftur í hérað. Málið var því flutt 
aftur í héraðsdómi í gær. 
Dómsformaður reiknar 
með því að dómur falli 
fyrir mánaðamót.

Þeir ákæruliðir 
sem fjallað var um 
skiptast í þrennt. Níu 
snúa að Jóni Ásgeiri 
Jóhannessyni, þáverandi forstjóra 
Baugs, og er hann ákærður fyrir 
að veita ólögmæt lán úr Baugi. 
Einn ákæruliður snýr að Jóni Ger-
ald Sullenberger, eiganda Nordica 
í Bandaríkjunum, og snýst um 
útgáfu tilhæfulauss kreditreikn-
ings. Að lokum snýr einn ákæru-
liður að Tryggva Jónssyni, fyrr-
verandi aðstoðarforstjóra Baugs, 
sem sakaður er um fjárdrátt úr 
Baugi.

Héraðsdómur komst í byrjun 
maí að þeirri niðurstöðu að ekki 
væri skýr refsiheimild í 104. grein 

hlutafélagalaga og því bæri að 
vísa hluta ákæru á hendur Jóni 
Ásgeiri frá. 

Þetta sagði Sigurður Tómas 
algerlega fráleita niðurstöðu. Aug-
ljóst væri að fyrirtækin sjálf tækju 
ekki ákvarðanir eða framkvæmdu, 
það væri alltaf á hendi þeirra ein-
staklinga sem stýrðu þeim. Þau 
ákvæði hlutafélagalaga sem ákært 
hefði verið vegna hefðu augljós-
lega verið hugsuð til að verja fyrir-
tæki fyrir athöfnum stjórnenda, og 
því erfitt að sjá að viðurlögin ættu 
að beinast gegn fyrirtækjunum.

Gestur Jónsson, verjandi Jóns 
Ásgeirs, sagði sækjandann á villi-
götum. 104. grein hlutafélagalaga 
legði bann við athöfnum hlutafélags, 
ekki einstaklings. Því vantaði mikið 
upp á að refsiheimildir væru nægi-
lega skýrar til sakfellingar. 

Niðurstaða héraðsdóms hefði 
verið sú að refsiheimildirnar væru 
óskýrar. Ekkert hefði gerst sem 
breytti því mati, en eins og stæði í 
dómi Hæstaréttar ætti slíkt að 
leiða til sýknu, ekki frávísunar.

Gestur sagði það bera vott um 
sakfellingarþrá hjá saksóknara að 
hann deildi við dómarana um niður-
stöður um óskýrleika refsiákvæð-
anna.

Sækjandi gagnrýnir 
héraðsdóm harðlega
Héraðsdómur virðist hafa elt tískubólur þegar hann komst að þeirri niðurstöðu 
að refsiheimildir væru óskýrar, segir sækjandi í Baugsmálinu. Ekkert hefur gerst 
sem breytir því mati héraðsdóms að refsiheimildir séu óskýrar, segir verjandi.
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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Hæstiréttur hefur stað-
fest vikugamlan úrskurð Héraðs-
dóms Reykjavíkur um að maður á 
fertugsaldri skuli sæta gæsluvarð-
haldi til 11. júlí næstkomandi. 
Maðurinn var handtekinn að kvöldi 
3. apríl síðastliðins fyrir að stinga 
félaga sinn, mann á fimmtugsaldri, 
í brjóstkassann með eldhúshnífi 
eftir rifrildi yfir fótboltaleik.

Maðurinn var handtekinn á bíla-
plani fyrir utan hús við Hátún. 
Hann kom gangandi blóðugur í átt 
að lögreglubíl og tilkynnti lögreglu 
að hann hefði stungið mann. Lög-
reglan fór inn í íbúðina þar sem 
árásin hafði átt sér stað og voru 
þar fyrir fjórir menn, þar af 

fórnarlambið, sem stunginn hafði 
verið tvívegis, annars vegar í 
bringuna og hins vegar í kviðinn.

Önnur stungan gekk í gegnum 
brjóstvegg mannsins og kom gat á 
framvegg hjartans sem olli lífs-
hættulegri blæðingu. Maðurinn lá 
dögum saman milli heims og helju 
á spítala.

Stungumaðurinn játaði brotið, 
og segir í úrskurði héraðsdóms að 
sterkur grunur sé um að maðurinn 
hafi gerst sekur um manndrápstil-
raun eða stórfellda líkamsárás.

Í dómi Hæstaréttar er tekið 
fram að rannsókn málsins hafi 
dregist óeðlilega lengi, án nokk-
urra skýringa. Þrátt fyrir það séu 

skilyrði fyrir áframhaldandi 
gæsluvarðhaldsvist uppfyllt. 

Hefur þú látið kolefnisjafna 
bílinn þinn?

Ætti að auðvelda aðgengi 
fíkniefnaneytenda að sprautu-
nálum til þess að minnka líkur 
á HIV-smiti?

Mikið verður um 
að vera í Blóðbankanum í dag í 
tilefni Alþjóðlega blóðgjafadags-
ins sem haldinn er hátíðlegur um 
allan heim. Yfirlæknir Blóðbank-
ans hvetur blóðgjafa til þess að 
koma og gefa blóð áður en þeir 
fara í sumarfrí. 

„Við þurfum sjötíu blóðgjafa á 
hverjum degi til þess að sinna 
þörfum heilbrigðisþjónustunnar. 
Við stöndum bærilega í lager en 
hvetjum fólk til þess að koma til 
okkar og láta gott af sér leiða,“ 
segir Sveinn Guðmundsson, yfir-
læknir Blóðbankans.

Sveinn segir að þótt nóg sé af 
blóðgjöfum verði stundum niður-
sveiflur í lager í byrjun desem-
ber, þegar fólk sé farið að huga að 
jólaundirbúningi, og eins í byrjun 
sumars þegar sumarfríin hefjist.

„Staðan er góð en það er þó full 
ástæða til að minna á okkur svona 
í sumarbyrjun. Við vitum líka að 

sumarið er tími margra slysa, til 
dæmis umferðarslysa, þar sem 
oft þarf að gefa mikið blóð,“ segir 
Sveinn.

Allir eru velkomnir í Blóðbank-
ann að Snorrabraut 60 í dag til að 

kynna sér starfsemina. Boðið 
verður upp á grill í hádeginu og 
klukkan 18 verður ræst í Blóð-
bankahlaupinu en það er tilvalin 
skemmtun fyrir alla fjölskyld-
una.

Þurfa blóðgjafa fyrir sumarið

Útvarp Kantrýbær undir 
stjórn Hallbjörns Hjartarsonar 
er aftur komið í loftið.

Á heimasíðu Höfðahrepps segir 
að „Hallbjörn kántrýkóngur“ sé 
stórhuga sem fyrr og láti sér ekki 
nægja „víðáttur loftsins“ heldur 
notist við „óravíddir internets-
ins“ einnig.

„Kántrýútvarp á netinu hefur 
mælst vel fyrir og er gaman að 
geta þess að Útvarp Kántrýbær á 
til dæmis stóran hlustendahóp í 
Þýskalandi,“ segir á skagastrond.
is.

Þar kemur fram að Kántrýbær 
sendi frá kantry.is og á FM 96,7 
og 102,1. 

Hallbjörn með 
útvarp á netinu





„Það er hringt 
langt fram á kvöld og allan dag-
inn,“ segir Sigrún Sigurðardóttir, 
forsvarskona Vonar, sem er hópur 
kvenna sem fengu lélegar sílikon-
fyllingar fyrir árið 1993.

Sigrún fundaði með bandarísk-
um lögfræðingum á þriðjudaginn 
ásamt um þrjátíu konum og segir 
sífellt bætast í hópinn. Hún finni 
fyrir miklu þakklæti frá konum, 
sem sumar vissu ekki að þær ættu 
rétt á bótum vegna sílikonsins.

Ekki síst gleðst Sigrún yfir því 
sem hún kallar viðhorfsbreytingu 
hjá læknum, en Sigurður Þor-
valdsson lýtalæknir var einn 
fundargesta. Einnig hafi hún rætt 

við landlækni. „Landlæknir hefur 
alltaf verið jákvæður gagnvart 
okkur,“ segir hún. 

Sigrún hefur áður lýst meintum 
trassaskap lýtalækna; þeir hafi 
ekki geymt upprunamiða sílikon-
púðanna, sem eru forsenda bóta. 
Nú telur Sigrún að hægt sé að finna 
þessa miða. „Þeir eru einhvers 
staðar í kerfinu,“ segir hún.

Nokkrum konum með sílikon-
fyllingar var brugðið við umræðu 
síðustu daga og höfðu samband við 
Sigurð Þorvaldsson. „Þær konur 
sem ég hef haft hjá mér fá sínar 
upplýsingar,“ segir Sigurður, en 
hann kannast ekki við meintan 
trassaskap lýtalækna né að þeir 

hafi haft „slæmt viðhorf“ gagn-
vart konunum.

Hringt langt fram á kvöld

 Frumvarp ríkisstjórnar-
innar um að launatekjur sjötugra 
og eldri skerði ekki greiðslur úr 
almannatryggingakerfinu var sam-
þykkt á lokafundi sumarþings í 
gær. 

Lögin, sem taka gildi 1. júlí, kveða 
á um að atvinnutekjur ellilífeyris-
þega og vistmanna sjötíu ára og 
eldri hafi ekki áhrif á fjárhæð elli-
lífeyris, tekjutryggingar, vasapen-
inga og vistunarframlags frá Trygg-
ingastofnun ríkisins. 

Einnig að atvinnutekjur vist-
manna sjötíu ára og eldri hafi ekki 
áhrif á greiðsluþátttöku þeirra í 
dvalarkostnaði á dvalar- og hjúkr-
unarheimilum.

Talsmenn stjórnarandstöðuflokk-
anna gagnrýndu frumvarpið við 

lokaumræðu þess í gær og sögðu 
ríkisstjórnina byrja á öfugum enda 
í viðleitni sinni til að bæta kjör aldr-
aðra. Hagir þeirra sem best hefðu 

það væru bættir en aðrir sætu hjá. 
Steingrímur J. Sigfússon, for-

maður VG, kallaði málið frjáls-
hyggjukosningaloforð Sjálfstæðis-
flokksins og Guðjón A. Kristjánsson, 
formaður Frjálslynda flokksins, 
sagði aðgerðirnar ekki stórmann-
legar.

Meðal annarra mála sem sam-
þykkt voru í gær voru þrjú mál er 
varða verðbréfaviðskipti, staðfest-
ing á viðaukasamningi við eigendur 
álversins í Straumsvík og breyting 
á skipan Stjórnarráðsins. Snýr hún 
að sameiningu sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneyta og flutning 
tryggingaumsýslu frá heilbrigðis-
ráðuneyti til félagsmálaráðuneytis.

Þing kemur að líkindum næst 
saman 1. október.

Tekjur sjötugra skerða ekki 
greiðslur almannatrygginga

 Hvað leggur Hafrannsókna-
stofnunin til að veiddar verði 
margar langreyðar árlega?

 Hvað heitir forseti Palestínu?

 Með hvaða knattspyrnuliði 
leikur Ármann Smári Björnsson 
í Noregi?

Árásargjarn
íkorni beit á dögunum konu og 
tvo menn í bænum Passau í 
Þýskalandi. Íkorninn féll loks í 
valinn þegar síðasta fórnarlamb-
ið leitaði hefnda og kramdi hann 
með hækju.

Íkorninn stökk inn um glugga í 
íbúð og sökkti tönnum sínum í 
konu sem þar býr. Hún sá sitt 
óvænna og flúði út á götu og náði 
loks að hrista af sér dýrið. 

Næst beit íkorninn nærstadd-
an iðnaðarmann og loks 72 ára 
gamlan mann. Þeim síðastnefnda  
tókst í kjölfarið að drepa 
íkornann með því að berja hann
með hækjunni sinni. 

Þrennt bitið af 
óðum íkorna

Halldór Blöndal, fyrrver-
andi alþingismaður og ráðherra, 
verður næsti formaður bankaráðs 
Seðlabanka Íslands.

Kosið var í bankaráðið á fundi 
Alþingis í gær.

Auk Halldórs 
eru Erna Gísladótt-
ir, forstjóri B&L, 
og Hannes 
Hólmsteinn
Gissurarson
prófessor fulltrúar 
Sjálfstæðisflokks í 
bankaráðinu en 
fyrir Samfylking-
una sitja Jón 
Sigurðsson, fyrrverandi ráðherra 
Alþýðuflokksins og fyrrverandi 
Seðlabankastjóri, og Jón Þór 
Sturluson hagfræðingur.

Jónas Hallgrímsson er fulltrúi 
Framsóknarflokksins og Ragnar 
Arnalds fulltrúi VG.

Halldór Blöndal 
næsti formaður

Með 5 þrepa sjálfskiptingu. 
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NÚ ER RÉTTI TÍMINN TIL AÐ SKIPTA
Keyrðu inn í sumarið á nýjum Sorento

3.645.000 kr.
KIA Sorento – fullbúinn alvörujeppi

Sumarpakki
Dráttarbeisli, sumar- og 
vetrardekk innifalin í verði

KIA Sorento með ríkulegum staðalbúnaði 
•  hátt og lágt drif •  5 þrepa sjálfskipting 

•  ESP stöðugleikastýring •  öflug 170 hestafla dísilvél 

•  ný og glæsileg innrétting •  hraðastillir (Cruise Control)*

•  16" álfelgur •  þakbogar

•  vindskeið og þokuljós •  3.500 kg dráttargeta



2007 hönnun  • gæði  •  skemmtun  •  upplifun



 Tveir karlmenn hafa 
verið ákærðir fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur fyrir að hóta fólki 
með sprautunálum. Um tvö aðskil-
in tilvik er að ræða.

Í fyrra tilvikinu, sem átti sér 
stað snemma á sunnudagsmorgni 
í september, veittist karlmaður 
að öðrum manni á Ingólfstorgi og 
krafði hann um peninga. Þegar sá 
síðarnefndi sinnti því ekki tók 
maðurinn fram sprautu, dró blóð 
úr handlegg sínum, ógnaði hinum 
með henni og ítrekaði kröfuna 
um peninga. Því næst veittist 
hann að manninum með brotinni 
flösku og sló hann nokkur högg í 
höfuðið með henni, þannig að þrír 

skurðir í andlit hlutust af.
Sami árásarmaður réðst sama 

morgun með brotinni flösku á 
annan mann í Aðalstræti, heimtaði 
af honum peninga, sló hann með 
flöskunni og sparkaði í hann.

Síðara sprautunálamálið átti sér 
stað á laugardagsmorgun í janúar, 
þegar maður ógnaði leigubílstjóra 
með sprautunál og hótaði að smita 
hann af lifrarbólgu C. Ofbeldis-
maðurinn hótaði leigubílstjóranum 
jafnframt barsmíðum og lífláti. Að 
því búnu kastaði hann grjóthnull-
ungi í framrúðu leigubifreiðarinn-
ar þannig að hún brotnaði.

Sami maður er einnig ákærður 
fyrir þjófnað í 11-11 verslun.

Íslenskt sjónvarps-
efni og kvikmyndir verða sýnd í 
kínverskum bönkum á næstunni. 
Sendiráð Íslands hefur gert 
samning við fyrirtækið Focus 
Media Development Co. Ltd. í 
Kína sem sér um að birta 
sjónvarpsefni í kínverskum 
bönkum. Samkvæmt samningnum 
mun sendiráðið láta fyrirtækinu í 
té íslenskt myndefni. 

Í Kína er talið að viðskiptavinir 
banka þurfi að meðaltali að bíða í 
um tuttugu mínútur eftir 
afgreiðslu. Það er því trú 
sendiráðsins að þessi aðferð veki 
athygli Kínverja á Íslandi þar 
sem áhorf verði mikið.

Sýnt í kínversk-
um bönkum

Nautarúllan frá SS er vafin inn í 

netta rönd af svínaspekki, 

taðreykt en þó með mildu en

sjarmerandi reykbragði sem 

minnir dálítið á hangikjöt. Það er

því tilvalið að nota SS nautarúllu 

á svipaðan hátt og hangiálegg

eða feta nýjar slóðir eins og t.d.

hér er sýnt. Nautarúllan hefur 

fengið gullverðlaun í 

fagkeppnum bæði hér heima og

erlendis.

Ilmandi
álegg frá SS
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Nýtt félag 
á First North

Century Aluminum Company

OMX Nordic Exchange á Íslandi býður 

Century Aluminum Company velkomið

á First North Iceland. 

Century Aluminum Company, móðurfélag 

Norðuráls á Grundartanga, rekur álver í 

Bandaríkjunum og á Íslandi. Auk þess á 

félagið hlut í báxít og súrálsframleiðslu-

fyrirtækjum í Bandaríkjunum og á Jamaica. 

Century Aluminum er skráð á Nasdaq og 

verður skráð á First North Iceland 14. júní. 

Félagið tilheyrir hráefnisgeira á markaðnum.

omxgroup.com/nordicexchange/firstnorth

Fjárfesting í félagi á markaði First North kann að fela
í sér meiri áhættu en fjárfesting í félagi á aðalmarkaði.

First North er hliðarmarkaður Nordic Exchange
og einn mest spennandi markaður fyrir fyrirtæki
í vexti í Evrópu. Þetta félag hér að ofan er
einungis nýjasta viðbótin á stöðugt vaxandi First
North markaðnum sem býður upp á áhugaverða
fjárfestingarkosti. Skoðaðu lista yfir öll félög á
First North markaðnum sem nú er mögulegt að
fjárfesta í á www.omxgroup.com/nordicexchange/
firstnorth. Þar eru einnig veittar nánari upplýsingar
um fjárfestingarkostina.

Bandarísk stjórn-
völd hafa „óhrekjanlegar“ sannanir 
fyrir því að Íranar flytja vopn til 
talibana í Afganistan með vitneskju 
íranskra stjórnvalda að sögn hátt-
setts bandarísks erindreka sem 
segir að Atlantshafsbandalagið 
(NATÓ) hafi hindrað nokkra slíka 
flutninga.

Aðstoðarutanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, Nicholas Burns, 
staðfesti þetta í samtali við AP 
fréttastofuna og sagði að NATÓ 
þyrfti að beita sér fyrir því að stöðva 
þessa flutninga.

Burns sagði ekkert um umfang 
vopnaflutninganna en gaf í skyn að 
þeir hefðu ekki mikil áhrif á átökin í 
Afganistan. „Ég tel ekki að þeir 
skipti sköpum gagnvart okkur en 
þeir skapa vanda, þetta er ólöglegt 
samkvæmt alþjóðalögum ... og Íran-
ar verða að hætta þessu.“

Mikið hefur verið deilt um hvort 
stjórnvöld í Íran séu að aðstoða upp-
reisnarmenn í Írak og í síðasta mán-
uði sökuðu stjórnvöld nokkurra 
ríkja á Vesturlöndum og við Persa-
flóa Íran um leynilegan stuðning við 
talibana í Afganistan. Írönsk stjórn-
völd neita því að þau styðji talibana 

og segja slíkan málflutning hluta af 
rógsherferð gegn sér.

Bandarískur hershöfðingi, Dan 
McNeill, segir talibana hafa sýnt 
merki um betri þjálfun í átökum 
undanfarið og þeir noti bardaga-
tækni í líkingu við „háþróaðan vest-
rænan her.“



Dalía

480kr

TILBOÐ

Margaríta

795kr

TILBOÐ

Snædrífa

795kr

17.júní
blómvöndur

með vasa

TILBOÐ

2.490kr

17.júní
blómakarfa

1.990kr

TILBOÐ

TILBOÐ

Betlehemstjarna

1.295kr
Öll sumarblómin okkar 
eru ræktuð og hert hjá 
íslenskum ræktendum.

ATHUGIÐ!

TILBOÐ

ATHUGIÐ!
Opið á þjóðhátíðardaginn 

TILBOÐ

20 Stjúpur

990kr

10 plöntur 
í bakka

580kr
daggarbrá - flauelisblóm
alísur - silfurkambur o.fl.

TILBOÐ
fullt af spennandi TILBOÐUM

SUMARBLÓMAÚRVALIÐ er í 
Garðheimum

Útipottar og ker í úrvali!

Tóbakshorn

480kr

TILBOÐ



 Niðurstöður liggja 
nú fyrir í 150 sýnum af 400 sem 
tekin voru úr farfuglum hér á 
landi í vor. Að sögn Halldórs Run-
ólfssonar yfirdýralæknis reynd-
ust öll sýnin neikvæð með tilliti til 
fuglaflensuveirunnar H5N1.

„Auk þessarar sýnatöku hefur 
Náttúrufræðistofnun Íslands tekið 
um 400 sýni úr farfuglum fyrir 
Kanadamenn sem send hafa verið 
þangað,“ segir yfirdýralæknir. 
„Um er að ræða sýni úr margæs-
um og rauðbrystingi sem fara 
héðan yfir til Norður-Ameríku. 
Þess vegna hafa þeir áhuga á að fá 
sýni úr þeim. Við getum að sumu 
leyti túlkað niðurstöður sem fást 

úr þeim sýnum fyrir okkur 
einnig.“

Yfirdýralæknir segir menn vera 
rólegri í ár en í fyrra gagnvart 
fuglaflensunni. Hin illræmda 
fuglaflensuveira hafi ekki fundist 
í farfuglum í Norður-Evrópu. Að 
vísu hefði greinst veira í Wales nú 
í maí, en hún hefði verið af allt 
öðrum og hættuminni stofni. Sú 
veira hefði ekki breiðst út þar og 
ekki verið tengd við farfugla.

„Við munu engu að síður taka 
sýni í haust eins og gert var í 
fyrrahaust, þannig að við höldum 
okkar vöku,“ bætir yfirdýralæknir 
við. „Þá verður tekið úr villtum 
fuglum, svo og úr alifuglabúum. 

Þessar sýnatökur eru eins konar 
vöktun. Hafi komið hingað fugla-
flensa í vor og breiðist út í sumar 
þá eru þessar sýnatökur eins 
konar öryggisventill til að fylgjast 
með stöðunni.“

Engin fuglaflensuveira fannst

Ingibjörg Rafnar, umboðs-
maður barna, og Gísli Tryggvason, 
talsmaður neytenda, hafa í tvö ár 
unnið að því að setja takmörk við 
markaðssókn fyrirtækja sem bein-
ist að börnum.

„Síðast en ekki síst hafa þau ekki 
fjárráð til að vera sjálfstæðir neyt-
endur. Það er verið að treysta á að 
börnin suði í foreldrunum. Það 
finnst mér vera á mörkum þess sið-
lega.“

„Það er engin deila um hvort á að 
setja takmörk við markaðssókn 
gagnvart börnum, bara hvernig 
eigi að gera það og hvar mörkin 
eigi að liggja. Það ríkir mikil sátt 
um barnavernd í samfélaginu,“ 
segir Gísli Tryggvason.

Gísli segir að þetta megi gera án 
beinnar lagasetningar. „Við viljum 
ná fram samkomulagi milli okkar 
og viðskiptalífsins, almannasam-
taka og stjórnsýslusamtaka um 
þessi mörk.“

„Aðilar í viðskiptalífinu verða að 
geta gengið út frá því að til séu 
reglur sem allir virða og að aðrir 
búi við sömu reglur. Þannig verður 
til aðhald innan markaðarins,“ 
segir Ingibjörg.

Markaðssetning gagnvart börn-
um og unglingum hefur vaxið ört á 
undanförnum árum. „Það er tími til 
að staldra við,“ segir Ingibjörg.

Í Svíþjóð og Noregi er óheimilt 
að auglýsa sitt hvorum megin við 
barnatíma í sjónvarpi. Á Bretlandi 

má ekki auglýsa óhollan mat fyrir 
klukkan níu á kvöldin. Slíkar lausnir 
koma til greina á Íslandi.

„Við munum hitta skólayfirvöld 
og tala um hvar mörkin liggja. Ein 
leiðin er að ákveða að grunnskólinn 
skuli vera laus við markaðssetn-
ingu. Önnur er að banna auglýsingar 
í framhaldsskólum án samráðs við 
skólameistara. Annað vandamál er 
hvað nemendafélög geta leyft sér,“ 
segir Gísli.

Foreldrar og aðrir áhugasamir 
geta komið með ábendingar um 
verkefnið á heimasíðu talsmanns 
neytenda, www.tn.is.

Treyst á að börnin 
suði í foreldrunum
Umboðsmaður barna og talsmaður neytenda vilja stemma stigu við markaðs-
setningu sem beinist að börnum. Slík markaðssetning hefur aukist. Auglýsingar 
fyrir áfengi og óhollustu og kynferðislegar vísanir eiga ekki erindi til barna.

Nýjung í ræstingum
– þú nærð hærra með UniFlex afþurrkunarsettinu

R
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UniFlex afþurrkunarsett 
og 2 örtrefjamoppur

1.398,-

Henrietta Holz Jensen
sölumaður í útibúi RV í Danmörku
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30% afsláttur í barnadeild
                                                            af völdum vörum

Nú er að taka undir sig 
stökk út í sumarið.
Við bjóðum fjölbreytt úrval af flottum 

barnafatnaði handa stelpum og strákum

0-14 ára fyrir skrúðgönguna, í ferðalagið,

á róló eða út að leika. Spariföt, létt 

sumarföt og útvistarfatnaður. Tryggðu

þér flottustu barnamerkin á markaðnum

- á mun betra verði. 

NÝTT KORTATÍMABIL



kr.
kg.2.498

LAMBAKÓRÓNA AÐ HÆTTI
GRIKKJA

kr.
stk.348

STEINBÍTSSPJÓT MEÐ
MEXÍKÓMARINERINGU

kr.
kg1.359

NÓATÚNS ÞURRKRYDDAÐ
LAMBALÆRI

...bestir í kjöti, ferskir í fiski og höfum allt á grillið!

Nýtt

239
kr. kg

Þú sparar

50
kr. stk.

Þú sparar

500
kr. kg

Þú sparar

Gæða grillsósur Nóatúns
- Saffran sósa, villisveppa og 

hvítlauks, kóríander, chili sósa
Eðal grænmetisréttir beint á grillið

- Nóatúns kryddað grænmeti, marinerað grænmeti og 

grænmetisblanda

Nýtt kortatímabil!

...í allt
sumar!Ferskir og ljúffengir ávextir 

á grænmetistorginu!



Grillsumar

Ljúffengar grillpylsur í 
kjötborði Nóatúns 

- 3 teg. mozzarella, sólþ. tómatar og chili

Gæði á góðu
verði!

Nóatúnsvörurnar eru fram-
leiddar úr bestu mögulegum 
hráefnum hverju sinni. 
Nóatún kappkostar með 
framleiðslu sinni að gera vel 
við viðskiptavininn bæði í 
gæðum og góðu verði.

Nóatúns!

Gómsætt grillmeðlæti Nóatúns 
- grillkartöflur, fylltar kartöflur, fylltir sveppir, 

kartöflusalat með sveppum og kryddaðir kartöflubátar

Sælkera salöt Nóatúns 
- rækjusalat, skinkusalat, túnfisksalat og 

hangikjötssalat!Ljúffengir eftirréttir í grillve
isluna

- Nóatúns karamellu frómas og Sérrí frómas

- gott á grillið!



Samkvæmt nýrri skýrslu Ríkisendur-
skoðunar greiðir Háskólinn á Bifröst (HB) 
hæst laun kennara í viðskiptafræði á landinu, 
eða 7.515.000 á ári á stöðugildi. Launatengd 
gjöld eru meðtalin. 

Þetta er tæplega 1,3 milljónum króna lægri 
upphæð en Háskólinn í Rotterdam greiðir, sem 
er 8.809.000 krónur, og mun meira en kostnað-
ur Háskóla Íslands (HÍ) vegna sinna kennara, 
sem er 4.692.000 krónur á stöðugildi. 

Bifröst er eini íslenski háskólinn sem stenst 
alþjóðlegan samanburð Ríkisendurskoðunar 
hvað þetta varðar, en Háskólinn í Reykjavík er 
skammt undan. HÍ borgar hins vegar lang-
minnst fyrir hvert stöðugildi, miðað við sjö 
samanburðarháskóla, innan- sem utanlands.

Sé litið til fjölda nemenda miðað við kennara 
eru HB og Háskólinn á Akureyri (HA) lægstir. 

Í HB er hver kennari í viðskiptafræði að 
meðaltali með sautján nemendur og HA með 
nítján. Við HÍ eru 23 nemendur um kennarann 
en í Háskólanum í Rotterdam eru þeir 53. 

Viðskiptaháskólinn í Rotterdam er hluti 

Erasmus-ríkisháskólans og með tæplega 8.000 
nemendur. Hann hefur fengið gæðavottun frá 
viðurkenndum evrópskum og bandarískum 
vottunaraðilum. Háskólinn á Bifröst hafði hins 
vegar 669 nemendur árið 2005. Enginn 
íslenskur háskóli hefur hlotið gæðavottun frá 
viðurkenndum erlendum vottunarstofnunum. 

 Almennir viðskiptavinir 
Landsvirkjunar greiða yfir tvo 
milljarða á ári í „stóriðjuskatt“ 
vegna byggingar Kárahnjúkavirkj-
unar og álversins á Reyðarfirði, að 
því er fram kemur í skýrslu 
Atvinnulífshóps Framtíðarlands-
ins sem kynnt var í gær. Þessu 
vísar framkvæmdastjóri fjármála-
sviðs Landsvirkjunar á bug.

Í skýrslunni, sem rædd var á 
fundi í Norræna húsinu í gær, er 
svara leitað við þeirri spurningu 
hvort bygging Kárahnjúkavirkj-
unar og álversins hafi verið skyn-
samleg miðað við arðsemi, 
umhverfiskostnað, lýðræði, 
byggðasjónamið og hagstjórn. 
Svarið er afdráttarlaust nei, að 
mati skýrsluhöfunda. 

Hagfræðingurinn Sigurður 
Jóhannesson er einn skýrsluhöf-
unda. Hann benti á að Kárahnjúka-
virkjun hefði fallið á einkaarð-
semisprófinu þar sem einkaaðilar 
hefðu ekki viljað setja fé í hana. 
Ljóst sé að verulegt tap verði á 
framkvæmdinni ef reiknað er með 
lágmarksafnotagjaldi af landi og 
bótum fyrir umhverfisspjöll. 
Ákvörðunin um að ráðast í fram-
kvæmdirnar hafi eingöngu verið 
tekin á grundvelli byggðasjónar-

miða, og hagsmunir skattgreið-
enda látnir lönd og leið.

Stefán Pétursson, framkvæmda-
stjóri fjármálasviðs Landsvirkj-
unar, er ósammála. „Við teljum að 
verkefni eins og Kárahnjúkavirkj-
un standi vel undir sér. Annars 
hefðum við aldrei farið út í það.“

Sigurður sagði jafnframt að 
hann væri eindregið þeirrar skoð-
unar að einkavæða skyldi Lands-
virkjun til að arðsemi fram-
kvæmda yrði ávallt höfð að 
leiðarljósi í stað byggðasjónar-
miða. Stefán tók undir með Sig-
urði að einkavæðing væri skyn-
samleg, þrátt fyrir að Landsvirkjun 
fái nú afar hagstæð lánakjör sem 
opinbert fyrirtæki.

Þórunn Sveinbjarnardóttir 
umhverfisráðherra tók þátt í pall-
borðsumræðum að kynningu skýrsl-
unnar lokinni. Hún sagði að eðlilegt 
hefði verið að taka umhverfis-
kostnað sem fylgir framkvæmdinni 
með í reikninginn í upphafi. 

„Ríkisvæðing stóriðju hefur 
komið okkur þangað sem við 
erum,“ sagði Þórunn jafnframt, og 
talaði fyrir því að „kapítalískum 
markaðslögmálum“ yrði beitt í 
þágu umhverfisverndar.

Almenningur 
greiðir tapið
Verulegt tap verður á byggingu Kárahnjúkavirkjunar 
og viðskiptavinir Landsvirkjunar þurfa að greiða millj-
arða fyrir. Þetta segir í nýrri skýrslu Framtíðarlandsins. 
Landsvirkjun segir að framkvæmdin muni borga sig. 

Lögreglan í Noregi 
greindi í gær frá því að hún hefði 
flett ofan af eiturlyfjahring þar 
sem yfir tuttugu manns voru 
handteknir og 273 kíló af eitur-
lyfjum gerð upptæk. „Við teljum 
okkur hafa flett ofan af víðfeðmum 
og sérlega vel skipulögðum sam-
tökum,“ sagði Geir Bang 

Danielsen lögregluvarðstjóri.
Handtökurnar voru afrakstur 

margra mánaða vinnu og hinir 
grunuðu eru bæði Norðmenn og 
útlendingar að sögn Danielsen.

Hald var lagt á 94 kíló af 
amfetamíni, 160 kíló af hassi, 
sextán kíló af heróíni og þrjú kíló 
af kókaíni. 

Fletti ofan af eiturlyfjahring

Miele ryksugur
á einstöku tilboðsverði

Tilboð:

Kr. 15.990
Fáanlegir fylgihlutir t.d.:

AFSLÁTTUR
35%





nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Harkaleg nauðlending í Kína

Vill lítið vita af 
skít annarra

Viðkvæmur blettur Lokað vegna hafíss?

Þegar gengið er um hrað-
skreiðasta skemmtiferða-
skip í heimi er engu líkara 
en tíminn hafi stoppað 
fyrir fjörutíu árum. Þjónar 
þjóta hjá klæddir hvítum 
hönskum, bingó er spilað 
stundvíslega klukkan þrjú 
og það hvarflar ekki að 
nokkrum að fara í te án 
þess að klæða sig upp í 
jakka og bindi eða kjól. 
Verið velkomin um borð í 
Elísabetu II.

Um borð í skipi drottningar





fréttir og fróðleikur

Fáir sem 
keyra svona

Eykur gæði björgunarstarfs til muna

Í heimi þar sem orka verður 
sífellt verðmætari vakna 
spurningar um hvað sé 
eðlilegt að greiða þeim sem 
eiga land sem á vatnsrétt-
indi vegna raforkuvirkjana. 
Sú spurning er ekki síður 
mikilvæg ef um ríkisjarðir 
eða þjóðlendur er að ræða 
að miklu leyti, eins og raun-
in gæti orðið vegna Kára-
hnjúkavirkjunar.

Samkvæmt úrskurði Óbyggða-
nefndar frá því í lok maí er stór 
hluti vatnsréttinda vegna Kára-
hnjúkavirkjunar í eigu ríkisins en 
ekki þeirra einkaaðila sem töldu 
sig eiga landið. Landeigendur 
geta höfðað mál fyrir dómstólum 
til þess að fá úrskurðinum hnekkt, 
og er ljóst að það verður gert.

Fyrir úrskurðinn áttu ríkisjarð-
ir um tuttugu prósent af vatns-
réttindunum en aðrir landeigend-
ur um áttatíu prósent. Verði 
úrskurður Óbyggðanefndar 
endanleg niðurstaða bætast þjóð-
lendur við hlut ríkisins, svo hann 
nær um sextíu prósentum.

Það er forsætisráðherra að 
gera kröfur vegna þjóðlendna, en 
hann telur ekki tímabært að taka 
afstöðu til þess hvort, og þá hve 
háar, kröfur verða gerðar.

Össur Skarphéðinsson iðnaðarráð-
herra segist þeirrar skoðunar að 
taka eigi auðlindagjald af öllum 
auðlindum sem eru í þjóðareign. 

„Eigandinn, hver sem hann er, 
hvort sem hann er einstaklingur, 
félagasamtök, fyrirtæki eða þjóð, 
hlýtur alltaf að eiga að fá í sinn hlut 
sanngjarnan afrakstur af notkun 
svona réttinda,“ segir Össur.

„Ég geri mér algerlega grein 
fyrir því að það mun að öllum lík-
indum leiða til hækkunar á orku-
verði þar sem verið er að nýta ork-
una í þjóðlendum. En þá ber að hafa 
það í huga að þessi gríðarlega orku-
öflun Íslendinga á undanförnum 
árum hefur fyrst og fremst verið til 
að fóðra stóriðju. Við lifum í heimi 
þar sem orka er að verða einhver 
eftirsóttasta varan, á hvaða formi 
sem hún er, og sjálfsagt að menn 
greiði í samræmi við verðmæti 
þessara réttinda,“ segir Össur.

Hann vill skoða möguleikann á 
því að heimildir iðnaðarráðherra 
til að taka land eignarnámi vegna 
raforkuframleiðslu verði skertar 
þannig að aðeins megi beita eign-
arnámi þegar brýnir almannahags-
munir séu í húfi. Einnig megi hugsa 
sér að rétturinn til eignarnáms 
verði hjá Alþingi, ekki ráðherra.

Verði þetta raunin segir Össur 
að líklega muni þróast einhvers 
konar markaðsverð á vatnsréttind-
um. Verðið sem virkjunarfyrirtæki
þurfi að greiða eigendum réttinda, 
ríkinu eða einkaaðilum, hljóti þá að 
endurspeglast af því. 

Með því að taka gjald af ríkis-
fyrirtækinu Landsvirkjun fyrir 
nýtingu á vatnsréttindum vegna 
ríkisjarða og þjóðlendna er þó 
ekki verið að taka fé úr einum 
vasa ríkisins og setja í annan, 

segir Össur. Hærra verð fyrir 
vatnsréttindin hljóti að fara út í 
verðlagið á raforku, og þar með sé 
það kaupandi raforkunnar sem 
borgi brúsann.

Landeigendur á Kárahnjúkasvæð-
inu hafa gert kröfur vegna vatns-
réttinda á jörðum sínum, og er 
matsnefnd starfandi sem á að meta 
verðmæti vatnsréttindanna til fjár. 
Matsnefndin þarf fyrst að taka 
ákvörðun um það hvernig hún 
metur verðmætið. Annars vegar 
getur hún metið verðmæti þeirra 
miðað við þær aðstæður sem eru 
uppi í dag. Hins vegar getur 
nefndin metið hvers virði réttindin 
gætu orðið í framtíðinni.

Þorsteinn Siglaugsson hagfræð-
ingur segir að eðlilegt væri að 
nefndin mæti verðmætið miðað við 
síðari kostinn, og tæki tillit til þess 
hvert verðmæti vatnsréttindana 

hefði getað orðið, hefði verið farin 
önnur leið en að virkja fyrir stór-
iðju á þessum tímapunkti. 

Þannig sé orka sífellt að hækka í 
verði og nýir möguleikar á orku-
sölu gætu orðið til á komandi árum. 
Eflaust mætti selja orku hærra 
verði til almennra raforkunotenda 
í Evrópu um sæstreng, verði hann 
að veruleika. 

Þorsteinn vann mat á arðsemi 
Kárahnjúkavirkjunar fyrir Nátt-
úruverndarsamtök Íslands, þar 
sem hann komst að þeirri niður-
stöðu að tap verði af Kárahnjúka-
virkjun. Það kemur því ekki á óvart 
að hann telji vatnsréttindin lítils 
sem einskis virði, miði matsnefndin 
eingöngu við stöðuna sem uppi er í 
dag.

Eðlilegt að ríkið taki auðlindagjald





hagur heimilanna

 Jón Magnússon, nýkjörinn þingmað-
ur frjálslyndra, segist ennþá þurfa að 
spara, þrátt fyrir þingmannslaun.

Erlend tímarit allt of dýr á Íslandi

Söfn og sögusýningar eru 
vinsælir viðkomustaðir. 
Best er að kynna sér söfnin 
á netinu eða símleiðis áður 
en mætt er á staðinn, því 
mörg þeirra bjóða upp á af-
slátt fyrir aldraða, börn eða 
fjölmenna hópa.

Söfnum um upphafsár Íslands-
byggðar hefur fjölgað umtalsvert 
undanfarin ár. Mörg þessara safna 
beita nýstárlegum leiðum til að 
kynna bernskuár þjóðarinnar 
fyrir innlendum gestum sem og 
erlendum.

„Hingað hafa komið um þrjátíu 
þúsund gestir á þessu ári sem 
hefur verið opið, bæði Íslendingar 
og útlendingar,“ segir Sigurborg 
Hilmarsdóttir, safnvörður Land-
námssýningarinnar 871 +/-2 í Aðal-
stræti. „Gestirnir eru yfirleitt 
afskaplega ánægðir, við heyrum 
ekkert nema hrós.“

„Vorið er búið að vera svakalega 
gott hjá okkur,“ segir Kjartan 
Ragnarsson, forstöðumaður Land-

námsseturs í Borgarnesi. „Það 
koma margir hópar úr fyrirtækj-
um og skólum. Nú erum við með 
matsölustaðinn á setrinu opinn til 
hálf níu á kvöldin og það hefur 
vakið lukku.“

Aðgangseyrir á íslensk söfn er 
svipaður, sama hvar ber niður. „Við 
erum með hófstillt verð og höfum 
aldrei fengið kvörtun yfir því,“ 
segir Kjartan.

Sigurborg segir það helst vera 
erlenda ferðamenn sem nefna 
verðlagið.

„Norðurlandabúarnir kippa sér 
ekkert mikið upp við verðið, en 
þeir sem koma frá Suður- og 
Austur-Evrópu, þeim finnst þetta 
ægilega dýrt.“

Fjöldi áhugaverðra sögu-
sýninga í boði á sumrin





[Hlutabréf]

Hagvöxtur á fyrsta fjórðungi árs-
ins var svo til enginn en lands-
framleiðsla dróst saman um 0,1 
prósent á tímabilinu á milli ára að 
raunvirði, samkvæmt nýjum tölum 
sem Hagstofan birti í gær. 

Mestu munar um samdrátt í 
þjóðarútgjöldum upp á 9,6 prósent 
á milli ára. Á móti jukust utanrík-
isviðskipti um 17 prósent á tíma-
bilinu á meðan innflutningur dróst 
saman um 12 prósent. 

Einkaneysla er stór liður í hag-
vaxtartölum Hagstofunnar en 
neyslan dróst saman um 1,2 pró-
sent á milli ára. Munar miklu um 
25 prósenta samdrátt í bílakaup-
um.

Einkaneyslan hefur vaxið sam-
fellt frá þriðja ársfjórðungi 2002 
og segir Hagstofan að með töl-
unum nú sé ljóst að þessum sam-

fellda neysluvexti sé lokið.
Greiningardeild Kaupþings 

segir samdráttinn talsvert undir 
væntingum. Gefi það til kynna að 
peningamálastefna Seðlabankans 
sé farin að segja til sín og hafi það 
komið niður á einkaneyslu. Bank-
inn gerði ekki ráð fyrir aukinni 
einkaneyslu vegna samdráttar  í 
bílakaupum. „Þetta kemur svolít-
ið á óvart nú þegar væntingar eru 
í hæstu hæðum og ýmsar vísbend-
ingar um kaupgleði,“ segir Þór-
hallur Ásbjörnsson, sérfræðing-
ur hjá greiningardeild Kaupþings, 
og bætir við að nýjustu tölur um 
kortaveltu séu vísbendingar um 
aukna neyslu. Hann áréttar hins 
vegar að horfur séu á áframhald-
andi samdrætti í bílakaupum og 
geti það ýtt einkaneyslu niður á 
næstu misserum. 

Þórhallur segir horfur á að út-
flutningur muni aukast eftir því 
sem líði á árið og muni aukinn ál-
útflutningur leiða vöxtinn. „Við 

gerum ráð fyrir því að Fjarðarál 
Alcoa á Reyðarfirði komi sterkt 
inn á öðrum ársfjórðungi,“ segir 
hann.

Hagstofa Íslands segir samfelldum neysluvexti heimilanna í tæp fimm ár lokið.

Félögum sem munu mynda Úrvals-
vísitöluna (OMXI15) á seinni helmingi 
ársins fækkar úr fimmtán í fjórtán. Inn 
koma Exista, Icelandair Group og Teymi 
en út fara 365 hf., Alfesca, Atlantic 
Petroleum og Marel. Þótt 365 uppfylli 
skilyrði Kauphallar um veltu nær félagið 
ekki nægjanlegri markaðsstærð.

Með nýrri skipan Úrvalsvísitölunnar 
eykst vægi fjármálafyrirtækja enn 
frekar. Fjármálafyrirtækin Kaup-
þing, Glitnir, Landsbankinn, Straumur-
Burðarás, Exista, FL Group og Atorka 
Group vega um 83 prósent af Úrvals-
vísitölunni þegar markaðsvirði félag-
anna hefur verið flotleiðrétt. 

Greiningardeild Kaupþings bendir á 

að þegar síðast var valið í Úrvalsvísi-
töluna í lok nóvember á síðasta ári var 
vægi fjármálafyrirtækja um 71 prósent. 
Exista vegur þungt í þessari aukningu 
en félagið hefur um sjö prósenta vægi í 
vísitölunni.

Hugsanlegt er að aðeins tólf fyrirtæki 
myndi vísitöluna á næstunni ef yfirtökur 
á Actavis og Mosaic ganga eftir. Grein-
ing Glitnis reiknar með að detti þessi tvö 
félög út muni vægi fjármálafyrirtækja 
fara yfir 90 prósent af heildarvægi Úr-
valsvísitölunnar.

Skráning nýrra félaga í Kauphöllina 
á næstu mánuðum kann hins vegar að 
draga úr þunga fjármálafyrirtækjanna.

Fjármálafyrirtæki 83% af vísitölu
Exista, Icelandair og Teymi koma ný í Úrvalsvísitöluna en 365, Alfesca, Atlantic og Marel detta út.

Urð og grjót - Upp í mót ... 

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

Verð24.990kr.

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

Verð22.990kr.

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

Tilboð17.990
Verð áður 19.990 kr.

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

Verð22.990kr.

Við skiptum skónum hjá okkur í flokka eftir því til hvaða notkunar þeir eru hugsaðir. A: Fyrir auðvelda göngu og daglega notkun • AB: Fyrir göngu á slóðum og láglendi • B: Fyrir lengri göngur og bakpokaferða
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Scanvaegt International, dóttur-
fyrirtæki Marel Food Systems frá 
síðasta hausti, hlaut á sunnudag 
heiðursverðlaun Friðriks níunda 
Danakonungs fyrir framúrskar-
andi árangur í útflutningsstarfi. 
Scanvaegt hefur um áratuga skeið 
lagt mikla áherslu á útflutning og 
byggt upp þétt net starfsstöðva í 
öllum heimsálfum. 

Það var Hinrik prins, eiginmaður 
Margrétar Þórhildar Danadrottn-
ingar, sem afhenti forstjórum 
Scanvaegt, Lárusi Ásgeirssyni 
og Erik Steffensen, heiðursverð-
launin við konunglega athöfn í 
Fredensborgarhöll. Heiðursverð-
laun Friðriks níunda konungs eru 
útflutningsverðlaun sem afhent 
eru árlega. Hinrik prins lofaði ár-
angur Scanvaegt í útflutningi en 
yfir níutíu prósent af starfsemi 

fyrirtækisins eru nú á mörkuðum 
utan Danmerkur.

Haft er eftir Lárusi Ásgeirssyni í 
tilkynningu frá félaginu að þetta sé 
mikill heiður og góð viðurkenning 
á starfi Scanvaegt á alþjóðamark-
aði. Verði hún hvatning til áfram-
haldandi vaxtar á heimsvísu.

Hinrik prins verð-
launar Scanvaegt

Velta í smásöluverslun jókst um 
1,4 prósent í Bandaríkjunum á 
milli mánaða í maí, samkvæmt 
tölum viðskiptaráðuneytis Banda-
ríkjanna, sem birtar voru í gær. 
Vöxturinn hefur ekki verið jafn 
mikil síðan í janúar í fyrra. Þetta 
er sömuleiðis rúmlega tvöfalt 
meira en greinendur höfðu spáð 
og slær á áhyggjur manna að sam-
dráttur á fasteignamarkaði vestan-
hafs og hátt verð á eldsneyti hafi 
komið niður á einkaneyslu. 

Að sögn fréttaveitunnar Bloom-
berg hefur minnkandi atvinnuleysi, 
vöxtur í fjárfestingum og launa-

skrið dregið úr áhrifum samdrátt-
arins sem vofði yfir bandarísku 
efnahagslífi eftir skell á fasteigna-
lánamarkaði vestanhafs í mars. 

Útlit er því fyrir öllu meiri hag-
vöxt á yfirstandandi fjórðungi og 
vísbendingar um að hann verði í 
efri mörkum spár greinenda. Það 
getur haft í för með sér að verð-
bólga aukist nokkuð á árinu, að 
mati Bloomberg, sem þó telur lík-
legt að seðlabanki Bandaríkjanna 
ákveði á næsta vaxtaákvörðunar-
fundi sínum í enda þessa mánaðar 
að halda stýrivöxtum óbreyttum í 
5,25 prósentum.

Smásala jókst 
umfram væntingar

ALPARNIR
Íslensku

 göngu-
sumarsins
garpa

Fyrir

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

Verð13.990kr.

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

Verð15.990 kr.

dy

0kr.

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



greinar@frettabladid.is

Létta, leiðin, ljúfa var ekki farin þegar 
Norðmenn sendu okkur nýlega óvænt 2-3 

milljónir tonna af norsku síldinni og við erum 
byrjaðir að veiða hana austur af Íslandi. Nú 
mætti skamma Norðmenn, sögðu menn, og 
heimta meiri kvóta af þessari síld, þar sem 
hún værir íslensk ekki síður en norsk, enda 
töluðu íslenskir ráðamenn þannig. Sendu 
Norðmönnum tóninn. Ekki var þetta „dipló“ eins og 
sagt er stundum. Var hrein móðgun við Norðmenn.

Við áttum að bjóða Norðmönnum hingað á síldar-
þakkarhátíð fyrir að senda okkur hluta af sinni 
norsku síld. Okkur vantar ekki meiri kvóta í norsku 
síldinni. Það þarf aukna friðun á norsku sídinni svo 
hingað komi 10 milljón tonn af norskri síld á sumrin 
og myndi það gjörbreyta hér öllu lífríki í sjónum til 
góðs. Næg fæða fyrir þorskinn.

Við eigum að skála við Norðmenn þakkarskál 
fyrir að senda okkur óvænt 2-3 milljónir tonna af 
sinni norsku síld. Vera „dipló“. Læra það einu sinni.

Við getum farið með gestina að Reykholti, þar 
sem Ólafur krónprins afhjúpaði styttu af Snorra 

Sturlusyni fyrir meira en hálfri öld. Um 
leið og krónprinsinn stóð upp til að afhjúpa 
Snorra sagði hann ofur lágt við næsta 
mann: „Hvað heitir nú bölvaður karlinn 
aftur?“ Þetta sagði mér maður sem sat rétt 
hjá krónprinsinum og hlustaði sjálfur á 
þessi orð. Snorri stendur alveg undir þess-
ari sögu en móðgi ég Norðmenn þá bið ég 
afsökunar fyrirfram.

Svo má fara með Norðmenn á Þingvöll, 
þar sem landnámsmenn frá Noregi héldu 
einn fyrsta þingfund í heimi nýkomnir frá 

Noregi. Annars eigum við að ganga í pólitískt og 
líka herbandalag við Noreg og láta norska stóra-
bróður ráða ferðinni en fá örlítið meiri síldarfriðun 
á móti. Verða hálfir Norðmenn.

Svo bjóðum við norskum hershöfðingjum í síldar-
boð okkar á þakkargjörðardaginn út af því að nú 
hafa Norðmenn fært okkur 2-3 milljónir tonna af 
síld í bili.

Hæfileg friðun stækkar gönguna til Íslands. Hún 
getur orðið 10 milljón tonn af síld.

P.S.: „Létta, leiðin, ljúfa“ er bókartitill á lífshlaupi 
Péturs Eggerz, sendiherra í íslensku utanríkisþjón-
ustunni. Leiðin þar var ljúf og létt.

Höfundur er hæstaréttarlögmaður. 

Létta, leiðin, ljúfa

Fólkið í landinu vantreystir Al-
þingi og dómskerfinu. Það 

er ekki nýtt. Gallup hefur kann-
að traust almennings til nokk-
urra stofnana reglulega frá 1993, 
nú síðast í febrúar 2007. Alþingi 
nýtur minnsts trausts. Einungis 
29 prósent svarenda sögðust bera 
traust til þingsins, og 31 prósent 
sagðist treysta dómskerfinu. Um 
þetta segir Gallup sjálfur á vef 
sínum: „Athygli vekur hve traust 
til Alþingis og dómskerfis virðist 
fylgjast að í mælingum undanfar-
inna ára.“ Það vekur einnig eft-
irtekt, að þingmenn og lögfræð-
ingar skuli una svo hörðum dómi 
almennings í hálfan annan ára-
tug samfleytt án þess að taka sér 
sýnilegt tak. Skýringar á fylgn-
inni er ekki langt að leita. Sjálf-
stæðisflokkurinn og Framsóknar-
flokkurinn hafa stýrt dómsmála-
ráðuneytinu á víxl í 72 ár síðan 
1927 og hafa í reyndinni farið 
með dómskerfið eins og hjáleigu, 
meðal annars með því að troða 
mörgum óhæfum mönnum úr 
eigin röðum í löggæzlu- og dóm-
arastörf, jafnvel í Hæstarétti. 

Vanvirðingin gagnvart dóms-
kerfinu hefur tekið á sig ýmsar 
myndir. Fyrir fáeinum árum réðst 
forsætisráðherra með offorsi að 
Hæstarétti, þegar rétturinn taldi 
synjun sjávarútvegsráðuneytisins
á umsókn Valdimars Jóhannes-
sonar framkvæmdastjóra um 
leyfi til fiskveiða brjóta gegn 
jafnræðisákvæðum stjórnar-
skrárinnar. Þá gerðist tvennt. 
Fyrst sendu 105 af 150 prófess-
orum Háskóla Íslands frá sér yf-
irlýsingu til varnar sjálfstæði 
Hæstaréttar, en enginn lagapróf-
essor í Háskólanum sá sér fært 
að skrifa undir yfirlýsinguna. 
Hæstiréttur kvittaði síðan fyrir 
framtak okkar prófessoranna 
með því að snúa dómi sínum við 
í öðru skyldu dómsmáli og sá þá 
ekkert athugavert við ókeypis af-
hendingu verðmætra aflaheim-
ilda til fáeinna útvalinna. 

Gallup spyr fólkið um landið ekki 
álits á Seðlabankanum og banka-
kerfinu, þótt spurt sé um Háskól-
ann (85 prósent treysta honum) 
og heilbrigðiskerfið (70 pró-
sent). Seðlabankinn hefur hvað 
eftir annað gefið tilefni til slíkra 
spurninga. Þar situr nú fyrir 
Framsóknarflokkinn í banka-
ráði maður, sem Sverrir Her-
mannsson, fyrrverandi ráð-
herra og landsbankastjóri Sjálf-
stæðisflokksins, hefur lýst sem 
bankaræningja (Morgunblaðið, 
14. október 2006) og tilvonandi 
tukthúslimi (Morgunblaðið, 4. 
október 2006). Þess verður ekki 
vart, að lögreglan eða ríkissak-
sóknari hafi talið vert að athuga 
sannleiksgildi svo alvarlegra 
ásakana landsbankastjórans fyrr-
verandi á hendur seðlabanka-
ráðsmanninum og öðrum, sem 
situr enn fyrir Sjálfstæðisflokk-
inn í bankaráði Landsbankans. 
Fyrr nefndi bankaráðsmaðurinn 
beitti sér á dögunum fyrir hækk-
un launa seðlabankastjórans upp 
fyrir laun forseta Íslands. Síðar 
nefndi ráðsmaðurinn hefur vitn-
að um það á prenti, hversu gott 
honum fannst að þegja með vini 
sínum, seðlabankastjóranum – og 
þá væntanlega einkum og sér í 
lagi að þegja með honum um fjár-
mál viðskiptavina Landsbankans. 

Seðlabankinn er og hefur lengi 
verið mjaltavél handa stjórn-
málastéttinni. Að vísu eru ekki 

mikil brögð að því, að óhæfu 
fólki sé troðið inn í bankann, 
enda er starfsliðið þar prýði-
legt á heildina litið. Misnotkunin 
hefur beinzt að yfirstjórninni. 
Stjórnmálamenn hafa haldið 
áfram að troða sjálfum sér og 
hverjir öðrum í bankastjóra-
stöður, og tók steininn úr, þegar 
Davíð Oddsson fyrrum forsætis-
ráðherra settist sjálfur inn 
í bankann, þegar hann hafði 
fengið sig fullsaddan af pólitík 
og gagnkvæmt. Það hlýtur að 
vera dýrasta hvíldarinnlögn Ís-
landssögunnar eins og búið 
hefur verið að launakjörum hans 
í bak og fyrir, þótt hann kunni 
fæst af því, sem seðlabanka-
stjórum er nauðsynlegt að kunna 
í öðrum löndum. Hann gerð-
ist meira að segja ritstjóri Fjár-
málatíðinda, elzta og helzta tíma-
rits hagfræðinga á Íslandi, og 
birti þar meðal annars efnis 
tæknilega ritgerð um „þvinguð 
splæsiföll“. Einhver kynni að 
halda, að „þvinguð splæsiföll“ 
hljóti að lýsa atbeina bankaráðs-
ins við bankastjórann, svo mjög 
sem bankaráðið hefur splæst á 
hann gegn betri vitund og vel-
sæmi. Fjármálatíðindi fóru sömu 
leið og Þjóðhagsstofnun; þau 
voru lögð niður. Bankaráð Seðla-
bankans hefur aldrei breytt 
neinu nema launum bankastjór-
anna, ævinlega til hækkunar, og 
fyrir það þiggja flokksgæðing-
arnir þar á annað hundrað þús-
und krónur á mánuði hver um 
sig, þar á meðal einn, sem hefur 
fengið dóma bæði fyrir meið-
yrði og ritstuld. Og hagstjórnin? 
Hvernig er hún? Hún er þannig, 
að Lehman Brothers, eitt elzta 
og helzta fjármálafyrirtæki 
heimsins, spáir því í glænýrri 
skýrslu, að nær helmingslíkur 
séu á fjármálakreppu á Íslandi 
næstu misseri, enda eru flestir 
mælar rauðglóandi. En banka-
stjórinn er ólæs á mælana, og 
enginn þorir að segja honum til. 

Banki eða mjaltavél?

Eyjarslóð 5   101 Reykjavík   S: 511 2200   www.seglagerdin.is

150.000,- kr.AFSLÁTTUR
Fullt verð kr. 3.210.000,-
Tilboð kr. 3.060.000,-

Da Vinci  585 DM 2.5
Kojuhús

Alde hitakerfi og gólfhiti 
fylgja með

Ti
lb

o
ð 

g
ild

ir
 t

il 
20

. j
ú

n
í 2

00
7

N
ýjar hagtölur gefa ágætis fyrirheit um að aðlögun 
hagkerfisins sé hafin og aukinn útflutningur taki 
upp merkið af einkaneyslu og stóriðjufjárfestingu 
í að drífa áfram vöxt framleiðslu þjóðarinnar. 

Í fyrsta sinn vex neysla heimilanna ekki milli 
tímabila í fimm ár. Hagvaxtartölur fyrsta fjórðungs þessa árs 
benda til þess að þótt heimilin séu ennþá kraftmikil í neyslunni, 
séu þau í það minnsta farin að minnka bílakaup, í bili að minnsta 
kosti.

Guð láti á gott vita, eins og þar stendur. Það er afar mikilvægt 
að aðlögun hagkerfisins verði mjúk og efnahagslífið nái að anda. 
Strax mátti greina væntingar á markaði um að vaxtalækkanir 
hæfust fyrr en ella. Allt of snemmt er að meta slíkt, enda tölur 
um hagvöxt ekki nákvæmar og fleira þarf að koma til áður en 
raunhæft er að horfa til vaxtalækkunar Seðlabankans. 

Ríkisstjórnin hefur eitt og annað í þeim efnum í hendi sér. Að 
undanförnu hefur mátt sjá í umræðunni gagnrýni á stjórn pen-
ingamála. Þar hafa oftar en ekki hangið bakarar í stað smiða. 
Sterkur meirihluti á Alþingi og byrjun kjörtímabils ætti að gefa 
mönnum kjark og styrk til að takast á við nauðsynlegar, en lík-
lega óvinsælar ákvarðanir sem flýta aðlögun hagkerfisins og 
lækkun vaxta. Slíkt eykur möguleika á að starfsemi og sprota-
fyrirtæki sem lífvænleg eru til langs tíma og drífa hagvöxt 
framtíðarinnar lifi af hávaxtatímabilið. 

Til langs tíma eru afar fáar atvinnugreinar sem lifa af vaxta-
stig eins og nú ríkir. Ábyrgð ríkisstjórnar við þessar kringum-
stæður er að ná taumhaldi á ástandinu og tryggja mjúka lend-
ingu. Verulegur verðbólguþrýstingur er undirliggjandi og enn 
má lítið út af bregða. Atvinnuleysi er um eitt prósent, sem þýðir 
í raun að fleiri vinna en vilja, með tilheyrandi launaskriði. 

Tillögur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins liggja fyrir. Það væri 
skynsamlegt af ríkisstjórninni að nýta upphaf kjörtímabilsins 
til að endurskoða ýmsa þætti í kerfinu eins og á er bent. Þar 
með talið hlutverk Íbúðalánasjóðs. Slíkar breytingar munu þýða 
að einhverjir reka upp ramakvein. Það er hins vegar mikilvægt 
nú að gefa rými fyrir hagræðingu í fjármálakerfinu og það þarf 
ekki að vera í neinni mótsögn við þann pólitíska vilja að allir 
þjóðfélagshópar og íbúar allra landshluta geti eignast þak yfir 
höfuðið.

Í tíð síðustu ríkisstjórnar ollu ótímabærar skattalækkanir og 
hækkuð húsnæðislán miklum væntingum á markaði. Opið og 
frjálst hagkerfi stýrist af væntingum. Í því samhengi skipta ekki 
bara athafnir máli, heldur einnig orð sem látin eru falla. Yfirlýs-
ingar ráðamanna skapa væntingar almennings og markaðsaðila. 
Það skiptir því verulegu máli að þeir sem bera ábyrgð á hag-
stjórn og peningamálastjórn tali í samræmi við það sem skyn-
samlegt er fyrir hagstjórnina. Sá leiði ávani að taka allri gagn-
rýni á hagstjórnina með því að vísa henni á bug getur í raun gert 
hagstjórnina erfiðari. Menn ættu því að fara að venja sig við að 
kannast við vanda í stað þess að setja kíkinn á blinda augað og 
hrópa að allt sé í stakasta sóma.

Möguleiki á 
mjúkri lendingu



Sigurþór Þórólfsson, eigandi herrafataverslun-
arinnar Karlmanna, segir bestu fötin í hitann 
vera úr hör og tískulitina náttúrulegri í ár.

„Hör er unninn úr stönglum líns og hefur þann 
eiginleika að krumpast mikið í kulda en ekki í hita. 
Þannig eru þetta hin fullkomnu sumarföt á hlýjum 
dögum á Íslandi eða ef ferðast er erlendis, enda 
anda þau mjög vel og eru sérlega létt og þægileg,“ 
segir Sigurþór en eftir tuttugu og fimm ára reynslu 
af því að selja karlmannaföt veit hann orðið lengra 
nefi sínu. 

Spurður hverju sé von á í karlatískunni svarar 

hann að sumarlitirnir séu náttúrulegri en í fyrra, 
minna um pastel en meira um drapplitað. 

„Mesta breytingin hefur nefnilega verið í sumar-
tískunni. Jakkafötin hafa töluvert þrengra snið og 
eru gjarnan í ljósum litum, skyrtur köflóttar og 
bindi einlit og oft mjó,“ segir hann og bendir á að oft 
breytist karlatískan mun minna en kventískan og 
fylgi jafnvel oft í kjölfar hennar. 

„Þetta sést kannski á því að hérlendis ber ekki 
mikið á áhuga fyrir því að hanna föt á karlmenn. 
Mjög margir íslenskir fatahönnuðir selja kvenfatn-
að sinn í sérverslunum, en það er ekki ein einasta 
sem selur herraföt.“

Ekki heitt í hör

Felguútsala
Nýjar og notaðar álfelgur á niðursettu verði. Erum að rýma
til fyrir nýrri sendingu, allur gamli lagerinn á því að seljast
eins og hann leggur sig. Komdu og skoðaðu úrvalið, hver
veit nema þú finnir eitthvað við þitt hæfi.

20-50%
afsláttur

K ó p a v o g u r,  S m i ð j u v e g i  6 8 - 7 0,  s í m i   5 4 4  5 0 0 0   
N j a r ð v í k , F it jabraut 12, sími 421 1399

S e l f o s s, Austurvegur  58 ,  s ími  482  2722

SÓLNING
Skútuvogi 2, sími 568 3080

Nýtt kortatímabil

Tilboðið gildir 
14. - 16. júní.

3 FYRIR 2
Á ÖLLUM SKÓM

ÞÚ FÆRÐ ÓDÝRASTA 
PARIÐ FRÍTT 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Þröngar gallabuxur hafa verið 
í og úr tísku í um fimmtíu ár.

Undanfarin ár hefur töluvert borið 
á níðþröngum gallabuxum, en 
þetta er síður en svo í fyrsta sinn 
sem þær komast í tísku. 

Fyrst sáust níðþröngar galla-
buxur í kringum þau ár er Elvis 
sveiflaði mjöðmunum svo að 
siðprúðir Bandaríkjamenn 
(aðallega öfundsjúkir karlar) 

tóku andköf af hneykslun. Við 
þetta fengu buxurnar á sig 
óþekktarstimpil og ekki 
minnkaði hann þegar 
pönkararnir skelltu sér í 
þessar stuðbrækur. 

Meðlimir The Clash, 
Ramones og Sex Pistols 
státuðu stoltir af þröng-
um gallabuxum sem þeir 
keyptu í hinni alræmdu 
Sex-verslun, en sú var rekin 
í London af Vivienne West-
wood. Hér á Íslandi mátti 
einna helst sjá káta pönk-
ara klæðast slíkum 
buxum upp úr 1980 og 
þá þótti við hæfi að 
vera í stórum her-
mannaklossum við.

Síðustu endurkomu 
þröngra gallabuxna 
mátti fyrst sjá á tísku-

pöllunum 2002 en þremur 
árum síðar kveikti 
almenningur á perunni. 
Fyrirsætan Kate Moss 
og smástirnið Nicole 
Richie eru meðal þeirra 
sem hjálpuðu til við að 
breiða út tískuna, en það 
allra nýjasta er að bretta 
upp á skálmarnar og vera 

í sandölum við.

Óþekktarbrækur

Dömuskór
– extra breiðir

MELBA
Einnig svart  6.495 kr.

MINUTE
Einnig beige 5.510 kr.

MAESTRO
Einnig beige 4.550 kr.

AIGLON
Einnig svart og rautt 5.295 kr.

MARGOT
Einnig svart og beige 6.695 kr.

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína

á 2 vikum með Flextiol

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum,
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.

ALCO-GEL
Sótthreinsandi handgel.

Engin flörf fyrir sápu og vatn.

Fæst í apótekum
um land allt.

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

®



Austur-þýskar vörur eru í for-
grunni á skemmtilegri vefsíðu.

Þjóðverjinn Günter Höhne er sér-
fræðingur í austur-þýskri hönnun 
(frá tímunum fyrir fall múrsins). 
Á vefsíðunni http://industrieform-ddr.
de sýnir Günter hluta af viðamiklu safni 
sínu af austur-þýskum vörum. Þar má 
sjá allt frá straujárnum til 
Trabant-bifreiða. Gaman er 
að fletta í gegnum myndir 
af ýmsu því sem framleitt 
var í hinu gamla kommúnista-
ríki og kemur ýmislegt fróðlegt í 
ljós.

Austur-þýsk hönnun

DALTON
Litir: Ljós / Beige – Ólífugrænn – Malt-brúnn

3ja sæta Verð áður 109.000 kr. Nú 87.200 kr.
Svefnsófi Verð áður 159.000 kr. Nú 127.000 kr.
Stóll Verð áður 82.000 kr. Nú 65.600 kr.
Skemill Verð áður 48.000 kr. Nú 38.400 kr.

Tilboð á gæða handklæðum
og ýmsum sængurverasettum



Kristinn Hjálmarsson fór til 
Hawaii þar sem hann nældi 
sér í tvær meistaragráður. 
Fimmtán mínútum munaði að 
hann hefði misst af háskóla-
náminu.

Á köldum janúardegi árið 1997 var 
Hawaii Pacific University með 
kynningu á Grand hóteli þar sem 
lokka átti íslenska nemendur til 
náms í skólanum. Einn þeirra sem 
mætti var Kristinn Hjálmarsson. 
„Ég var frekar tvístígandi og 
fannst það hæpið að skóli í Hon-
olulu væri með alvöru nám,“ segir 
Kristinn. „Ég ákvað korteri fyrir 
fundinn að fara og kynningin vakti 
alla vega næga athygli svo ég fór 
að skoða málið betur.“

Kristinn aflaði sér heimilda og 
komst að því að Hawaii Pacific 
University væri vel metinn skóli í 
Bandaríkjunum og kennaraliðið 
væri ekki af verri endanum. „Kenn-
ararnir eiga oftar en ekki farsælan 
feril í viðskiptalífinu að baki en 
hafa ákveðið að setjast í helgan 
stein á hlýjum stað,“ segir Krist-
inn. „Bandaríkjamenn hætta fyrr 
að vinna en við, upp úr fimmtugu, 
en auk þess að hanga á ströndinni 
kenna þeir í háskólanum.“

Úr varð að Kristinn fór með fjöl-
skyldu sinni til Honolulu þar sem 
hann náði sér í tvöfalda meistara-
gráðu, en áður hafði hann klárað 

BA í heimspeki hér heima. „Þetta 
var árið 1998 og þarna vorum við í 
tvö ár, komum svo heim en fórum 
út aftur í ágúst 2005 og vorum í eitt 
ár,“ segir Kristinn. „Fyrst lærði ég 
„Organizational chance“, en þar er 
fengist við þróun fyrirtækja og 
stofnana, innleiðingar breytinga á 
verklagi og vinnu og samræmingu 
verklags til dæmis þegar fyrirtæki 
renna saman, svo eitthvað sé 
nefnt.“

Hin meistaragráðan er MBA-
nám í viðskiptafræði. „Ég er reynd-
ar ekki alveg búinn, á ritgerðina 
eftir en hún kemur,“ segir Kristinn 
og hlær.

Eins og gefur að skilja eru Ísland 
og Hawaii gerólíkir staðir, þó um 
eyjur lengst út í reginhafi sé að 
ræða í báðum tilvikum. „Munurinn 
er kannski ekki svo mikill menn-
ingarlega en Íslendingar eru búnir 
að ferðast svo mikið að þeir eru 
flestu vanir,“ segir Kristinn og 
bætir við hlæjandi: „Helsta menn-
ingarsjokkið fólst í því hvað þetta 
var ekkert örðuvísi.“

Ef Kristinn þarf að benda á eitt-
hvað sem skilur þjóðirnar tvær að, 
fyrir utan 20 gráðu hitamun, væri 
það hraði samfélagsins. „Allt er 
tekið á „aloha spirit“ − í rólegheit-
unum,“ segir Kristinn. „Alls staðar 
er stoppað og staldrað við og þeir 
sem fara sér of hratt fá vingjarn-
lega aloha-handarhreyfingu og eru 
vinsamlegast beðnir um að slappa 
af.“

Samfélag á 
aloha-hraða

Siglinganámskeið verða haldin 
hjá Brokey í sumar.

Siglingar eiga auknu fylgi að 
fagna hjá Íslendingum. Ýmis sigl-
ingafélög standa fyrir námskeið-
um á sumrin og eitt þeirra er 
Siglingafélag Reykjavíkur, 
Brokey.
Námskeiðin eru bæði fyrir börn 
og fullorðna en námskeiðin í 
sumar eru í samstarfi við Sigl-
ingafélagið Ými, Kópavogi.
Fimm daga siglinganámskeið fyrir 
krakka á aldrinum 10 til 14 ára 
verða haldin í Nauthólsvík í sumar. 
Farið verður í helstu atriði hvað 
varðar siglingar, öryggisatriði og 
almenna sjómennsku. 
Siglinganámskeið fyrir fullorðna 
er haldið virka daga frá 19 til 21 

við Ingólfsgarð, Reykjavíkurhöfn. 
Kennt er eftir kerfi RYA Compet-
ent Crew, fyrsta stigi. Eftir nám-
skeiðið eiga þátttakendur að geta 
siglt á seglbát í vindstyrk allt að 
10 metrum á sekúndu, sem áhafn-
armeðlimir. Mikil áhersla er lögð 
á sjóhæfni, vinnu um borð, tækni-
lega hlið siglingaíþróttarinnar, 
öryggisatriði og almenna sjó-
mennsku.
Kappróðrarnámskeið fyrir alla 
aldurshópa verða haldin í Naut-
hólsvík. Kennd verða undirstöðu-
atriði í kappróðri. Farið verður 
yfir helstu fræðin á bak við íþrótt-
ina ásamt tæknilegri hlið hennar. 
Námskeiðin eru fyrir byrjendur 
jafnt sem lengra komna.
Nánari upplýsingar um námskeið-
in eru á www.brokey.is

Námskeið í siglingum

Myndlistarskólinn í Reykjavík 
er með ýmiss konar sumar-
námskeið fyrir börn.

Margs konar vikulöng sumarnám-
skeið eru í boði fyrir börn hjá Mynd-
listarskólanum í Reykjavík. Má 
nefna námskeið fyrir sex til níu ára 
börn sem heitir Flygildi-Vængir og 
verður m.a. kennt vikuna 18. til 22. 
júní frá klukkan 9 til 12. Í vikunni 
þar á eftir verður svo í boði annað 
námskeið fyrir börn á sama aldri 
sem heitir Hvað býr í skugganum og 
er það haldið á sama tíma.

Myndlist í 
sumarsól



iTunesU er nýjung í verslun 
iTunes. Þar er námsefni frá 
helstu háskólum í Bandaríkj-
unum.

Nú er hægt að fylgjast með kúrs í 
heimspeki í Stanford eða hlusta á 
fyrirlestra í MIT um lífefnafræði í 
iTunes. Apple og háskólar í Banda-
ríkjunum hafa tekið höndum 
saman til að koma ókeypis efni til 
nemenda skólanna í gegnum versl-
un iTunes. Enn betra er að náms-

efnið er aðgengilegt öllum þeim 
sem nota iTunes hvar sem er í 
heiminum, þeim að kostnaðar-
lausu. Þannig getur fólk halað 
niður heilu kúrsana í MIT, Stan-
ford, háskólanum í Flórída og víðar 
ásamt ýmsu kynningarefni frá 
skólunum. Undirtekir hafa verið 
gríðargóðar og má búast við að 
efnið sem nú þegar er að finna í 
iTunesU eigi eftir að aukast til 
muna. Flestir fyrirlestrarnir eru 
hljóðskrár en einnig er talsvert af 
efni á myndbandsformi. 

Háskólakúrsar 
á iTunes

Þjóðhátíðarþing á Hrafnseyri 
um helgina.

Háskólasetur Vestfjarða og Safn 
Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri 
standa fyrir þjóðhátíðarþingi á 
Hrafnseyri nú um helgina, 16. til 
17. júní.Hátíðarþingið ber yfir-
skriftina „Þjóð og hnattvæðing“ og 
eru nokkrir af virtustu fræðimönn-
um heims á þessi sviði væntanleg-
ir til Hrafnseyrar til að fjalla um 
þetta áhugaverða málefni.
Íslensku fyrirlesararnir verða þeir 
Auðunn Arnórsson blaðamaður, 
Birgir Hermannsson stjórnmála-
fræðingur, Eiríkur Bergmann Ein-
arsson, stjórnmálafræðingur og 
forstöðumaður Evrópufræðaset-
urs Háskólans á Bifröst, Guð-

mundur Hálfdanarson, prófessor í 
sagnfræði við Háskóla Íslands og 
Valdimar Halldórsson, staðarhald-
ari á Hrafnseyri. 
Erlendu fyrirlesararnir eru Lene 
Hansen, dósent í alþjóðasamskipt-
um við stjórnmálafræðideild 
Háskólans í Kaupmannahöfn, Liah 
Greenfeld, prófessor í stjórnmála-
fræði við Boston University og 
Ole Wæver, prófessor við stjórn-
málafræðideild Háskólans í Kaup-
mannahöfn.
Hrafnseyri við Arnarfjörð er fæð-
ingarstaður Jóns Sigurðssonar og 
því er staðsetningin mjög viðeig-
andi fyrir þingið.
Þingið hefst kl. 9 laugardagsmorg-
uninn 16. júní. Nánari upplýsingar 
á www.hsvest.is og www.hi.is. 

Þjóð og hnattvæðing



BÍLAR &
FARARTÆKI



Burstabæir aftur í 
notkun
Arkiteó hefur hannað 
nútímalegt sumarhús með 
útliti burstabæjar BLS. 6

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

garðurinn
FIMMTUDAGUR 14. JÚNÍ 2007

Tilvalið í bústaðinn
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Margrét Frímannsdóttir, fyrr-
verandi alþingismaður, er 
mikill garðunnandi og hefur 
ræktað upp garðinn sinn 
í Kópavogi frá grunni eftir 
að hún keypti hús þar fyrir 
fimm árum.

„Ég ólst upp við garðrækt því 
mamma var ein af þeim fáu sem 
reyndu að hafa garð á Stokks-
eyri þegar ég var ung. Það var 
alltaf sagt að það þýddi ekkert 
að hafa garð við sjávarsíðuna og 
þrátt fyrir að við byggjum alveg 
niðri við sjóinn var hún alltaf með 
blómagarð,“ segir Margrét sem 
telur sig hafa smitast af blómaá-
huga móður sinnar í æsku. „Ég vil 
alltaf hafa blóm í kringum mig og 
garðræktin hefur verið mitt helsta 
áhugamál um árin. Það veitir mér 
mikla hugarró að fara út í garð til 
dæmis eftir mikla fundasetu eða 
annað og það má segja að garð-
ræktin sé mín líkamsrækt.“

Margrét flutti í Kópavoginn 
ásamt eiginmanni sínum fyrir 
fimm árum og var ánægð með að 
garðurinn skyldi vera í algjörri 
órækt. „Það var bara hekkið og 
nokkur tré svo við gátum skipu-
lagt þetta sjálf alveg frá grunni. 
Núna erum við að klára fram-
kvæmdir bak við húsið og reisa 
lítið garðhús sem maðurinn minn 
gaf mér í afmælisgjöf á dögunum. 
Þar ætla ég að geyma verkfærin 
mín og rækta upp plöntur því mér 
finnst svo gaman að byrja snemma 
á vorin að setja niður lauka,“ segir 
Margrét.

Í garðinum hjá Margréti eru 
nánast eingöngu fjölærar plönt-
ur og segist hún vera mun minna 
fyrir sumarblómin. „Mér finnst 
það mjög heillandi að fylgjast 
með blómunum ár eftir ár og sjá 
þau vaxa og dafna. Það gefur líf-
inu svo mikinn tilgang að sjá hvað 
maður getur ræktað upp og ég 
hugsa um hverja einustu plöntu 
eins vel og ég get. Svo er það nátt-
úrulega alveg nauðsynlegur hluti 
af sumrinu að hafa gróðurinn,“ 
segir Margrét sem þekkir nöfnin 
á öllum plöntunum sínum.

„Í dag eru liljur af öllum teg-

undum uppáhaldsblómin mín. Ég 
er með sextán eða sautján afbrigði 
af liljum í garðinum hjá mér og 
mér finnst þær ofsalega falleg-
ar,“ segir Margrét en í garðinum 
má líka finna þrjú eplatré, plómu-
tré og kirsuberjatré sem eru farin 
að blómstra. „Ég þarf bara að fá 

fleiri hunangsflugur í garðinn hjá 
mér en það er óvenjulítið um hun-
angsflugur og geitunga hér núna,“ 
segir Margrét sem er líklega einn 
fárra Kópavogsbúa sem sakn-
ar hunangsflugnanna og geitung-
anna í sumar. sigridurh@frettabladid.is

Hugsar um hverja plöntu
Margrét hefur ásamt eiginmanni sínum náð að búa til gríðarlega fallegan garð í Kópavoginum á aðeins fimm árum.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Rauðvíðirinn dafnar vel í garðinum og er 
Margrét afskaplega ánægð með hvað hann 
hefur náð sér vel á strik. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Lítill og sætur gosbrunnur gægist upp á milli blómanna á sólpallinum og skapar 
notalegan vatnsnið þegar hann seytlar ofan í litlu tjörnina. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Þessi fallegi engill sómir sér vel þar 
sem hann stendur á steini og nýtur sín í 
góðviðrinu. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

 BLÓMABOLLI
Gaman getur verið að brjóta upp hefðbundið 
form eins og hönnuðurinn Gitta Gschwendtner 
hefur gert með blómabollanum. Á mynd 
lítur hann út fyrir að vera venjuleg-
ur kaffibolli með undirskál en í raun 
er hann stór blómapottur sem Gitta 
hefur nefnt Plant cup. Bollinn getur 
bæði staðið innandyra og úti. Þessi skemmtilega hugmynd Gittu hefur 
óneitanlega á sér dálítinn Lísu í Undralandi brag. Plant cup er til sölu á 
vefsíðunni thorstenvanelten.com.

 LÍFRÆN RÆKTUN er í örum vexti og ætti ekkert að vera því til 
fyrirstöðu að fólk geri garðinn heima lífrænan. Til þess að garðurinn sé líf-
rænn þarf að fylgja nokkrum reglum. Til dæmis má ekki nota skordýra-
eitur eða tilbúinn áburð, nema áburðurinn sé lífrænn. Vefsíðan www.org-
anicgarden.com er óþrjótandi brunnur upplýsinga um lífræna garðrækt. 
Upplýsingarnar henta vel íslenskum garðræktendum því þær taka mið af 
því að sá sem nýtir sér þær getur verið staddur hvað sem er í heiminum. 

Besta leiðin til að losna við 
fíflana er að stinga þá upp að 
vori þegar þeir eru vel sjáan-
legir og viðráðanlegri en þegar 
líða tekur á sumarið. Hægt er að 
nota kantskera eða svokallaðan 
fíflabana til verksins en mestu 
skiptir að ná upp rótinni. Verið 
er að reyna að minnka eitur-
efnanotkun í görðum og þetta er 
því einfaldasta og besta leiðin. 

Ráðist á fíflana

Family

tekkborð með 

sólhlíf og 

Helena

stólar

frá

Royal Teak.

Fiskislóð 45 • 101 Reykjavík • S-565 3399 • www.signature.is



Sumarhúsalán

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
*Skv. útlánareglum SPRON

Láttu drauminn rætast!

Dreymir þig um nýtt sumarhús eða endurbætur á því 
sem þú átt nú þegar?

Hjá SPRON býðst þér sumarhúsalán til þess meðal annars að …

• stækka eða breyta sumarhúsinu
• setja upp heitan pott
• endurnýja innréttingar 

... eða til að kaupa nýtt sumarhús

Lánið er veitt til allt að 15 ára*
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Á baklóð Verkfræðistofu Sig-
urðar Thoroddsen er sannkall-
aður lystigarður. Þangað getur 
starfsfólkið leitað í ró fjarri 
skarkala umferðarinnar.

Á góðviðrisdögum kvartar flest 
skrifstofufólk undan því að þurfa 
að sitja inni við tölvuna. Það horf-
ir eymdarlega út um gluggann á 
þá sem ganga léttklæddir framhjá 
og njóta sólarinnar. Þegar kaffi-
pásurnar loks koma er lítið annað 
hægt að gera en fara út á bílastæði 
og þaðan er fólk fljótt að hörfa.

Málum er ekki svo háttað hjá 
starfsmönnum Verkfræðistofu 
Sigurðar Thoroddsen, VST, en 
starfsfólkið hefur greiðan aðgang 
að gróðurparadís í bakgarði fyrir-
tækisins. Þangað leitar það til að 
endurnýja kraftinn og næra and-
ann, sérstaklega þegar vel viðrar. 
Á góðviðrisdögum er jafnvel grill-
að í hádeginu og þá láta fáir sig 
vanta í herlegheitin.

Saga garðsins á rætur sínar að 
rekja aftur til byggingar húsnæðis 
VST. „Þegar húsið var byggt árið 
1967 voru miklar klappir á lóðinni 
að húsabaki og Sigurður heitinn 
Thoroddsen verkfræðingur, sem 
var mikill náttúruunnandi, lagði 
mikið upp úr því að þeim yrði hlíft 
og að þær yrðu ekki fyrir hnjaski 
af ágangi vinnuvéla sem notaðar 
voru við bygginguna,“ segir Sig-
urður Þórðarson verkfræðingur 

og líffræðingur en hann var einn 
af þeim sem tók þátt í gróðursetn-
ingu og uppbyggingu garðsins.

Fyrsta verkið í garðinum var að 
leggja túnþökur. Síðan var Reyn-
ir Vilhjálmsson landslagsarkitekt
fenginn til að hanna endanlegt 
útlit lóðarinnar áður en hafist 
var handa við sjálfa gróðursetn-
inguna. „Vorið 1981 var svo efnt 
til gróðursetningardags þar sem 
starfsfólk verkfræðistofunnar og 
fjölskyldur þeirra komu saman og 
gróðursettu tré og runna á lóðinni 
í samræmi við skipulagsuppdrátt-
inn,“ segir Sigurður.

Það gekk ekki þrautalaust að 
koma plöntunum niður því jarð-
vegsþykktin var ekki alltaf næg, 
enda grunnt niður á klappirnar. 
„Sums staðar þurftum við aðeins 

að færa plöntur til og koma þeim 
fyrir í sprungum eða þar sem 
jarðvegsþykktin var meiri,“ segir 
Sigurður. „En niður fóru plönturn-
ar í megindráttum í samræmi við 
skipulagið.“

Nú er allur gróður í garðin-
um vel á veg kominn, tré orðin 
myndarleg og ýmsar blómplönt-
ur blómstra við rætur þeirra. 
„Mér finnst mikilvægt að fólk hafi 
griðastað í vinnunni. Stað sem það 
getur farið á til að endurnæra sig 
svo það komi tvíeflt aftur í vinn-
una,“ segir Sigurður. „Mér finnst 
eiginlega að hvert fyrirtæki ætti 
að hafa slíkan stað en garðurinn 
hér hefur margsannað gildi sitt 
fyrir þá sem starfa og hafa starf-
að á stofunni.“

tryggvi@frettabladid.is

Paradís við vinnustað
Starfsmenn VST nota hvert tækifæri til að fara út í garðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Áður en hafist var handa við uppgræðsluna á baklóð Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen var þar ekkert nema berar klappir.

Sigurður Þórðarson, verkfræðingur og líffræðingur, vann um árabil hjá VST.

TOPLINE
gluggar og hurðir

DANLINE gluggar

Hafðu samband og við ráðleggjum þér

Gluggar Sólhýsi
Hurðir Svalalokanir

Einangrunargler - Öryggisgler - Speglar

Frábær lausn í  bæði
gamalt og nýtt:

Einbýlið, fjölbýlið, sumarhúsið
eða hvar þar sem fegurð

og gæði njóta sín

Ægisbraut 30   300 Akranes   Sími: 431 2028 Fax: 431 3828
Netfang: glerhollin@glerhollin.is   Heimasíða: www.glerhollin.is



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

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

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

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

Nicorette Fruitmint

Bragðbetra í bragðprófun1)

Betra verð

betra bragð

Bragð sem kemur á óvart

Þín ákvörðun
Þín leið
Þitt Nicorette



 14. JÚNÍ 2007  FIMMTUDAGUR6 fréttablaðið garðurinn

Arkitektar hjá Arkiteó hafa 
sett gamla hugmynd í nýjan 
búning.

„Við höfum sett fram tillögu að 
sumarbústað sem líkist burstabæ. 
Þótt formið sé gamaldags, er bú-
staðurinn hugsaður sem nýtísku-
legt hús,“ segir Einar Ólafsson, 
hjá arkitektastofunni Arkiteó.

„Gaflarnir eru mikið opnir, í 
glerflötum og opið á milli hæða,“ 
heldur Einar áfram. „Í stærri bú-
stöðum þar sem tvær burstir eru 
fyrir, er glerbygging á efri hæð-
inni. Hún tengir burstirnar saman, 
þannig að hægt er að ganga á milli 
þeirra. Velja má um eina, tvær og 
þrjár burstir, allt eftir því hvern-
ig húsið er hugsað. Maður getur 
til dæmis valið um einbýli, rað- 
eða parhús, þannig að möguleik-
arnir eru fjölmargir þótt formið sé 
að vissu leyti gamaldags. Síðan má 
ekki gleyma því að svona húsnæði 
er algjörlega viðhaldsfrítt.“

Einar segir hönnun sumarbú-
staðanna í takt við þá stefnu stof-
unnar að teygja sig aðeins lengra 
en gengur og gerist. Auk þess upp-
fylli þeir allar helstu kröfur nú-
tímamannsins og falli vel inn í 
umhverfið, sem samrýmist þeirri 
hugmyndafræði Arkiteó að hanna 
húsnæði sem er sniðið eftir þörf-
um viðskiptavina og umhverfis. 

„Arkiteó sérhæfir sig einnig í 
hönnun öllu hefðbundnari bústaða,“ 
bendir Einar þó jafnframt á. „Sem 
dæmi get ég nefnt stílhreina bú-
staði með herbergjum sem snúa í 
útsýnisátt. Hægt er að ganga út úr 
þeim öllum á stóra verönd, sem er 
hugsuð sem tenging við umhverfi 
og náttúru. Svo eru stórir, lóðrétt-
ir gluggar á bústöðunum í stað lá-
réttra, alveg eins og á heilsárs- eða 
einbýlishúsum. Þannig getur ungl-
ingurinn læðst inn og út úr húsi 
eins og honum sýnist,“ bætir hann 
við og hlær.

Einar segir dæmin hér að ofan 
sýna svo ekki verði um villst, að 
fólk geri sífellt meiri kröfur varð-
andi hönnun sumarbústaða. „Áður 
fyrr var meira farið eftir skúffu-
teikningum við hönnun bústaða og 
þá var lítill sem enginn metnaður 
lagður í þá. Fólk var bara sátt við 
að eiga þak yfir höfuðið, í stað þess 
að huga betur að eigin þörfum og 
umhverfisins. Nú vill það stærri 
og vandaðri gerðir af hefðbundn-
um T- og L-laga bústöðum. Í dag 
eru sumarbústaðir því engu síðri 
en vönduð einbýlishús.“   roald@fretta-

Burstabæir aftur í notkun

Auk hefðbundins rýmis eru í húsinu koníaksstofa, tómstundaherbergi, bíósalur, 
gufubað og innilaug.

Hérna sést hvernig hús eftir Arkiteó er gert með það í huga að falla sem best að 
umhverfinu. Húsið myndar ákveðinn ramma utan um útisvæði sem tengist eldhúsi, 
borð- og setustofu. Gestahús/listagallerí lokar rammanum.

Einar Ólafsson arkitekt segir Íslendinga 
gera meiri kröfur um gæði sumarbú-
staða en áður fyrr. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Tillaga Einars og félaga 
að sumarbústað með 
burstabæjarsniði, er 
nokkuð nýstárleg.

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Vörn gegn brunaslysum frá Danfoss
Termix One tengigrind til hitunar á neysluvatni

Stillanlegt hitastig neysluvatns

Stórminnkar slysahættu af völdum heita neysluvatnsins

Jafn þrýstingur á heitu og köldu neysluvatni, lengir líftíma blöndunartækja

Léttari þrif, enginn kísill á flísum og hreinlætistækjum

Vönduð vara, lítill viðhaldskostnaður

Áralöng reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður

Auðveld í uppsetningu

Snyrtileg hlíf fylgir

•

•

•

•

•

•

•

• www.stillumhitann.is

Bæjarlind 6, Kóp. • s. 534 7470 • www.feim.is
Opið virka daga 10-18 og laugardaga 11-16

MUSKOKA FURU STÓLAR
Nú getum við boðið þessa frábæru hönnun úr FURU

12,500,-kr

39,000,-kr tvöfaldur stóll m/borði

FEIM - Lenen Bjerre
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Tími sumarblómanna er loks 
að renna upp og óhætt að fara 
að planta þeim í garðinn. 

Sumarblómin eru einærar plöntur 
og eru í blóma yfir sumartímann 

í öllum regnbogans litum og lífga 
upp á umhverfið. Blómin má setja 
í ker, potta eða beð með fjölærum 
plöntum og runnum til skrauts. Í 
Gróðrarstöðinni Storð í Kópavogi 
má finna gríðarlegt blómahaf og 
er hægt að velja sér blóm af öllum 

stærðum og gerðum fyrir sum-
arið. Jón Ragnar Björgvinsson, 
starfsmaður í Storð, segir nauð-
synlegt að gefa sumarblómunum 
áburð og mælir sérstaklega með 
að notaður sé fljótandi áburður 
eins og settur er á stofublóm.

Sumarblómin stór og smá

Sólbrúður er svipuð mölvunni og stendur í blóma megnið af 
sumrinu. Hún verður þó ekki eins há og malvan og þarf enga 
sérstaka meðferð aðra en sólríkan stað.

Cosmos er líkur sólbrúðinni í umhirðu og gildir það sama um 
þessi blóm.

Skrautsalvía er mikið notuð í samplantanir og í ker, til dæmis 
með hengiplöntum því hún stendur upp úr.

Hengitóbakshorn er afbrigði af venjulegu tóbakshorni. Þetta 
er hengiplanta sem greinir sig og það er gott að slíta af tvo til 
þrjá lengstu endana framan af greinunum því þá þéttist hún 
mikið og getur myndað heilt teppi. Þetta blóm er mjög gott 
að nota í beð og á leiði því það skríður eftir moldinni og er 
mjög sterkt. Er til í hvítu, purpurarauðu, rauðu og fjólubláu og 
blómstrar allt sumarið.

Skógarmalva blómstrar um mánaðamótin maí-júní og er í 
blóma lungann af sumrinu. Hún er yfirleitt í lilluðum litum og 
verður nokkuð há, þannig að hún þarf gott skjól og gott er að 
setja við hana stuðning. Skógarmalvan er mjög dugleg planta 
en nauðsynlegt er að gefa henni góðan áburð eins og öðrum 
sumarblómum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM





Húsa-
smiðjan.
Garðhús. 
99.900
kr.
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Í góðu veðri er gaman að leika 
sér úti.

Á sumrin getur verið gott að 
vera með einhver skemmtileg 
leiktæki fyrir börnin í garðinum 
svo þau hafi eitthvað við að vera á 
meðan hinir fullorðnu sleikja sól-

ina. Öll börn hafa gott af hreyf-
ingu og útiveru og ef veðrið 

er gott hafa flest þeirra 
mjög gaman af því að 

leika sér úti. Í versl-
unum má finna 
margt sniðugt sem 
gerir útiveruna 
ennþá skemmti-

legri hvort sem 
það eru hús, 
skip eða risa-
vaxnir sniglar.

Líf og fjör í garðinum

Byko.
Sjóræn-
ingjaskip. 
1.890 kr.

Byko. Fót-
boltamark. 
4.990 kr.

Leikhöllin.
Hjólabíll. 69.300 

Byko.
Hús. 3.490 kr.

Byko. 
Buslulaug. 
690 kr.

Húsasmiðjan. Ruggusnigill. 1.950 kr.

ALLT Í GARÐINN FYRIR SUMARIÐ
Jutlandia
Harðviður



SAUMUM Í SUMAR
Við erum fagfólk í saumavélum.
Íslenskur leiðarvísir og/eða kennsla fylgir
öllum saumavélum frá okkur.

Eigin varahluta- og viðgerðarþjónusta.
Eingöngu sérmenntaðir viðgerðarmenn

25% afsláttur af öllum fylgihlutum með saumavélum,
s.s. forritum, quiltborðum, útsaumsdiskum, nálum, fótum,
tvinna, o.fl.

 PFAFF, REYKJAVÍK

 LJÓSGJAFINN, AKUREYRI

VERSLUNIN VÍK, AUSTURLANDI

 LÓNIÐ, HÖFN

VOGUE, SELFOSSI

 ÞRISTUR, ÍSAFIRÐI

FULLKOMIN HEIMILISSAUMAVÉL
16 spor
60 aðgerðarmöguleikar
Stillanlegur fótþrýstingur
Nálaþræðari
Alsjálfvirk hnappagöt

EINFÖLD HEIMILISSAUMAVÉL. 28 spor, hnappagöt, teygjusaumar
og falleg skrautspor. Stillanlegur fótþrýstingur.

FRÁBÆR Í BÚTASAUMINN. 88 innbyggð spor, 13 bútasaumsspor,
yfirflytjari, 4 gerðir af hnappagötum og fleira.
Bútasaumsborð og bútasaumsfótur fylgir frítt með.

SKEMMTILEG OG ÞÆGILEG HEIMILISSAUMAVÉL.
35 spor, alsjálfvirkt hnappagat og sjálfvirkur nálaþræðari.

EINFÖLD OG ÞÆGILEG OVERLOCKVÉL. 2, 3, 4 þráða vél, mis-
munaflutningur, stillanleg sporlengd og sporbreidd, stillanlegur
fótþrýstingur.

FULLKOMIN HEIMILISSAUMAVÉL. 22 spor, 80 aðgerðamöguleikar,
stillanlegur fótþrýstingur, nálaþræðari, hraðastilling, nálastilling,
nálin uppi, nálin niðri og alsjálfvirk hnappagöt.

AR-4260 GUFUSTRAUJÁRN m/katli 0,9 ltr. stanslaus gufa kr. 22.400.-
Stórt og stöðugt STRAUBORÐ.  Vinnuflötur 120 x 40 cm. kr. 13.900.-

PFAFF SMART 100
TILBOÐ 19.900.-

PFAFF 2046
TILBOÐ 119.900.-
BÚTASAUMSBORÐ
OG FÓTUR FYLGIR

FRÍTT MEÐ

BROTHER BM-3600
TILBOÐ 24.900.-

HUSQVARNA HS-901
OVERLOCKVÉL

TILBOÐ 39.900.-

HUSQVARNA
HS-122

TILBOÐ 39.900.-

HUSQVARNA HS-116
TILBOÐ 35.900.-

PROFESSIONAL
GUFUSTRAUJÁRN

OG BORÐ



 14. JÚNÍ 2007  FIMMTUDAGUR12 fréttablaðið garðurinn

Á vegum Garðyrkjufélags Íslands 
eru starfræktir fjórir klúbbar.  
Einn þeirra er sumarhúsaklúbb-
urinn Bjarkir. Valborg Einars-
dóttir er garðyrkjufræðingur og 
jafnframt eini starfsmaður Garð-
yrkjufélagsins.
Markmið allra klúbbanna er að 
safna þekkingu og reynslu og 
miðla á milli félaga í Garðyrkjufé-
laginu.  Sumarhúsaklúbburinn er 
sérstaklega hugsaður til þess að 
stuðla að fjölbreytilegri ræktun 
gróðurs í sumarhúsalöndum. 
„Svo stöndum við fyrir skoðun-

arferðum og fórum einmitt í eina 
slíka um síðustu helgi. Við fórum 
og skoðuðum ræktun hjá tveimur 
félögum sem báðir eru með mjög 
stórar sumarhúsalóðir. Báðir aðil-
ar eru með mjög fjölbreytta rækt-
un,“ segir Valborg. 

Garðyrkjufélag Íslands er 
áhugamannafélag og allir sem 
koma að félaginu, utan Valborg-
ar, vinna í sjálfboðavinnu. Sumar-
húsaklúbburinn Bjarkir var stofn-
aður innan félagsins í júní 2002 og 
er því orðinn fimm ára gamall. 

thorunn@frettabladid.is

Sumarhúsaklúbburinn Bjarkir í skoðunarferð

Randagrasið gefur fallegt litasamspil 
í náttúruna, en það getur orðið rúmur 
metri á hæð. MYND/VALBORG EINARSDÓTTIR

Irma og Sigurður Blöndal tóku á móti félögum sínum í Bjarka og var þeim fært 
plómutré í þakklætisskyni fyrir móttökurnar.

Kínverska húsgagnafyrirtækið 
Catic Furniture sérhæfir sig í há-
tísku hægindahúsgögnum í garð-
inn. Sófarnir eru einstaklega þægi-
legir að sitja í og hönnunin veru-
lega glæsileg og líkist gjarnan 
hefðbundnum stofuhúsgögnum. 
Grindin er úr áli og sessurnar með 
plastáklæði sem hægt er að fá í 
hinum ýmsu litum. Það væri ekki 
ónýtt að hafa sófasett á borð við 
þetta í garðveislum sumarsins. -sig

Kínversk
hátískuhönnun

Hátískuhúsgögn frá Kína sem eru í senn 
stílhrein, falleg og þægileg.

SANYL
ÞAKRENNUR

• RYÐGA EKKI.
• PASSA Í GÖMLU RENNUJÁRNIN.
• STANDAST ÍSLENSKT VEÐURFAR.
• AUÐVELDAR Í UPPSETNINGU.
• ÓDÝR OG GÓÐUR KOSTUR.

Fást í flestum byggingavöru-
verslunum landsins.

Kryddjurtir haga sér eins og 
aðrar laufplöntur. Þær spíra á 
vorin, dafna 
yfir sumartím-
ann, blómstra 
og framleiða 
fræ. Krydd-
jurtir eins og 
garðablóðberg,
minta og rós-
marín eru fjöl-
ærar og spretta upp af sömu rót-
inni ár eftir ár. Til annarra þarf 
að sá á hverju ári, meðal þeirra 
eru basilíka, sumarkrydd og kór-
íander. Nokkrar jurtir eru tvíærar 
og hafa tveggja ára vaxtarskeið. 
Steinselja er ein þeirra þótt betra 
sé að rækta hana sem einæra jurt 
vegna þess að lauf hennar eru 
bragðminni síðara árið.

Kryddjurtir
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Garðlist hefur fjárfest í sláttu-
vél sem slegið getur gras í 
miklum halla. Stjórnandinn 
getur slakað á með fjarstýr-
ingu í hendi.

„Við sáum vélina á sýningu í 
Þýskalandi síðasta haust og 
ákváðum að gerast umboðsmenn 
hennar á Íslandi,“ segir Brynj-
ar Kjærnested, framkvæmda-
stjóri Garðlistar, sem heillað-

ist af fjarstýrðri sláttuvél sem 
hann segir algerlega sér á báti. 
„Ég hafði ekki séð fjarðstýrða 
sláttuvél áður,“ segir Brynjar og 
útskýrir kosti vélarinnar. „Sér-
hæfnin er mikil enda tel ég að 
engin vél geti slegið í eins mikl-
um bratta.“ Vélin sem er af gerð-
inni Irus þykir mjög hraðvirk og 
segir Brynjar hana afkasta álíka 
miklu í brekku og sláttutraktor á 
jafnsléttu. „Það hægir eiginlega 
ekkert á henni að vera í brekku,“ 
segir Brynjar en vélin er belta-
drifin og dísilknúin.

Brynjar segir breytta tíma 
þegar kemur að slætti fyrir bæj-
arfélögin. „Mönum hefur fjölgað 
mikið og eru bæði hærri og bratt-
ari til að spara plássið. Í mörg-
um þeirra er erfitt að standa 
hvort sem er til að slá eða raka,“ 
segir Brynjar. Fjarstýrð sláttuvél 
kemur sér því sannarlega vel í 
slíkum brekkum. Vélin er þó ekki 
sjálfvirk að öllu leyti. Ávallt þarf 
starfsmann til að fylgja henni 
eftir og stjórna með fjarstýringu. 
Stjórnandinn stendur þá neðst í 
brekkunni og labbar með vélinni.

Brynjar segir lítið mál að læra 
á sláttuvélina. „Þetta er einfald-
ara en að sitja á sláttuvél og stýra 
henni, þetta er nánast eins og að 
spila tölvuleik,“ segir hann glett-
inn og bætir við að þeir hjá Garð-
list muni hiklaust fá sér fleiri 

slíkar vélar. Hann telur að vélin 
muni borga sig á nokkrum árum 
en ein slík kostar um þrjár millj-

ónir króna. „Þetta er það sem 
koma skal enda ekki hægt að 
bjóða starfsmönnum upp á að 

standa eða keyra í svona bröttum 
bekkum.“

solveig@frettabladid.is

Grasið slegið með fjarstýringu

Að stýra sláttuvélinni er nánast eins og að spila tölvuleik. Hér er einn starfsmanna Garðlistar að störfum við Vesturlandsveg.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hljóðmanir verða sífellt brattari og 
hærri og erfitt getur verið að standa í 
þeim til að slá eða raka.

Sumarið
er tíminn...

Opið 10:00 - 20:00 virka daga | Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | www.IKEA.is

SKINA útisería, krans
Ø30 cm 1.995,-

SOMMAR gerviblóm 
prestabrá H60 cm,
ýmsir litir 295,-

STORÖN hægindastóll 80x63x103 cm, gegnheill akasíuviður 6.990,-
STORÖN stóll m/örmum 62x62x82 cm, gegnheill akasíuviður 5.990,-

SKINA sería 56 perur
L14,2 m 1.995,-

PLATTA gólfklæðning 45x45 cm,
gegnheill akasíuviður 450,-/stk.

SOMMAR sogrör 200
stk. ýmsir litir 95,-

95,-
SOMMAR strandpoki
45x45 cm

SOMMAR ísskeið 95,-

65,-
SOMMAR flugnaspaðar 2 stk.

SOMMAR íspinnamót,
ýmsir litir 195,-

595,-
SOMMAR hangandi
sprittkertastjaki H27 cm

450,-
SOMMAR blómakanna
1,5 l ýmsir litir

ÄPPLARÖ sumarhúsgögn, gegnheill akasíuviður
Stóll m/örmum L62xB62xH82 cm  5.290,- Felliborð L140/260xB78xH72 cm 13.990,-
Hægindastóll L80xB63xH103 cm  5.290,- Bekkur L117xB62xH80 cm 7.990,- 

BOLLÖ fellistóll
L36xB54xH85 cm
gegnheill akasíuviður 2.490,- 

ÄPPLARÖ vængjaborð
L20/133xB62xH71 cm
gegnheill akasíuviður 8.690,-
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Garðurinn við Urðargil 
5 á Akureyri er fallegur 
og snyrtilegur. Hjónin og 
eigendurnir, Kristín Sig-
tryggsdóttir og Karl Friðrik 
Karlsson, útbjuggu beðin 
og smíðuðu allt í garðinum.

„Við höfðum áður búið í blokk 
og höfðum engan garð svo þegar 
við fluttum hingað misstum við 
okkur alveg í garðyrkjunni,“ 
segir Kristín Sigtryggsdóttir en 
hún og eiginmaður hennar, Karl 
Friðrik Karlsson, hafa útbú-
ið fallegan garð í kringum íbúð 
sína í raðhúsi í Urðargili á Ak-
ureyri. Hjónin fluttu með fjöl-
skyldu sína í Urðargilið árið 1999 
en byrjuðu að vinna í garðinum 
tveimur árum síðar. Í dag er um 
ákaflega fallegan garð að ræða 
og það skemmtilega er að Kristín 
og Karl gerðu allt sjálf. „Við 
byrjuðum bara án þess að vita í 
rauninni hvað við vorum að gera. 
Fyrsta árið sáðum við í garðinn 
og árið eftir skárum við úr fyrir 
stallinum og settum runna. Þar á 
eftir skárum við beðin út,“ segir 
Kristín og bætir við að garður-
inn hafi tekið mikið af þeirra 
tíma. „Þetta er hins vegar svo 
skemmtilegt. Við erum með mat-
jurtagarð og ræktum okkar eigin 

kartöflur, tvær tegundir af gul-
rótum, kál, salat og jarðarber. Ef 
vel sprettur get ég byrjað að taka 
upp úr matjurtagarðinum um 
mánaðamótin júlí-ágúst og fer 
þá út í garð og klippi út í salat-
ið með matnum,“ segir hún bros-
andi. Hjónin fengu viðurkenn-
ingu frá Akureyrarbæ í fyrra 
fyrir garðinn sem þau segja hafa 
verið afar skemmtilegt.

indiana@frettabladid.is

Skemmtilegt að 
vinna í garðinum

Kristín og Karl Friðrik njóta sólarinnar á pallinum allan daginn.Allur garðurinn er snyrtilegur og fallegur.

Karl Friðrik smíðaði fallegan kassa utan 
um ruslatunnuna sem Kristín skreytti 
með blómum.

Hjónin Kristín Sigtryggsdóttir og Karl 
Friðrik Karlsson útbjuggu garðinn sjálf .
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

Kofinn er það nýjasta í garðinum en bóndinn smíðaði hann fyrir tveimur vikum undir verkfærin. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

Byko stendur fyrir skemmtilegum leik í sumar þar sem allir strákar 
og stelpur eru hvött til að taka upp hamar og sög og sýna hvað í þeim 
býr. Verkefnin eru í senn einföld og skemmtileg, að smíða annað hvort 
kofa eða kassabíl, og ef framkvæmdagleðin er slík þá má auðvitað 
smíða hvort tveggja. Allir krakkar, 15 ára og yngri, geta tekið þátt.

Þegar að smíðinni er lokið eru síðan teknar að minnsta kosti þrjár 
myndir af meistaraverkinu og þær sendar til BYKO, í tölvupósti á 
kofi@byko.is eða kassabíll@byko.is eða í pósti merktum Kofa- og 
kassabílaleiknum.

Dómnefndin er ekki skipuð neinum aukvisum en í henni sitja Mar-
grét Pála Ólafsdóttir hjá Hjallastefnunni, Siggi Sigurjóns leikari, 
Steve Christer og Margrét Harðardóttir hjá Studio Granda, Þormóð-
ur Dagsson hjá bílablaði Morgunblaðsins og Tinni Sveinsson, ritstjóri 
Húsa og Híbýla.

Verðlaunin eru ekki af verri endanum. Í fyrsta sæti er tívolíferð 
fyrir fjölskyld-
una til Kaup-
mannahafnar, 
innifalinn hót-
elgisting og 
ferð í Tívolí 
(tveir fullorðn-
ir og tvö börn). Í 
öðru sæti í hvor-
um flokki fyrir 
sig er vöruút-
tekt fyrir 20.000 
krónur í BYKO 
og í þriðja sæti 
er 10.000 króna 
úttekt.

Skilafrestur 
mynda rennur 
út 8. apríl.

- tg

Keppni um kofa 
og kassabíla

Fyrstu verðlaun í 
leiknum er ferð fyrir 
fjölskylduna í Tívolí 
í Kaupmannahöfn.

Engin mánaðargjöld - þú átt kerfið!
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Stílhrein garðhúsgögn

Húsgögnin eru stílhrein og tímalaus.Garðhúsgögnin eru úr gegnheilu tekki.

Stílhrein og tímalaus garðhúsgögn úr 
gegnheilu tekki hafa verið til sölu hjá 
húsgagnaversluninni Ego Dekor, Bæjar-
lind 12, undanfarin sumur. „Við erum með 
stækkanleg borð, garðbekki og stóla í þessari línu sem 
kemur frá Indónesíu,“ segir Stella Bogadóttir verslunar-
stjóri og telur húsgögnin bæði henta á svalir og stærri 
garða. Hún segir garðhúsgögnin hafa átt miklum vinsæld-
um að fagna síðastliðin sumur og jafnvel séu sumir farnir 
að safna húsgögnum úr línunni og bæti við á hverju sumri. 

Ný sending af gjafavöru var einnig tekin upp í Ego 
Dekor á dögunum, þar á meðal mikið af fallegum luktum 
í nokkrum gerðum og litum. Fást þær frá 2.500 krónum 
upp í 5.900 krónur.

Það er ýmislegt sem huga þarf að 
þegar fjölærar plöntur eru gróður-
settar í görðum og því rétt að 
kynna sér það fyrir fram hvernig 
best sé að haga verkinu þegar 
heim er komið með nýja plöntu. 

Best er að gróðursetja jurtina 
sem fyrst svo ræturnar nái ekki 
að þorna og varast að sól skíni á 
þær því þær geta eyðilagst á ótrú-
lega skömmum tíma. Holurnar 
þurfa að vera nægilega stórar 
til að hægt sé að koma rótunum 
fyrir og greiða úr þeim án þess 
að hnoða þeim saman en langar 
tægjur má stytta. Í botni holunnar 
þarf að losa um moldina og jafn-
vel blanda í hana áburði eða safn-
haugamold.

Eftir gróðursetningu skal vökva 
vel og sé sólskin eða hvassviðri er 
gott að hvolfa einhverju yfir jurt-
ina fyrstu dagana, til dæmis fötu, 
kassa eða blómapotti, til hindra 
útgufun. Það á sérstaklega við ef 
jurtin er blaðmikil.

Jurtina skal setja álíka djúpt og 
hún hefur staðið áður, eða örlítið 
dýpra og ýta moldinni þétt að rót-
unum, einkum ef jarðvegurinn er 
léttur og sendinn. 

Svo er upplagt að stinga nafn-
spjaldi niður hjá jurtinni til að 
byrja með á meðan nýir eigendur 
hennar læra að þekkja hana.

Vandað til 
verka

Sverðburkninn er nokkuð vinsæl fjölær 
planta.

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Jupiter frá Royal Teak: Sólbekkir, stækkanl.borð og stólar, sólhlífar.
Scalamonti frá Sun Furniture: Borð: ryðfrítt stál með granítplötu, 

Stólar og sólbekkir: ryðfrítt stál með svörtu textilene.

Stílhrein hönnun og glæsileiki. 

Fiskislóð 45 • 101 Reykjavík • S-565 3399 • www.signature.is



Bolafót 1 • 260 Reykjanesbær • www.sgbilar.is

BMW 3 320I Árgerð 2006. Ekinn 12 þ.km. Verð kr. 3890.000. Yfirtaka á láni.

MAZDA 6 I Árgerð 2004. Ekinn 20þ.km. 
Verð kr. 2890.000. Yfirtaka á láni

FELLIHÝSI  COLIMAN CHEYENNE 
Árgerð 2000. Verð kr. 1050.000. 
toppeintak

MAZDA 6 S/D TS Árgerð 2004. Ekinn 46þ.km. Verð kr. 1990.000. Yfirtaka á láni

FELLIHYSI GRAND TOUR SANTA FE 
Árgerð 2004. Verð kr. 1250.000. 
Fortjald, Sólarsella. Heitt og kalt vatn.

HYUNDAI SANTA FE 4X4 Árgerð 
2006. Ekinn 15 þ.km. Verð kr. 
3070.000. Yfirtaka á láni

RENAULT LAGUNA Árgerð 2006. Ekinn 18 þ.km. Verð kr. 2690.000. 
yfirtaka á láni

HYUNDAI SANTA FE 4X4  DIESEL LUX Árgerð 2005. Ekinn 31 þ.km. 
Verð kr. 3270.000. Yfirtaka á láni

CHEVROLET CAPTIVA Árgerð 2007. 
Ekinn 1 þ.km. Verð kr. 4100.000. 

HYUNDAI TRAJET 7 MANNA 
Árgerð 2005. Ekinn 53 þ.km. 
Verð kr. 2190.000. Yfirtaka á láni.
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ÞJÓNUSTA



HEILSA
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TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI ATVINNA



TILKYNNINGAR

Umsóknarfrestur er til 18. júní n.k.
Ferilskrá sendist á netfangið 
kboland@hbu.is

Við erum að leita að duglegum einstakling-
um í fullt starf og hlutastarf. Starfið felst í 
almennum verslunarstörfum og ráðgjöf til
viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi

KAREN MILLEN | Kringlunni og Smáralind | karenmillen.com

Sumarvinna
& framtíðarstörf

Myllan leitar eftir duglegu fólki
í sumarvinnu og til framtíðarstarfa.

Tæknideild:
Framtíðarmann sem er vanur viðhaldsvinnu og
nýsmíði. Vinnutími: 12 tíma vaktir, unnið í 7 daga og
7 dagar frí.

Tiltekt:
Sumarafleysing; röskan aðstoðarmann á frystibíl,
tiltekt á frystivörum.Vinnutími 07-17.

Framleiðsludeild:
Sumarafleysingar með möguleika á framtíðarstarfi.

Þrifadeild:
Sumarafleysingu í þrif.

Áhugasamir sendi inn umsókn
á www.myllan.is eða með 

tölvupósti á helga@myllan.is
Nánari upplýsingar 

í síma 510 2300

www.myllan.is

Zatrudni  ludzi do 
pracy za granic ,

Zarejestruj si  na stronie www.voot.is
Je li znasz angielski, b dziesz mia  lepsz  szans  na prac .

PRACA W ISLANDII / JOB IN ICELAND

Pilnie poszukujemy / We need
CIE LI BUDOWLANYCH Z DO WIACZENIEM / 
BUILDERS CARPENTERS WITH EXPERIENCE
Znajomo  angielskiego w stopniu komuni
katywnym / English communicative

z do wiadczeniem  na nast puj ce stanowiska:

VOOT EMPLOYMENT AGENCY
HAFNARGATA 90 • 230 REYKJANESBÆR

PHONE 581 2222 • FAX 581 2223
WWW.VOOT.IS • VOOT@VOOT.IS

Stórutjarnaskóli
601 Akureyri  641 Húsavík 
Sími 4643220  4643221  fax 4643224
Kt. 7005730289  vsk.nr.40164

Auglýsing um deiliskipulag á 
Seltjarnarnesi

Bæjarstjórn Seltjarnarness auglýsir hér með tillögu að
breytingu á deiliskipulagi skóla- og íþróttasvæða skv.
1.mgr. 26. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997
með síðari breytingum.

Breytingartillagan felur í sér eftirfarandi breytingar:
Stækkun á lóð íþróttavallar, Suðursrönd 14.
Stækkun á byggingarreit stúku. Stækkaður byggingar-
reitur skal rúma bæði stúku og vallarhús. Í vallarhúsinu 
er gert ráð fyrir búningsaðstöðu fyrir leikmenn,
salernisaðstöðu fyrir almenning, veitingasölu ofl.
Byggingin er steinsteypt með flötu þaki sem gengur
inn í núv. landhalla. Kvöð er á lóðinni þess efnis að
nemendur Valhúsaskóla geti nýtt sér þak vallarhúss
til útileikja. Gert er ráð fyrir fjölgun bílastæða vegna
stækkunarinnar.
Stækkun á byggingarreit við austurgafl íþróttahúss. Í
byggingunni er gert ráð fyrir fimleikasal. Útlit byggingar,
efni í veggjum og þaki skal vera áþekkt núv. byggingu.
Hæð nýbyggingar skal ekki ver hærri en mænishæð
íþróttamiðstöðvar. Ekki er gert ráð fyrir fjölgun
bílastræða vegna stækkunarinnar.

Tillagan verður til sýnis á bókasafni Seltjarnarness,
Eiðistorgi 11, 2. hæð frá 14.júní til og með 13. júlí  2007. 
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarfélagsins, www.
seltjarnarnes.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Skriflegum
athugasemdum ef einhverjar eru skal skilað á
bæjarskrifstofu Seltjarnarness, Austurströnd 2, eigi síðar
en 27. júlí 2007. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna.

Skipulagsfulltrúinn á Seltjarnarnesi

•
•

•

S E L T J A R N A R N E S B Æ R



FASTEIGNIR Bóas
Sölufulltrúi

699 6165

Gunnar
Sölufulltrúi

899 0800

Stefán Páll
Löggiltur

fasteignasali

Opið hús í dag fimmtudag
milli kl. 18.00 – 19.00 

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

OPIÐ
HÚS

BÓAS 699 6165 &
GUNNAR 899 0800

SÝNA EIGNINA

Aðeins örfáir skúrar eftir

• 26,3 fm
• Innkeyrsluhurð 240 x 259
• 3ja fasa rafmagn sértafla í hverjum skúr
• Vélslípuð golf
• Góð geymsla
• Gott til útleigu

SÖLUSÝNING EINNIG N.K. LAUGARDAG 16. júní kl. 14.00 – 16.00

Fr
um

BIRKIHÓLAR 2 – 4 – 8 SELFOSSI
SÖLUSÝNING Í DAG 17.00 – 19.00

Sérlega glæsileg fullbúin raðhús með stórum bílskúr. Mjög vandaðar inn-
réttingar og tæki. Parket og flísar á gólfum. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
Gott baðherb. með glugga.

Þvotth. innan íbúðar. Möguleiki á að útbúa vinnuaðstöðu/herb. með sér
útgangi og glugga innaf bílskúr. Eldhús opið inn í stofu. Mikil lofthæð.
Hellulagt og tyrft, komin skjólgirðing.

VANDAÐAR EIGNIR Á GÓÐUM STAÐ. VERÐ FRÁ 32,9 millj.
FASTEIGNASALA

STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

F
ru

m

DEPLUHÓLAR - ÚTSÝNI

Mjög stórt og glæsilegt tveggja íbúða einbýlishús á tveimur hæðum alls 448,4
fm.Tvöfaldur bílskúr. Falleg gróin lóð og yfirbyggðar svalir. EINSTAKLEGA VEL
STAÐSETT EIGN VIÐ ÓBYGGT GRÓIÐ SVÆÐI. ÓVIÐJAFNANLEGT ÚTSÝNI.

Sölumenn Kjöreignar veita nánari upplýsingar

LINDARSEL - SELJAHVERFI

Frábærlega vel staðsett tveggja hæða steinsteypt einbýlishús alls 331,6 fm. með
innbyggðum bílskúr, ofan og sunnan við botnlangagötu við óbyggt svæði á milli
Breiðholts og Salahverfis. Fallegur garður og garðskáli með heitum potti. Falleg
hönnun og gott skipulag. FRÁBÆR STAÐSETNING. Verð 75 millj.

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Á r m ú l i  2 1 ,  R e y k j a v í k  •  k j o r e i g n @ k j o r e i g n . i s  •  w w w . k j o r e i g n . i s

SVARTI SVANURINN
Rauðarárstígur 6
BÓKAÐU SKOÐUN !

Stærð: 283 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Remax Lind kynnir til sölu söluturninn og veitingasöluna Svarta svaninn við Rauðarárstíg í Reykjavík. Um er
að  ræða  rótgróið  fyrirtæki  með  góða  framlegð  og  mikla  möguleika.  Rekstur  fyrirtækisins  er  tvískiptur,
annars vegar hefðbundinn rekstur og sala á smávöru/matvöru sem gefur vel af sér í dag og hins vegar er til
staðar  mjög  vel  tækjum  búið  veislueldhús  sem  býr  yfir  miklum  tekjumöguleikum.  Þetta  er  spennandi
tækifæri fyrir rétta aðila. Mjög hagstætt verð í boði, langtímaleigusamnningur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

695 9500

663 3300

Sumarvinna
& framtíðarstarf

Frón leitar eftir duglegu fólki 
í tímabundna vinnu og framtíðarstarf.

Vegna flutninga á verksmiðju Frón leitum við eftir duglegu fólki
í vinnu í þrjár vikur.  Kvöld og helgarvinna.

Sumarafleysingafólk í pökkun og framtíðarstarfsmann í þrif.

Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsókn á www.fronkex.is
eða á netfangið helga@isam.is. Nánari upplýsingar í síma 522 2700 

www.fronkex.is



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

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18.00 – 20.00
HRAUNBERG 23 - 111 RVK

EINBÝLI og AUKAÍBÚÐ (leigutekjur) Aðalhús er 187,6 fm einbýli
á tveimur hæðum. 4 svefnherbergi. Nýtt eldhús og 42 fm sól-
pallur. Aukahús er 89,9 fm m/ góðri 64,5 fm 2ja herb. íbúð m/
lofti og 25,4 fm bílskúr við hliðina.
SPENNANDI EIGN FYRIR STÓRA FJÖL-
SKYLDU. VERÐ 59,0 millj.

Jón og Hjördís bjóða þig 
og þína velkomna. S. 557 6410.

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

OPIÐ HÚS Í DAG – 18.00- 19.00
KRISTNIBRAUT 31 - 113 RVK

Falleg 4ra herbergja 110,3 fm íbúð á efstu hæð með miklu
útsýni. Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
VERÐ. 29,9 millj.

Nánari uppl.

Þóra Þrastardóttir 

sölufulltrúi - 822 2225 

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

FÉLAG FASTEIGNASALA

FÉLAG FASTEIGNASALA





„Mér finnst gott að hugsa 
stórt. Ef þú ætlar að hugsa 
eitthvað á annað borð, þá 

er alveg eins gott að hugsa 
stórt.“

Argentínsk yfirvöld gefast upp

Í tilefni af 120 ára fæðingarafmæli 
Guðjóns Samúelssonar munu Akur-
eyrarbær, Arkitektafélag Íslands og 
Minjasafnið á Akureyri bjóða upp á 
fyrirlestur og gönguferð með leiðsögn 
í kvöld. Þar mun Pétur H. Ármanns-
son arkitekt fjalla um Guðjón og verk 
hans og í framhaldi verður boðið upp 
á gönguferð með leiðsögn um þann 
hluta bæjarins sem ber sterkust ein-
kenni Guðjóns.

Guðjón var einn fyrsti íslenski arki-
tektinn og er höfundur opinberra bygg-
inga sem setja sterkt svipmót á Akur-
eyri. Akureyrarkirkja er þar efst á blaði 
og er fyrir löngu orðin ein af táknmynd-
um bæjarins. Hann sat í fyrstu skipu-

lagsnefnd ríkisins sem sett var á fót 
árið 1921 og var einn af aðalhöfundum 
fyrsta Aðalskipulags Akureyrarkaup-
staðar sem samþykkt var árið 1927.

Í þessu fyrsta skipulagi var lagður 
grunnur af bæjarmynd sem í má enn 
sjá leifar af í miðbæ og hluta Oddeyr-
ar. Hugmyndir Guðjóns um skipulag 
bæja eru mjög athyglisverðar í ljósi 
sögunnar. Í þeim er í fyrsta sinn gert 
ráð fyrir aðgreiningu atvinnusvæða 
og íbúðarsvæða en slíkar hugmyndir 
áttu mjög upp á pallborðið í skipulagi 
alla 20. öldina.

Einnig er athyglisvert hvernig gert 
var ráð fyrir þremur byggðarkjörn-
um á Akureyri. Vegalengdir milli þá-

verandi hverfa þóttu of langar til þess 
að hægt væri að samræma þau á auð-
veldan hátt í eitt skipulag. Því átti 
hver byggðarkjarni að vera sjálfum 
sér nægur, ef svo má að orði komast. 
Einnig má til gamans geta að hvergi er 
gert ráð fyrir bílastæðum í uppruna-
lega skipulaginu en bílaeign var ekki 
orðin almenn er skipulagið kom út.

Fyrirlesturinn verður á 1. hæð í 
Rósinborg (Barnaskóla Akureyrar) og 
hefst kl. 20. Húsið verður opið frá kl. 
19.30 til skoðunar en það var nýlega 
tekið í notkun eftir endurbætur sem 
miðuðu að því að halda í sem mest að 
upphaflegu útliti hússins en höfundur 
þess er einmitt Guðjón sjálfur.

AFMÆLI

Eiríkur Júlíusson
sem lést á Hjúkrunarheimilinu á Höfn 6. júní sl. verður
jarðsunginn frá Hafnarkirkju föstudaginn 15. júní kl. 14.

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðný Sigrún Eiríksdóttir
Magnús Ástvald Eiríksson

2x60 ára 
afmæli

verða bæði 60 ára á árinu, Þráinn hinn 16. júní og Guðbjörg 27.
ágúst og af því tilefni bjóða þau og fjölskylda þeirra, 

ætting jum, vinum og kunning jum að gleðjast með þeim 
og fagna þessum tímamótum, laugardaginn 16. júní í 
félagsheimilinu Þingborg í Flóahreppi frá kl. 19-23.

Hjónin

Guðbjörg Þ. Gestsdóttir
og Þráinn Elíasson,

Stekkholti 13, Selfossi,

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma og
langamma,

Guðný Egilsdóttir
Sólvangi, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Þjóðkirkjunni í Hafnarfirði
föstudaginn 15. júní kl. 13.00.

Jón Birgir Þórólfsson Brynja Einarsdóttir
Einar Jónsson Eygló Karlsdóttir
Guðný Agla Jónsdóttir Ásmundur Ívarsson
Jóhann Gunnar Jónsson Silja Þórðardóttir
og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, sonur, tengdasonur og
bróðir,

Sveinn Steindór Gíslason
húsasmíðameistari, Arnarheiði 20,         
810 Hveragerði,

lést á Sjúkrahúsi Suðurlands 7. júní sl. Útför hans fer
fram frá Hveragerðiskirkju laugardaginn 16. júní kl. 14.

Magnea Ásdís Árnadóttir
Árni Steindór Sveinsson          Jóhanna Sigurey Snorradóttir
Snorri Þór og Eva Björg
Sigurbjörg Sara Sveinsdóttir  Þorsteinn Karlsson
Ásdís Erla, Katrín Ósk og Bjarkar Sveinn
Eva Rós Sveinsdóttir
Sigurbjörg Steindórsdóttir
Árni St. Hermannsson
Sigurbjörg Gísladóttir og Svanhvít Gísladóttir

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

MOSAIK





Um daginn las ég í blöðunum 
að háttvirtur forsætisráð-
herra Geir H. Haarde hefði 
sérstaklega tekið fram, 
þegar hann afhenti Kristj-

áni Leóssyni eðlisverkfræðingi 
Hvatningarverðlaun Vísinda- og 
tækniráðs á Rannsóknarþingi Rann-
íss, að koss fylgdi ekki með.

Ég rak í fyrstu upp stór augu 
við þessa frétt. Fannst það eigin-
lega hálfgerð öfugmæli að þessi orð 
skyldu spretta af vörum Geirs, sem 
hefur alltaf komið mér fyrir sjónir 
sem sannkallaður heimsborgari og 
prúðmenni. Þegar betur var að gáð 
var forsætisráðherrann þó bara að 
gera að gamni sínu, enda þekktur 
fyrir einstakt skopskyn. 

Hvað sem því líður get ekki ég 

ekki varist þeirri hugsun að ein-
hver alvara hafi nú fylgt brandaran-
um og finnst hann eftir á að hyggja 
lýsandi dæmi fyrir tilfinningalega 
bælingu íslensku þjóðarinnar.

Hvernig væri nú ef við tækj-
um Frakka okkur til fyrirmyndar. 
Þessa hámenningarþjóð sem kyss-
ist í gríð og erg og grýtir kartöfl-
um þegar henni er skapraunað. Þar 
í landi þykja kossar á milli tveggja 
karlmanna jafn eðlilegur hlutur og 
að eiga þrjár feitar frillur, sem er 
annað tákn um þann menningarlega 
hátind sem þjóðin hefur náð.

Meira að segja jafn púrítönsk 
þjóð og Bandaríkjamenn tekur 
okkur fram í þessum efnum. Þar 
í landi eru búnar til heilu kvik-
myndirnar um kúreka sem knús-

ast stundunum saman og karlkyns 
kvikmyndastjörnur virðast alveg 
óhræddar við að kyssast langt og 
innilega í beinni sjónvarpsútsend-
ingu. Þjóðin sem hafnaði brjóstinu 
á Janet á ekki í erfiðleikum með að 
viðurkenna væntumþykju á milli 
karla.

Sjálfur á ég ekki í neinum vand-
ræðum með að knúsa og kyssa aðra 
menn, enda alvöru heimsborgari. 
Ég hef því af minni einskæru góð-
mennsku ákveðið að gera forsætis-
ráðherra tilboð sem hann getur ekki 
hafnað: Kennslustund í kossum. 
Bara við tveir, Brokeback Mountain 
og kartöflusekkur með í kaupunum. 
Ég efast ekki um að endurbættur 
forsætisráðherra hafi góð áhrif á 
þjóðina.





Kl. 12.00
Jón Bjarnason, organisti Selja-
kirkju í Reykjavík, leikur á há-
degistónleikum Alþjóðlegs orgels-
umars í Hallgrímskirkju. Á efnis-
skránni eru tvær prelúdíur eftir 
Dietrich Buxtehude og konsert í a-
moll eftir Bach. 

Norræna húsið í Vatns-
mýrinni kastar hamnum á 
Menningarnótt 18. ágúst. 
Næstu tvo mánuði verður 
húsið lokað og þá fara fram 
gagngerar breytingar á 
anddyri hússins og lagna-
kerfi þess verður endurnýj-
að. Þessi menningarstofnun 
mun ganga í nýja lífdaga að 
viðgerðinni lokinni en húsið 
verður fertugt á næsta ári.

Nýr forstöðumaður Norræna húss-
ins hefur kynnt áætlanir sínar um 
nýjar og breyttar áherslur í starf-
seminni þá viðgerðum verður lokið. 
Hann heitir Max Dager og segir að 
þegar kom til álita að hann tæki að 
sér stjórn á rekstri Norræna húss-
ins hafi ekki annað komið til greina 
en gera veigamiklar breytingar á 
starfseminni. Sér hafi blöskrað hvað 
þessi perla í hönnunarverki Alvars 
Aalto hafi verið lítið áberandi um 
langt skeið í reykvísku menningar- 
og félagslífi.

Max hefur fjölbreytta reynslu að 
baki og þess gætir í þeim áherslum 
sem kynntar voru á blaðamanna-
fundi á miðvikudag. Breytingar á 
anddyri og veitingaaðstöðu húss-
ins verða gerðar í því augnamiði að 
bæta þjónustu: þar verður sú nýja 
norræna matargerðarlist sem nú 
hefur rutt sér til rúms höfð í háveg-
um og fengu blaðamenn smjörþef-
inn af því á fundinum þar sem born-
ar voru fram glæsilegar veitingar 
undir vakandi auga vertsins Mats 
Holm. 

Breytingar á húsinu, sem er 
verndað höfundarverk frægasta 
hönnuðar Norðurlanda, verða unnar 
í samstarfi við stofnun sem kennd 
er við Aalto í Finnlandi. Nýjan veit-
ingastað hannar Iilka Suppainen, 
einn eftirsóttasti hönnuður Finna nú 
um stundir. Í tengslum við veitinga-
sölu verður sölubás með norrænu 
góðmeti og hönnunarhlutum.

Max vill brydda upp á nýjung-
um í sal hússins: þar verður breið-
tjald sem gerir stafrænar sýning-
ar á kvikmyndum, heimildarmynd-
um og beinum útsendingum um 

gervihnött mögulegar. Hann lætur 
loka sýningarsal í kjallara hússins 
og breytir honum í alhliða rými til 
margs konar nota: funda, fyrirlestra 
og vinnustofuhalds.

Í bókasafni verður opnað 
demotek. Safnið var í forystu lengi 
um nýjungar: þangað sóttu menn í 
fyrsta sinn hljómplötur á sinni tíð, 
myndbönd og listaverk. Nú vill Max 
að þar verði opnuð gátt fyrir til-
raunaverk ungra höfunda í mynd 
og hljóði, þar geti höfundar komið 
verkum á framfæri sem ekki eru 
enn komin út.

Það er hugur í starfsmönnum 
Norræna hússins með nýjum stjórn-
anda. Það er auðfundið: rekstur 
hússins tekur kipp og hefst rekstur 
á nýju og endurbættu Norræna húsi 
með níu daga hátíð á Menningar-

nótt sem kölluð er Reyfið og vísar 
til þess að í ævintýrum gengu menn 
og dýr úr reyfi sínu −- nýtt upphaf 
tók við.

Margt verður til skemmtunar á 
hátíðinni og dugar húsið sjálft ekki 
til nema að hluta: verður við hlið 
þess reist 715 fermetra glerskáli 
sem tekur mest þúsund gesti. Tvö 
svið og sæti fyrir 500 manns eru 
þar undir hjálmi. Eru hátíðahöldin 
með fjölbreyttu sniði en ekki verð-
ur tilkynnt um aðvífandi krafta og 
heimamenn sem þar koma fram 
fyrr en í annari viku júlí. Þar verður 
boðið upp á tónlist, list, dans, sirk-
us, hönnun, arkitektúr og panel-um-
ræður þar sem hið talaða orð fær að 
njóta sín. Þar verður veislukostur 
í boði og göfgandi drykkir. Hyggst 
Norræna húsið bjóða upp á sérstök 
kort sem gefa handhöfum ársáskrift 
að bókasafninu, verulegan afslátt af 
fjölbreyttri dagskrá Reyfisins og 
máltíð í veislusal með drykk. 

Það er kná norsk kona sem hefur 
undirbúið Reyfið, Ellen Marie Fod-
stad. Í lok blaðamannafundarins 
lýsti hún undrun sinni við blaða-
mann hvers vegna vegur Norræna 
hússins hefði minnkað svo í menn-
ingarlandslaginu: nú skal verða 
breyting á, reyfinu kastað svo fram 
spretti nýtt hús iðandi af lífi og sál.

Hreinn Friðfinnson myndlist-
armaður verður með sýningu 
í Serpentine-galleríinu fræga 
í London í júlí og stendur hún 
fram í septemberbyrjun. Þykir 
mikill álitsauki að fá inni í þessu 
virta galleríi sem er í garðinum 
undan Royal Albert Hall. Verk 
Hreins eru víða í hávegum höfð 
hjá virtum erlendum söfnum. 
Hreinn Friðfinnsson var á sínum 
tíma einn af upphafsmönnum 
poppsins hér á landi en sneri sér 
strax á fyrstu sýningu SUM í átt 
að konseft-listinni og hefur hald-
ið sig á þeirri slóð síðan. Hann er 
gjarn á að setja kunnuglega hluti 
í nýtt samhengi á ofureinfaldan 
hátt. Hann vinnur í mörg efni: 
ljósmyndir, teikningar, skúlpt-

úrar eru honum innan handar og 
þá notar hann bæði hljóð og nýtir 
innsetningar fyrir höfundarverk 
sitt. Sýningin í Serpentine er 
sett upp í samráði við i8 gallerí á 
Klapparstíg í Reykjavík. Hreinn 
er Dalamaður, fæddur 1943. 
Hann fluttist til Hollands seint á 
sjöunda áratugnum og hefur búið 
þar síðan þótt hann hann hafi haft 
annan fótinn hér á Íslandi og sótt 
efni sín mikið hingað. 

Sýningin er sett upp í sam-
starfi við Ólaf Elíasson sem er að 
vinna nýjan sýningarskála fyrir 
Serpentine í samstarfi við Kjetil 
Thorsen.

Hreinn sýnir í Serpentine

Reykjavík brennur
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Kjarrmóar 38 - Glæsilegt raðhús Stórglæsilegt tveggja
hæða 140 fm raðhús með innfelldum bílskúr að Kjarrmóum
38 í Garðabæ. Komið er inn á neðri hæð sem skiptist í
andyri með skáp, hol, herbergi, baðherbergi,  bílskúr, þvotta-
og þurrkherbergi. Efri hæðin skiptist í tvö herbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu, borðstofu og 15 fm risloft sem er
ekki inni í uppgefnum fermetrafjölda. V. 38,9 m. 6678
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Þótt mér sé málið skylt langar mig að vekja athygli lesenda Frétta-
blaðsins á nokkrum þáttum alþjóðlegu bókmenntahátíðarinnar sem 
haldin verður í Reykjavík í haust. Það er einkum þrennt sem er freist-
andi að benda á, því í stuttum pistli verður aldrei vikið að öllum höf-
undum sem væntanlegir eru.

Mörg svokölluð stærstu nöfn hátíðarinnar hafa fengist við þjóðfé-
lagsmál í verkum sínum. Sjálfsævisöguleg verk Ayaan Hirsi Ali frá 
Sómalíu eru augljós dæmi, þar sem lýst er baráttu ungrar konu gegn 
fordómum og kúgun í nafni trúarbragða. En því má ekki gleyma að 
Nóbelsverðlaunahöfundurinn John Maxwell Coetzee frá Suður-Afríku 
vakti fyrst heimsathygli fyrir sögu sína „Waiting for the Barbarians“, 
Beðið eftir villimönnunum, árið 1980 sem margir lásu sem táknsögu 
um aðskilnaðarstefnuna í heimalandi höfundar. Það eru ekki nema tvö 
ár síðan Philip Glass samdi eftir henni óperu og þóttist finna hliðstæð-
ur við Íraksstríðið. Pólitísk afstaða af þessu tagi getur haft sínar afleið-
ingar fyrir rithöfunda: Eduoard Glissant frá Martinique, einn af gest-
um hátíðarinnar, var útlægur frá heimalandi sínu í sex ár vegna bar-
áttu sinnar gegn nýlendustefnu í orði og á borði. 
Jung Chang, sem á sínum tíma skrifaði einhverja áhrifamestu bók um 
tíma menningarbyltingarinnar í Kína, Villta svani, hefur nú í félagi við 
mann sinn Jon Halliday skrifað ævisögu þess manns sem hún álítur 
einhvern versta grimmdarsegg 20. aldar: Mao Zedong. En átökin geta 
líka verið nær okkur: Sasa Stanisic er fæddur í því sem nú er Bosnía-
Hersegóvina og hefur skrifað grátbroslega sögu fjölskyldu sem verður 
landflótta í stríðsátökunum þar: Hermaður gerir við grammófón heitir 
hún.

Stanisic er fæddur 1978: að þessu sinni eru fimm hinna erlendu gesta 
rétt um þrítugt. Stanisic býr í Þýskalandi rétt eins og Daniel Kehlmann 
sem vakið hefur mikla athygli fyrir sögulega skáldsögu um Alexander 
von Humboldt og stærðfræðinginn Carl Friedrich Gauss: Uppmæling 
heimsins. Annar ungur höfundur frá sama landi, Robert Löhr, hefur 
skrifað skáldsögu um uppfinningu sem vakti gríðarlega athygli við 
konungs- og keisarahirðir undir lok 18. aldar: vélmenni sem tefldi. Þar 
var auðvitað ekki allt sem sýndist, en segja má að báðar þessar bækur 
fjalli um upphaf hins iðnvædda nútíma. Jafnaldri Stanisic er sænski 
höfundurinn Jonas Hassen Khemiri sem fyrst varð kunnur fyrir sögu 
sína „Ett öga rött“, róttæka uppvaxtarsögu í innflytjendaumhverfi 
(faðir Khemiri er frá Túnis) sem nú hefur verið kvikmynduð og verður 
myndin frumsýnd í haust.

Óvenju mörg verk eftir höfunda hátíðarinnar hafa verið kvikmynduð. 
Írski höfundurinn Roddy Doyle á þátt í fimm kvikmyndum, og er tón-
listarmyndin The Commitments líklega þekktust. Þýski höfundur-
inn Uwe Timm hefur skrifað þrjár kvikmyndir og eftir sögu banda-
ríska höfundarins Tracy Chevalier, Stúlka með perlueyrnalokk, var 
gerð kvikmynd sem tilnefnd var til Óskarsverðlauna á sínum tíma. En 
frægasta kvikmyndin er jafnframt sú stysta: Submission er tíu mín-
útna löng mynd um kúgun kvenna í islömskum ríkjum sem Ayaan Hirsi 
Ali gerði með hollenska leikstjóranum Theo van Gogh. Vegna þessarar 
myndar var van Gogh myrtur á götu úti í Amsterdam 2. nóvember 
2004. Sem minnir okkur á þá staðreynd að enda þótt bækur og kvik-
myndir séu oft skemmtilegasta afþreying samtímans geta orð verið 
dýr. Málfrelsið er ekki bara stjórnarskrárbundin réttindi sem hampað 
er í hátíðaræðum, það er sjálfur veruháttur bókmenntanna líkt og 
loftið sem við öndum að okkur. Gestir hinnar væntanlegu hátíðar eiga 
eftir að minna okkur á það.

Orð eru dýr
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Kvikmyndaleikstjórinn 
Rúnar Rúnarsson er kom-
inn í sumarfrí frá Danska 
kvikmyndaskólanum og 
hyggst nota hluta af fríinu 
til að taka upp nýja stutt-
mynd hér á landi yfir versl-
unarmannahelgina. 

„Myndin ber vinnuheitið Two 
Birds og fjallar um vinahóp sem 
er í gagnfræðiskóla,“ útskýr-
ir Rúnar en það er kvikmynda-
fyrirtækið Zik Zak sem framleið-
ir myndina. „Myndin er vaxtar-
saga aðalpersónunnar Óla og 
þetta er svona lítil ástarsaga með 
súrsætu eftirbragði,“ bætir hann 
við en á mánudaginn stendur til 
að velja leikara í myndina og 
geta áhugasamir sent tölvupóst 
á casting@zikzak.is. „Við erum 
að leita að fjórum aðalleikurum 
sem þurfa að líta út fyrir að vera 
á grunnskólaaldri, tveimur stelp-
um og tveimur strákum.“

Rúnar skaust upp á stjörnuhim-
ininn fyrir rúmu ári síðan þegar 
stuttmyndin Síðasti bærinn var 
tilefnd til Óskarsverðlauna. Þar 
laut hún í lægra haldi fyrir kvik-
mynd Martin McDonagh, Six 
Shooter, en McDonagh er nú að 
leikstýra þeim Ralph Fiennes og 

Colin Farrell í In Bruges. Síðasti 
bærinn fór sigurför á kvikmynda-
hátíðum um allan heim og sam-
kvæmt kvikmyndasíðunni imdb.
com hefur hún hlotið alls þrett-
án verðlaun. Að sögn leikstjórans 
er hún þó nú komin á eftirlaun. 
„Hún er ennþá sýnd á einhverj-
um hátíðum og er í DVD-dreif-
ingu ásamt öðrum verðlauna-
myndum,“ segir leikstjórinn sem 
fann vel fyrir þeirri athygli sem 
verðlaunum á borð við Óskarn-
um fylgir. Honum barst töluvert 
af misgáfulegum verkefnum til 
að gera með hinum og þessum 
peningamönnum en fannst fæst 
af þeim áhugaverð. Og svo hafði 
námið sinn forgang.
 „En Óskarinn opnaði vissulega 
margar dyr, það verður bara 
að viðurkennast, og mér gefst 
í dag tækifæri til að gera miklu 
meira,“ útskýrir Rúnar sem er 
ekkert smeykur við að fylgja 
eftir velgengni Síðasta bæjarins. 
Öldudalurinn víðfrægi sé bara 
hluti af lífinu og þegar og ef að 
honum komi verði bara að takast 
á við það. „Mér hefur gengið vel 
í lífinu og mér hefur gengið illa 
þannig að það yrði ekkert nýtt 
fyrir mér,“ segir Rúnar.

Leikstjórinn er nýorðinn pabbi, 
eignaðist litla stúlku í október. 
Hann segir dóttur sína vera ótrú-
lega glaða yfir komunni til Ís-
lands enda hafi verið svo heitt í 
Danmörku að hún hafi lítið getað 
sofið heldur bara svitnað og velt 
sér. „En hún fær núna ferskt ís-
lenskt loft og sefur eins og steinn,“ 
segir Rúnar, sem jafnframt er 
orðinn giftur maður, gekk að eiga 

unnustu sína Claudiu í september 
í Ráðhúsi Kaupmannahafnar. 

Og Rúnar er sennilega einn ör-
fárra nemenda í kvikmyndaskóla 
sem hefur Óskarsverðlaunatil-
nefningu á ferilskránni. Skól-
inn hans, Kvikmyndaskóli Dan-
merkur, er einn sá virtasti sinn-
ar tegundar í heiminum enda 
hafa margir af fremstu leikstjór-
um Danmerkur setið þar á skóla-
bekk. Töluverð vinna liggur að 
baki hverri önn og þurfa nem-
endur að gera að minnsta kosti 
eina mynd sem er fimmtán mín-
útur að lengd auk styttri mynda. 

Þær fá þó ekki að koma fyrir 

augu almennings og það er ekki 
fyrr en kemur að lokaverkefn-
inu að nemendur skólans geta 
loks sýnt öðrum en kennurum af-
rakstur sinn.

„Þetta er auðvitað svolítið 
skrýtið og svona svipað eins og 
að grafa alltaf sama skurðinn 
aftur og aftur,“ segir Rúnar sem 
á nú eitt og hálft ár eftir. 

Hann segist ekki enn vera far-
inn að leggja drög að lokaverk-
efninu en er aftur á móti með 
heilan helling af hugmyndum til 
að vinna úr að lokinni útskrift. 
Og þar fer fremst í flokki kvik-
mynd í fullri lengd.

Kvikmyndin Fantastic Four: Rise 
of the Silver Surfer var frum-
sýnd í kvikmyndahúsum borgar-
innar í gær. Þar snúa þau Reed, 
Sue, Johnny og Ben, betur þekkt 
sem hin Fjögur fræknu, aftur og 
að þessu sinni þurfa fjórmenning-
arnir að kljást við Silfraða brim-
brettakappann sem kemur til jarð-
ar og undirbýr jarðveginn fyrir 
eyðingu plánetunnar.

Myndin er ein af hugsanleg-
um sumarsmellum ársins en fyrri 
myndin fékk misjafna dóma gagn-
rýnenda þótt áhorfendur hafi tekið 
henni opnum örmum. Var það ekki 
síst þakkað nærveru Jessicu Alba 
sem er í dag eitt heitasta ungstirni 
Hollywood enda hefur henni, ólíkt 
mörgum starfsystrum sínum, tek-
ist að halda sér fjarri eiturlyfjum 
og ölvunarakstri. Meðal annarra 
leikara má nefna Julian McMahon 
sem bregður sér í hlutverk Dr. 
Doom og þá talar Laurence Fish-
burn fyrir silfraða brimbretta-
kappann en persónan er að öllu 
leyti tölvugerð með sömu tækni 
og notuð var við gerð Hringadrótt-
inssögu.

Heiminum 
bjargað

Hefur að sjálfsögðu grátið í bíó





Verslunin Nóra í Bankastræti selur 
mestmegnis franskar húsbúnaðar-
vörur en einnig er þar að finna 
spennandi matvöru frá ýmsum 
löndum. Vörurnar eru ýmist frá 
Frakklandi, Þýskalandi og Bret-
landi og er af mörgu að taka í þess-
ari krúttlegu og rómantísku búð. 

„Við erum með mikið frá Bret-
landi, til dæmis ekta breskt 
marmelaði og sultur. Sulturnar er 
hægt að fá í sætri gjafapakkningu 
og einnig bjóðum við upp á slíka 
pakkningu með litlum krukkum af 
osti, hunangi og jarðarberjasultu. 
Margar sulturnar eru sykurlausar 
og því frábærar fyrir sykursjúka. 
Svo erum við með alls konar olíur 
sem eru settar í fallegar glerk-

rukkur sem við erum með til sölu. 
Fólk getur líka komið með sína 
uppáhalds krukku og við fyll-
um á hana. Þetta eru mest fínar 
olíur sem eru æðislegar á salöt,“ 
segir Oddný Eiríksdóttir verslun-
arstjóri. „Við bjóðum einnig uppá 
alls kyns súkkulaðikrem sem er 
frábært á croissant eða bara hitað 
og sett út á ís. Í lokin get ég svo 
nefnt ýmislegt svo sem majones, 
chutney, balsamik edik, sojasósu, 
indonesíska chili sultu og margs 
konar krydd. Fólk verður eigin-
lega bara að koma og skoða allt 
sem við erum með í boði.“ Í gær 
komu nýjar vörur í verslunina og 
því upplagt að nota tækifærið og 
kíkja á allt góðgætið.

Spennandi 
matvara í Nóru

Palestínskt hátíð verður haldin á 
Kebabhúsinu í kvöld. „Þetta var 
gert síðast fyrir sex eða sjö árum 
og það gekk svo vel að við ætlum 
að taka þetta upp aftur,“ segir 
Quassay Odeh, einn aðstandenda. 
„Við ætlum að hafa ekta palest-
ínskan mat, tónlist og myndasýn-
ingu og auk þess verður ljóðalest-
ur. Í aðalrétt verður palestínsk-
ur kjúklingaréttur með hummus 
og falafel. Svo verður salat og ein-
hver góður eftirréttur.“ Veislan er 
haldin í Kebabhúsinu á Grensás-
vegi og hefst klukkan sjö.

Palestínsk veisla í kvöld

Sigríður Sigurjónsdóttir heimsótti 
Indland nýlega en þar sótti hún al-
þjóðlega ráðstefnu um mat í Delí. 
Sigríður er prófessor í vöruhönn-
un við Listaháskóla Íslands. „Í 
skólanum höfum við mikið verið 
að spreyta okkur á því að vinna 
með matvæli. Ástæðan er sú að 
við erum alltaf að leita að tæki-
færum og hráefni á Íslandi til að 
vinna með,“ segir hún og bætir því 
við að hér sé frekar lítið um hús-
gagnaframleiðslu en talsvert um 
matvælaframleiðslu og sjálfsagt 
sé að taka þátt í því. 

„Á síðasta ári unnu nemendur 
verkefni í samstarfi við Nóa Sir-
íus og einnig í samstarfi við ís-
lenska bændur. Mikil vakning 

hefur orðið alþjóðlega varðandi 
rekjanleika matvæla og mikil-
vægi og möguleika þess að gera 
staðbundinn mat aðgengilegan. 
Maðurinn minn neitaði þó að taka 
þátt í þessari staðbundnu bylt-
ingu þegar hann var að ferðast í 
Kamerún nýlega og á boðstólum 
var skógarrottu- og apakássa,“ 
segir Sigríður, sem valdi girni-
lega uppskrift að mangósúpu til 
að deila með lesendum Frétta-
blaðsins sem hún segir vera í Ind-
verskum anda. „Hún er afar ein-
föld og færir manni sumarið beint 
í æð. Björt, falleg og góð.“ Á með-
fylgjandi mynd er Sigríður stödd 
á Indlandi þegar haldin var litahá-
tíðin Holi. Þá skreyta vegfarendur 

hvor annan með lituðu púðri þar 
til flestir í borginni eru alþaktir 
skærum litum.“

Út á súpuna skal setja bláber, 
krækiber eða jarðarber - helst ís-
lensk.

Björt og falleg súpa frá Indlandi

Bergþór Pálsson og Albert Eiríks-
son slógu upp veislu fyrir Völu Matt 
í þættinum Matur og lífsstíll sem 

sýndur er í kvöld. „Bergþór bjó til 
himneska franska fiskisúpu en Al-
bert galdraði fram rabarbaraböku á 
aðeins fjórum mínútum. Þessi baka 
hefur slegið þvílíkt í gegn á kaffi-
húsinu sem hann rekur á sumrin á 
Fáskrúðsfirði,“ segir Vala Matt en 
uppskrift að bökunni frægu fylgir. 

Aðferð: Rabarbarinn er skorinn 
niður þannig að hann fylli rúmlega 
botninn á eldföstu móti. Smjörið er 
brætt og öllum þurrefnunum bland-
að út í það. Hrært saman. Potturinn 
er svo tekinn af eldavélinni og eggj-
um blandað út í. Þegar búið er að 
hræra þessu öllu saman er það sett 
yfir rabarbarann í mótinu og bakað 
við 180° í 20-30 mínútur. Borið fram 
með þeyttum rjóma eða bara því 
sem fólki dettur í hug. 

Rabarbarabaka á fjórum mínútum

Matur er aðeins mismunandi stórfenglegur

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





Reykjavík!, Pétur Ben og Helgi 
Jónsson spiluðu á tónlistarhátíð-
inni SPOT í Árósum í byrjun mán-
aðarins. Steinþór Helgi Arnsteins-
son var á svæðinu og upplifði 
stemninguna.

SPOT er tveggja daga tónlistar-
hátíð sem fer fram miðsvæðis 
í Árósum ár hvert en þar spila 
rúmlega hundrað skandinavískar 
hljómsveitir auk þess sem hátíð-
ina sækja um þúsund blaðamenn, 

umboðsmenn og aðrir sem tengj-
ast tónlistarbransanum. Ekki er 
annað hægt að segja en að Íslend-
ingarnir hafi staðið sig frábær-
lega því öll íslensku atriðin fengu 
fimm stjörnur af sex mögulegum 
hjá stærsta tónlistarmiðli Dan-
merkur, Gaffa. Þess má til gam-
ans geta að aðeins sjö hljómsveit-
ir fengu hærri einkunn hjá Gaffa 
af þeim rúmlega hundrað sem þar 
komu fram.

Gerðu það gott á 
Spot-hátíðinni

Biggi úr Maus, einnig þekktur 
sem Bigital, fékk á dögunum góða 
dóma fyrir plötu sína Id í blaðinu 
Inside Entertainment. Í dómnum 
segir meðal annars að tónlistin 
sé „sem heitur fleygur er bræðir 
ís og færir okkur sorg svo fallega 
að næstum verkjar undan henni“. 
Á öðrum stað í dómnum segir að 
platan í heild minni á litskrúð-
ugt kúbískt málverk. Blaðamaður 
hvetur að lokum alla til að verða 
sér úti um plötuna.

Til gamans má geta þess að 
Biggi, sem hefur búið erlendis síð-
ustu ár, er kominn aftur heim. 

Biggi fær 
góða dóma

Tónlistarþátturinn Pollapönk hefur göngu sína 
á Rás 1 á föstudaginn kemur. Umsjónarmenn 
þáttarins eru Heiðar Örn Kristjánsson og Har-
aldur Freyr Gíslason, betur þekktir sem Heiðar 
og Halli úr Botnleðju. Þeir félagar gáfu út plöt-
una Pollapönk í fyrra en hún var hluti af loka-
verkefni þeirra við Kennaraháskóla Íslands. 

„Þátturinn verður aðallega fyrir 6-12 ára 
börn en það ættu samt allir að geta haft gaman 
að honum,“ segir Halli. „Við ætlum að spila 
góða músík og vera með almennan fíflagang.“

Meðal dagskrárliða í útvarpsþættinum má 
nefna, óskalög pollanna, ljóðahornið og tvenn-
una. „Við könnuðum landið og tókum viðtöl við 
börn til að athuga hvaða óskalög þau vildu helst 
heyra. Þau vilja ekki endilega hlusta á lög sem 
eru sérstaklega samin fyrir þau. Börn hlusta 
á hvað sem er,“ segir Halli. „Svo verðum við 
með ljóðahornið þar sem Þorlákur ljóðskratti 
kemur og fer með stökur og í tvennunni spilum 

við lag og á eftir að fá hlustendur að heyra upp-
runalegu útgáfuna.“

Þetta er í fyrsta sinn sem Halli og Heiðar 
spreyta sig í útvarpi en sá fyrrnefndi sá áður 
um tónlistarhorn í Stundinni okkar ásamt syni 
sínum þar sem þeir spiluðu lög og kynntu ýmis 
hljóðfæri fyrir yngstu kynslóðina. 

Í Pollpönki verður einnig brandarahorn í 
umsjá þeirra félaga. „Það segir sig sjálft að 
það verða misgóðir brandarar í horninu,“ segir 
Halli og hlær. 

Pollapönk verður á dagskrá Rásar 1 í sumar 
og hefst klukkan 19.40. 

Pollapönk í útvarpið

Talsetning Simpsons-kvik-
myndarinnar er nú í fullum 
gangi í Sýrlandi talsetn-
ingu. Leikstjórinn Jakob 
Þór Einarsson segir verk-
efnið sitt erfiðasta til þessa. 

Upptökur á myndinni hófust á 
mánudag í síðustu viku og er stefnt 
á að ljúka þeim í þeirri næstu. Alls 
er því um tveggja vikna törn að 
ræða þar sem Jakob er að nánast 
að frá morgni til kvölds. „Þetta er 
það strembnasta sem ég hef lent í,“ 
segir Jakob um verkefnið en eftir 
að upptökum lýkur tekur við nokk-
urra daga eftirvinnsla og „fínpússn-
ing“ eins og leikstjórinn orðar það. 

Jakob er þaulreyndur í talsetn-
ingu og hefur komið að leikstjórn 
og framleiðslu fjölmargra teikni-
mynda. Munurinn sé hins vegar sá 
að nú komi áhorfendur með fyrir 
fram ákveðnar hugmyndir um 
hvernig raddirnar eigi að hljóma, 
enda hafa þættirnir um Simpsons-
fjölskylduna verið á skjám lands-
manna í fleiri ár.  

„Það eru yfir 100 mismunandi per-
sónur í myndinni, margar hverjar 
með 1-2 línur og flestar þekktar úr 
þáttunum. Þess vegna getur verið 
mjög erfitt að finna hentuga rödd,“ 
útskýrir Jakob en bætir við að það 
sé alls ekki nóg að finna einhvern 
sem getur hermt vel eftir uppruna-
legu röddinni. „Menn þurfa líka að 
vera fyndnir og þetta tvennt fer 
ekki alltaf saman. Þetta getur því 
verið mjög snúið.“

Fréttablaðið hafði áður greint 
frá því að Stefán Birgir Stefánsson, 
einn helsti aðdáandi þáttanna hér á 
landi, hafi fengið hlutverk í mynd-
inni og segir Jakob að hann hafi 
staðið sig mjög vel. Auk þess hefur 
Stefán verið í sérlegu ráðgjafahlut-
verki fyrir Jakob, ásamt Ara Eld-
járn, sem einnig er blóðheitur Simp-
son-unnandi. „Þessir menn eru nátt-
úrlega gangandi alfræðibók um 
þessa fjölskyldu og þeir hafa gefið 
mér mörg góð ráð. Ég er ágætur í 
að leikstýra talsetningu en er eng-
inn sérfræðingur um Simpson-fjöl-
skylduna. Þess vegna er afar gott að 
hafa þá við hendina,“ segir Jakob.

STRANDPARTÍ!
afsláttur*

af sundfatnaði
strandkjólum
sólgleraugum
sumarskóm

*gildir frá 14.06-17.06

25%





FANTASTIC FOUR 2 kl. 4, 6, 8 og 10-POWER L
HOSTEL 2 kl. 6, 8 og 10 18
THE LAST MIMZY kl. 4 og 6 L
DELTA FARCE kl. 8 og 10 10

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

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

50.000 gestir

FANTASTIC FOUR kl. 8 - 10 L

OCEAN’S 13 kl. 8 - 10:20 12

FANTASTIC FOUR 2 kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
FANTASTIC FOUR 2 LÚXUS kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
HOSTEL 2 kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE LAST MIMZY kl. 3.40
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3 kl. 5 - 9 
SPIDERMAN 3 kl. 5 - 8

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

NÝTT Í BÍÓ!

HEIMSFRUMSÝNING!

EIN SVALASTA 
STÓRMYND

ÁRSINS!

SÍMI 530 1919

FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8.20 -10.30
THE HOAX  kl. 5.30 - 8 - 10.30
28 WEEKS LATER kl. 5.50 - 8 - 10.10
FRACTURE kl. 8 - 10.30
THE PAINTED VEIL kl. 5.30

18

10
10

12
16
16

18
16
16
14

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

18
16

Missið ekki af þessu 
blóðuga framhaldi af 

28 Days Later.
Myndin hefur hlotið 

frábæra dóma.

Missið ekki af þessu 
blóðuga framhaldi af 

28 Days Later.
Myndin hefur hlotið 

frábæra dóma.

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

QUENTIN
TARANTINO
KYNNIR

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

Sjónvarpsmennirnir Auð-
unn Blöndal, Sveppi og 
Sigurjón Kjartansson hafa 
setið við skriftir síðustu 
vikur og lagt drög að nýrri 
sjónvarpsþáttaröð. Félag-
arnir hafa skrifað um 300 
„sketsa“ sem gætu birst á 
skjám landsmanna næsta 
haust.

„Sketsa-formið“ er í anda Svína-
súpunnar, Stelpnanna, Fóstbræðra 
og annara sambærilegra þátta og 
segir Sveppi að svo virðist sem 
íslenskir sjónvarpsáhorfendur 
kunni að meta þætti sem byggja á 
slíku formi.  „Þegar við skrifuðum 
Svínasúpuna á sínum tíma vorum 

við Auðunn í fyrsta sinn að setj-
ast við skriftir. Nú erum við hins 
vegar orðnir ansi sjóaðir og vitum 
út á hvað þetta gengur. Þegar við 
svo erum undir dyggri stjórn Sigur-
jóns Kjartanssonar, sem er náttúr-
lega hokinn af reynslu, getur þetta 
varla klikkað,“ segir Sveppi.

Sveppi og Auddi hafa nýlokið 
við að velja nýjustu sjónvarps-
stjörnur landsins í þáttunum Leit-
in og segja þeir félagar að nú taki 
við verðskuldað sumarfrí. Óvíst 
er hvað tekur við í haust en ljóst 
er að báðir hafa þeir mikinn áhuga 
á að koma efninu sínu á skjáinn. 

„Þættirnir hafa verið skrifaðir 
sem ný þáttaröð að Svínasúpunni 
en líka sem eitthvað allt annað. Við 
erum að skoða hvort við eigum að 

setja þetta fram undir einhverjum 
öðrum formerkjum en fólk kann-
ast við,“ segir Auðunn og heldur 
þannig uppi möguleikanum á að 
spáný þáttaröð verði framleidd. 

Viðræður um framleiðslu á þátt-
unum eru á algjöru frumstigi og 
stefna þremenningarnir á að bæta 
enn fleiri sketsum í sarpinn ofan á 
þá 300 sem þeir hafa þegar skrif-
að. „Okkur langar að taka helm-
inginn í burtu og betrumbæta þá 
sem eftir standa, ásamt því að 
skrifa nokkra góða til viðbótar,“ 
segir Auðunn. 

Sveppi segir að tíminn sem farið 
hefur í skrifin hafi verið einstak-
lega skemmtilegur enda sé þetta 
það skemmtilegasta sem þeir fé-
lagar gera. „Það er alltaf skemmti-
legast að framleiða eitthvað sem 
maður hefur skapað sjálfur.“

„Þetta kom okkur mikið á óvart og 
við erum búnar að hlæja mikið að 
þessu,“ segir María Huld Markan, 
meðlimur hljómsveitarinnar 
Amiinu. Yoko Ono valdi um helgina 
lagið Seoul af nýrri plötu Amiinu, 
Kurr, sem eitt af átta lögum sem 
hún myndi hafa með sér á eyðieyju. 
Þetta kom fram í útvarpsþættin-
um Desert Island Music á bresku 
útvarpsstöðinni BBC 4. Þátturinn 
fær vikulega til sín frægt fólk sem 
velur þá tónlist sem það vildi ekki 
vera án ef svo illa vildi til að það 
strandaði á eyðieyju. Þetta er rúm-
lega sextíu ára gamall þáttur sem 
hefur mjög mikla hlustun. 

„Þetta er örugglega góð auglýs-
ing fyrir okkur bara af því hver 
hún er. Hún er auðvitað hálfgert 

listaídol.“ Maríu finnst þetta líka 
sérstaklega skemmtilegt í ljósi 
þess að lag Amiinu skar sig tölu-
vert frá hinum lögunum sem hún 
valdi. Hin lögin voru gamlir stand-
ardar með Bob Marley, Edith Piaf 

og fleirum. María býst þó ekki við 
að þær stöllur í Amiinu myndu 
taka tónlist Yoko með sér á eyði-
eyju. „Hún er auðvitað frábær 
kona en það er kannski ekki beint 
tónlistin sem heillar.“

Yoko Ono vill Amiinu



„Ljónakjöt er hættulega gott, það 
kom mér mjög á óvart,“ segir 
veiðimaðurinn Páll Reynisson, 
sem hefur opnað nýjan sýningar-
sal í Veiðisafninu á  Stokks-
eyri með uppstoppuðum ljónum, 
sebrahestum og hreintörfum. 
„Ég hef borðað antilópur, gíraffa 
og seli og ísbirni. Ég hef borðað 
bæði mjög góðan og mjög vondan 
ísbjörn, það fer eftir því hvernig 
hann er matreiddur.“

Páll segist vera mikill náttúru-
verndarsinni þrátt fyrir að hafa 
veitt fjölda dýra. „Tilfellið er 
að skotveiðimenn eru miklir 
náttúruverndarsinnar þegar upp 
er staðið. Ég hef verið spurður 
hvernig ég geti fengið mig til 
að skjóta ljón sem eru í útrým-
ingarhættu. Þá segi ég á móti: 

„Af hverju ætli þau séu til?“ Við 
borgum himinhá veiðigjöld fyrir 
örfá dýr til að halda þessum 
stofni gangandi. Allar rannsóknir 
á veiðidýrum hér heima eru til 
að mynda borgaðar af skotveiði-
mönnum, það eru fáir sem vita 
af því,“ segir Páll, sem rekur 
Veiðisafnið ásamt sambýliskonu 
sinni Fríðu Magnúsdóttur. 
„Eigum við ekki að segja að ég sé 
veiðimaðurinn en hún sé skyttan, 
það segir eiginlega allt,“ segir 
hann, spurður hvort þeirra sé 
betri veiðimaður.

Páll fær aldrei samviskubit 
yfir því að veiða dýr. „Fyrir mér 
er þetta bara eðlilegt. Það er 
okkur öllum eðlislægt að veiða, 
það kemur bara út hjá okkur í 
mismunandi myndum.“

Ljónakjöt er hættulega gott
Uppselt er á Hróarskelduhátíðina 
í Danmörku bæði hér heima og 
erlendis. Ekki liggur fyrir hversu 
margir miðar seldust hérlendis en 
um er að ræða aukningu frá síð-
asta ári.

Hróarskelduhátíðin fer fram 
dagana 5. til 8. júlí. Á meðal þeirra 
sem koma fram verða Björk, 
Beastie Boys, Red Hot Chili Pepp-

ers, Muse, 
Arcade Fire 
og The Arctic 
Monkeys.
Heimasíða
hátíðarinnar
er roskilde-
festival.is.

Uppselt á 
Hróarskeldu

Grænn hlunkur

Ananas hlunkur

Lúxus vanillu íspinni

Lúxus karamellu 
íspinni

Lúxus lakkrís íspinniLúxus súkkulaði íspinni

Ávaxta hlunkur

Appelsínu hlunkur
Lakkrís hlunkur

Ananas hlunkur mínus
Grænn hlunkur mínus

Súkkulaði shake
Jarðarberja shake

Magnum með súkkulaði
Magnum piparmyntuís 
með dökku súkkulaði

Magnum með súkkulaði
og möndlumTrúðaís með tyggjókúlu

Púkaskott með
 hlaupkúlum

Calippo
 appelsínuklaki

Calippo klakakúlur með 
jarðarberja- og sítrusbragði

Twister með berja-
og sítrusbragði

Magnum með hvítu súkkulaði

Magnum með 
karamellu og

tvöföldu dökku
súkkulaði

Lúxus súkkulaði toppís

Lúxus konfekt toppís

Lúxus karamellu toppís



Ætlaði að komast mjög langt í fótboltanum

 Gengi KR í upphafi sum-
ars er það versta síðan tíu lið byrj-
uðu að spila í efstu deild fyrir 
þrjátíu árum síðan. KR tekur á 
móti Íslandsmeisturum FH í kvöld 
og um það hefur verið hvíslað að 
Teitur fái að fjúka náist ekki sigur 
í kvöld. Teitur segir að persónu-
lega komi ekki til greina að segja 
af sér tapist leikurinn í kvöld og 
segist hann hafa stuðning vinnu-
veitenda sinna.

„Það hefur ekkert verið rætt um 
hvað ég fái mikinn tíma til að rétta 
skútuna af og menn standa enn 
saman hjá KR. Eðlilega eru allir 
hundfúlir en ég hef ekkert verið 
kallaður sérstaklega á teppið eða 
eitthvað slíkt en ég ræði málin 

samt alltaf einu sinni í viku við 
stjórnina,“ sagði Teitur ákveðinn 
en það er engan bilbug á honum 
að finna. 

„Ég mun halda áfram með liðið 
þótt leikurinn við FH tapist. Ég 
hef ekkert spáð í að hætta. Ég er 
ráðinn í ákveðið starf og ég hyggst 
sinna því starfi eins vel og ég get. 
Ef mín vinna er ekki nógu góð 
verður stjórn KR Sports að ákveða 
framhaldið. Það er engin uppgjöf 
í mér og ég er alveg með það á 
hreinu að við munum rétta skút-
una af. Ég hef aldrei misst trúna 
á verkefninu. KR er klúbbur sem 
gerir væntingar og það er eðlilegt 
að stuðningsmenn KR séu hund-
fúlir yfir stöðu mála. Það erum við 

líka. Ég hef aftur á móti ekki orðið 
var við neina örvæntingu hjá fé-
laginu.“

Teitur fagnar því að mæta FH á 
þessum tímapunkti og lítur á leik-
inn sem kjörið tækifæri fyrir KR 
til að snúa blaðinu við. „Það er 
mjög gott að fá FH núna. Það er 
það besta sem gat gerst því það 
hvetur menn enn frekar til góðra 
verka,“ sagði Teitur, sem segir 
andann í herbúðum KR góðan 
þrátt fyrir vonbrigðin í upphafi 
móts.

„Það er fín stemning í hópnum 

en menn eru eðlilega samt hund-
fúlir yfir því að vinna ekki leik. 
Það er verkefni fyrir hópinn að 
vinna okkur út úr þessum vanda 
og við höfum sýnt á köflum að við 
getum vel spilað ágætis fótbolta.“

Þó gengið sé slæmt segir Teitur 
því fara víðs fjarri að það sé ein-
hver krísa í Vesturbænum.

„Það er fyrst krísa þegar leik-
menn og starfsmenn hætta að geta 
unnið saman. Svo er ekki, heldur 
er fín stemning á æfingum og 
utan vallar hjá KR,“ sagði Teitur 
Þórðarson.

Öll spjót standa á Teiti Þórðarsyni, þjálfara KR, þessa dagana. Gengi KR í upphafi sumars hefur verið 
skelfilegt og liðið situr í neðsta sæti Landsbankadeildarinnar. KR tekur í kvöld á móti Íslandsmeisturum 
FH. Það er engan bilbug að finna á Teiti, sem segir ekki koma til greina að hætta tapi liðið í kvöld.

 Þjálfaraleit Skalla-
gríms er komin aftur á byrjunar-
reit eftir að Bandaríkjamaður-
inn Peter Hoffman hafnaði til-
boði sem félagið gerði honum. 
Hoffman kom til Íslands á dögun-
um til að skoða sig um í Borgar-
nesi og leist að sögn vel á bæinn 
og félagið. Hann er náinn vinur 
Geofs Kotila, þjálfara Snæfells, 
og gerðu Borgnesingar sér vonir 
um að fá jákvætt svar frá Banda-
ríkjamanninum.

„Því miður sagði hann nei þar 
sem fjölskyldan hans nennti ekki 
að færa sig um set. Það kom mér 
mikið á óvart,“ sagði Hafsteinn 
Þórisson, formaður körfuknatt-
leiksdeildar Skallagríms, í gær. 
Hafsteinn sagði að leitin að arf-
taka Vals Ingimundarsonar héldi 
nú áfram, bæði innan- og utan-
lands.

Hoffman sagði 
nei við Skallana

 Ármann Smári Björns-
son skoraði þrennu fyrir Brann 
í gær gegn neðrideildarliðinu 
Øygard í annarri umferð norsku 
bikarkeppninnar í gær. Hann 
kom inn á sem varamaður í sókn-
ina í stöðunni 1-0 og skoraði 
tvö mörk með mínútu millibili 
skömmu síðar. Hann fullkomn-
aði þrennuna með fimmta marki 
Brann úr víti. Kristján Örn Sig-
urðsson og Ólafur Örn Bjarna-
son léku í vörn Brann.

Stefán Gíslason skoraði eitt 
marka Lyn í 5-0 sigri á Kvik Hald-
en og það gerði Garðar Jóhanns-
son sömuleiðis fyrir Fredrikstad
sem vann Sarpsborg, 4-0. Garð-
ar kom inn á sem varamaður í 
leiknum.

Hannes Þ. Sigurðsson skor-

aði tvívegis fyrir Viking sem 
vann Randaberg, 6-0. Þá skoraði 
Veigar Páll Gunnarsson eitt fjög-
urra marka Stabæk gegn Fjöra.

Haraldur Freyr Guðmundsson 
lék allan leikinn fyrir Álasund 
sem vann Volda, 3-1.

Ármann með þrennu





 Segja má að botninum 
sé náð hjá íslenska landsliðinu 
í knattspyrnu sem hefur aldrei 
verið neðar á styrkleikalista 
FIFA. Íslenska liðið hefur hríðfall-
ið á þessu ári en í janúar var liðið 
í sæti 93. Á nýjum styrkleikalista 
sem FIFA kynnti í gær er Ísland 
í 109. sæti ásamt Aserbaídsjan. Í 
sæti 111 er Búrundi og þar á eftir 
koma Rúanda, Súdan og Sýrland.

Geir Þorsteinsson, formaður 
KSÍ, viðurkenndi að staða Íslands 
á listanum væri slæm.

„Það mun taka okkur tíma að 
vinna okkur upp þennan lista 
aftur því úrslit síðustu fjögurra 
ára eru reiknuð í stigagjöfinni. En 
það sem er mikilvægara er hvern-
ig raðað er í styrkleikaflokka 

þegar dregið er í riðla í forkeppn-
um HM og EM. Þá skipta stigin 
sem við söfnum í tveimur síðustu 
undankeppnum máli en ekki staða 
okkar á listanum. Það er því mik-
ilvægt að ná í stig í undankeppn-
inni, sérstaklega þar sem við feng-
um ekki nema fjögur í þeirri síð-

ustu,“ sagði Geir. Ísland er með 
fjögur stig eins og stendur í nú-
verandi undankeppni.

Styrkleikalistinn var fyrst sett-
ur á laggirnar árið 1993. Ísland 
hefur hæst verið í 37. sæti, í sept-
ember árið 1994. Þetta er næst-
mesta fall sem liðið hefur lent í, 
það mesta var þegar Ísland hrap-
aði niður um fjórtán sæti í apríl 
árið 1997.

Ísland hefur spilað þrjá leiki á 
þessu ári, 1-0 tap var niðurstaðan 
í vináttulandsleik gegn Spánverj-
um í mars, 1-1 jafnteflið gegn Li-
echtenstein hafði sín áhrif sem og 
5-0 skellurinn gegn Svíum.

Af þjóðum í Evrópu er Ísland í 
43 sæti, þar á eftir koma Malta, 
Kasakstan og Eistland.

Ísland aldrei neðar á listanum

 Valur er aftur komið á 
beinu brautina eftir góðan sigur á 
Víkingi, 3-1. Tvö mörk frá Helga 
Sigurðssyni í síðari hálfleik gerðu 
út um leikinn. Víkingur sá aldrei 
til sólar í leiknum og ógnaði lítið 
sem ekkert.

Fyrri hálfleikur var eign Vals-
manna frá upphafi. Þeir stýrðu 
umferðinni, spiluðu vel á miðjum 
vellinum en voru í vandræðum á 
síðasta þriðjungi vallarins eins 
og áður í sumar og varnarmenn 
Víkings voru í litlum vandræðum 
með að stöðva sóknarlotur heima-
manna. Sóknarleikur gestanna var 
að sama skapi steingeldur, sókn-
armennirnir komust ekki nálægt 
boltanum og miðjumennirnir urðu 
undir í flestum bardögum.

Það var flest sem benti til þess 
að það yrði markalaust í hálf-
leik en Pálmi Rafn skallaði auka-
spyrnu Carlsen laglega í mark í 
uppbótartíma.

Helgi Sigurðsson gerði svo út 
um leikinn á tveggja mínútna 
kafla snemma í síðari hálfleik. 
Fyrst með marki úr víti og svo 
með kláraði hann færi einn gegn 
markverði eftir klaufaskap í vörn 
Víkings.

Víkingar lögðust endanlega 
niður eftir markið og veittu litla 
sem enga mótspyrna en þeir voru 
afspyrnuslakir nánast allan leik-
inn. Varnarleikurinn var oft á 
tíðum vafasamur og sóknarleikur-
inn enginn. Nokkrir dauðakippir 
komu í lok leiksins og Kekic skor-
aði úr víti sem Gunnar nældi í.

„Við vorum ekki nógu ákveðnir 
og þeir komast reyndar yfir þegar 
ég taldi að tíminn væri búinn. 
Við vorum svo ekki klárir í upp-
hafi síðari hálfleiks og þeir klára 
leikinn snemma,“ sagði Magnús 
Gylfason, þjálfari Víkings. „Dóm-
gæslan var léleg í dag en við töp-
uðum ekki út af henni.“

Valur var mun betra liðið og 
hafði yfirburði úti um allan völl. 
Það styrkti leik liðsins að fá Haf-
þór inn loksins en nokkuð vantaði 
upp á kantspilið síðast.

„Mér fannst spilamennskan góð 
á köflum og mikið af færum. Ég 
er sáttur þó svo að ég sé nokkuð 
pirraður yfir hvað við klúðrum 
af færum,“ sagði Valsarinn Helgi 
Sigurðsson, sem var maður leiks-
ins. „Ég er sáttur við mína byrj-
un á mótinu en ég hefði gjarnan 
viljað að við værum komnir með 
fleiri stig.“

Valsmenn völtuðu yfir arfaslaka Víkinga í Laugardalnum í gær og unnu örugg-
an og sanngjarnan 3-1 sigur. Helgi Sigurðsson skoraði tvö mörk fyrir Valsmenn.
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TILBOÐIN GILDA Í JÚNÍ

OPIÐ VIRKA DAGA 8–18
OPIÐ LAUGARDAGA 10–14

ERTU KLÁR 
Í FERÐALAGIÐ?

Tilboð á aukahlutum fyrir húsbíla og ferðavagna í verslun N1 Bíldshöfða

8.900,-
TILBOÐ

10.068,-

Sjúkrakassi/fyrsta hjálp
708  M30104

990,-
TILBOÐ
Hitamælir
909 35312

1.490,-1.590
TILBOÐ

Fjöltengi 12v
í kveikjara
095 422754

2.111,-

490,-
TILBOÐ
Ferðakanna
093 RPK16TM

677,-

3.690,-
TILBOÐ
Nefhjól 200 kg
461 S494063

5.614,-

1.090,-
TILBOÐ

Framlengingar-
snúra 12v
093 RP203EC

1.632,-

590,-
TILBOÐ

Hallamælir
m/sogskálum
909 35196

795,-

TILBOÐ
17.990,-

Neyslurafgeymir
110 Ah
580 813010000

20.859,-
4.900,-
TILBOÐ
Pizzaofn 12v
093 RPSC 900

6.178,-

39.900,-
TILBOÐ

Þráðlaus bakk-
myndavél og skjár
875 CCD 57OFP

44.900,-

6.990,-
5.990,-
TILBOÐ
Slökkvitæki 2 kg
759 NPG2PMK

10.900,-
TILBOÐ

Framlengingar-
spegill
908 3000

12.900,-
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Nýjar og glæsilegar íbúðir verða 
afhentar í haust í Skuggahverfinu 
við Vatnsstíg en það er 101 Skugga-
hverfi sem byggir þær. Nýlega 
var opnað fyrir tilboð í 2. áfanga 
og þar vekur athygli að toppíbúðin 
við Vatnsstíg 16 er talin kosta litlar 
220 milljónir. Íbúðin er á tveimur 
á hæðum, er rúmir 310 fermetrar 
á tveimur hæðum, með þakgarð 
og er í ríflega 54 metra hæð. Og 
hinn heppni íbúi verður ekki svik-
inn af útsýninu sem nær eins langt 
og augað eygir.

Hins vegar gæti blásið ansi 
hressilega um þann sem hreppir 
hnossið ef marka má orð Sigurðar 
Þ. Ragnarssonar veðurfræðings. 
„Það liggur alveg fyrir að vind-
hraði eykst eftir því sem hærra er 
komið. Og þarna getur hann auk-
ist um allt að tuttugu prósentum 
við vissar aðstæður,“ útskýrir Sig-
urður og bætir því við að líklega 
verði allt að hálfri gráðu kaldara 
þarna uppi en niðri. „Sem sann-
ar hið fornkveðna, að það er kalt á 
toppnum,“ segir Sigurður í léttum 

dúr en áréttar í mun alvarlegri tón 
að hviður í verstu veðrum gætu 
orðið ansi snarpar. „Suðaustanáttin 
verður aldrei skemmtileg þarna og 
norðanáttin gæti orðið svöl. Þess á 
milli verður þetta hins vegar alveg 
sæmilegt.“

Hvað þakgarð í þessari hæð 
varðar segir veðurfræðingur-
inn að íbúarnir þurfi ekki að hafa 
miklar áhyggjur af því hvað vind 
varðar þótt eflaust gætu saltagnir 
í loftinu reynst erfiður ljár í þúfu. 
„Fólk þarf bara að velja sér gróð-
ur við hæfi,“ útskýrir Sigurður 
sem er sjálfur ekki par hrifinn af 
byggingu háhýsa á Íslandi og 
segir arkitektúr ekki taka 
nægjanlega mikið tillit til 
íslensks veðurfars. Og þá 
ekki síst vindsins. „Slíkir 
turnar búa til vindstrengi 
og hviður sem oft á tíðum 
geta verið hættulegar 
og hafa valdið því 
að þungir hlutir 
takast á loft. Þá 
ekki síst þegar 

tveir slíkir koma saman,“ útskýr-
ir hann en bætir því þó við að með 
hækkandi hitastigi jarðar gætu 
válynd veður heyrt sögunni til á 
Íslandi. „Menn verða þó að taka 
það með í reikninginn að við búum 
á einhverju mesta vindrassgati á 
byggðu bóli.“

Harpa Þorláksdóttir, markaðs-
stjóri 101 Skuggahverfis, hafði 
litlar áhyggjur af gróðrinum í 
þakgarðinum. „Íbúðir þarna í 
kring eru með slíka garða og arki-
tektarnir hljóta að hafa hugsað útí 
þetta,“ segir hún. Harpa telur mik-
inn áhuga vera á þessum íbúðum 

og þegar séu nokkur hundr-
uð manns á lista yfir áhuga-
sama en það einskorðist 
ekki við glæsiíbúðina við 
Vatnsstíg.

Gamli góði dúettinn Þú og ég tók ný-
lega upp nýtt lag sem heitir Sætasta 
stelpan á ballinu og er hægt að nálg-
ast það á heimasíðunni tonlist.is. 
Þetta kemur eflaust mörgum á óvart 
enda er langt síðan dúettinn hætti 
störfum. Lagið er úr smiðju Gunn-
ars Þórðarsonar og Jónasar Frið-
riks Gunnarssonar. „Gunni Þórðar 
átti nú þá hugmynd á sínum tíma að 
gera plötuna Ljúfa líf. Hann hringdi 
svo í okkur núna í vor og bað okkur 
um að syngja með Ragga Bjarna 
á plötu sem kemur út núna fyrir 
næstu jól,“ segir Jóhann Helgason, 
annar helmingur dúettsins sem eins 
og flestir vita er einnig skipaður 
Helgu Möller.

„Þegar við hittumst þarna aftur 
kom upp svona gamall fílingur. 
Seinna hringdi Gunni í okkur aftur 
og sagðist vera með lag og texta 
sem yrði eiginlega að koma út núna, 
út af textanum. Við skelltum okkur 
heim til hans og sungum þetta inn 

en hann kláraði svo lagið.“
Lagið er enn aðeins fáanlegt á 

tonlist.is en einnig hefur það heyrst 
á útvarpsstöðvum landsins. „Það 
er ekki nema við gerum einhverja 
safnplötu að það gæti verið gefið 
út. Lagið er nokkuð ósvipað okkar 

fyrri lögum, það er svolítið fullorð-
inslegt. Við höfum nú elst aðeins svo 
það er ekki sami ungæðishátturinn 
á þessu,“ segir Jóhann og útilokar 
ekki „kombakk“ frá dúettinum. „Ég 
ætla nú ekki að lofa því en um leið 
vil ég heldur ekki útiloka neitt.“

Nýtt lag frá Þú og ég

Margir áhorfendur kvöldfrétta 
RÚV í fyrrakvöld ráku upp stór 
augu þegar þeir urðu vitni að afar 
undarlegri hegðun Kristínar Ing-
ólfsdóttur, rektors Háskóla Íslands, 
í beinu sjónvarpsviðtali. Verið var 
að spyrja Kristínu út í nýútkomna 
skýrslu Ríkisendurskoðunar og var 
rektor sífellt að laga á sér hárið auk 
þess sem hún beinlínis hló að spurn-
ingum fréttamannsins Rakelar Þor-
bergsdóttur,.

Ýmsar tilgátur heyrðust á kaffi-
stofum og bloggsíðum landsins í 
gær um hvað hefði verið að hrjá 
rektor í viðtalinu, meðal annars að 
Kristín hefði fengið flugu í augað. 
Hið rétta er að rektor stóð í þeirri 
trú að um æfingu væri að ræða. 
„Og ég áttaði mig ekki á því fyrr 

en viðtalið var búið að svo var ekki. 
Þetta var einfaldlega misskilningur 
og það láðist að láta mig fá merki 
um að við værum í loftinu. Og nei, 
þetta var ekki fluga. Ég var bara að 
laga mig til,“ sagði Kristín og skelli-
hló þegar hún útskýrði málið fyrir 
Fréttablaðinu í gær. „Þetta hefur 
verið mikið skemmtiefni hér í skól-
anum í dag og það er búið að gera 
mikið grín að mér.“ Líkt og rektor 
gat Rakel leyft sér að sjá spaugilegu 
hliðina á uppákomunni í gær. „Ég er 
búin að vera hjá RÚV í 8 ár og aldrei 
lent í öðru eins,“ sagði Rakel ennþá 
í sjokki. „Henni brá eðlilega mikið 
þegar ég sagði henni að við hefðum 
verið í beinni en hún tók þessu alveg 
frábærlega vel. Við gátum allavega 
hlegið mikið að þessu.“

Rektor hélt að um æfingu væri að ræða

„Þegar tími gefst fæ ég mér AB 
mjólk með múslí og oft narta ég 
í melónu sem kærastan mín er 
voðalega dugleg að skera niður 
á morgnana og kannski smá 
hrökkbrauð með.“



Nánari upplýsingar á:

Steinn Ármann
Halli

Eggert Þorleifs

Uppselt á 44 sýningar í röð!
Verður þú gesturnúmer 25.000?

„Dauður maður getur hlegið!“
- Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttablaðið

„Laddi er þjóðargersemi...frábær...meistari!“
- Þorgeir Tryggvason, Morgunblaðið)

Ótrúlegri sigurgöngu lýkur 28. júní með 
aukasýningu númer 45, sem verður sú síðasta í bili.

Uppselt hefur verið á 44 sýningar í röð frá því í febrúar 
og í júlí fer sýningin í ótímabundið frí.

Hátt í 25.000 gestir hafa nú lagt leið sína í 
Borgarleikhúsið og skemmt sér óborganlega vel á

þessari vinsælustu grínsýningu síðar ára. Við óskum 
Ladda innilega til hamingju með hafa slegið svona

rækilega í gegn á 60 ára afmælisári sínu 
og þökkum kærlega fyrir einstaklega

gott og gjöfult samstarf.

Miðasala er hafin á allra síðustu sýningarnar 
hjá Borgarleikhúsinu og á Miði.is.

Fyrstir kemur, fyrstur fær.

Miðvikudagur 20.06.2007  kl. 20:00  (#40)  UPPSELT
Fimmtudagur 21.06.2007  kl. 20:00  (#41)  UPPSELT
Föstudagur 22.06.2007  kl. 20:00  (#42)  UPPSELT
Laugardagur 23.06.2007  kl. 20:00  (#43)  UPPSELT
Sunnudagur 24.06.2007  kl. 20:00  (#44)  ÖRFÁIR LAUSIR MIÐAR
Fimmtudagur 28.06.2007  kl. 20:00  (#45)  LAUSIR MIÐAR

Eftir Gísla Rúnar og Ladda
Sviðssetning: Björn Björnsson   Hljómsveitarstjóri: Hjörtur Howser



Hæfileikinn til að eiga sér 
áhugamál er eitt það skemmti-

legasta sem aðskilur okkur frá 
hinum dýrategundunum. Aðrir 
ofureiginleikar, eins og að vita að 
einn daginn hrökkvum við upp af, 
hafa bara skilað okkur bömmer-
um. Því eru áhugamálin einn besti 
kostur okkar grimmu tegundar og 
kæmi til refsilækkunar ef við lent-
um fyrir tegundadómstóli.

hef átt mörg áhugamál og 
nú er sonur minn þriggja ára 
strax kominn með mikinn áhuga 
á bílum. Til hátíðabrigða fer ég 
stundum með hann á smurstöð 
og leyfi honum að fylgjast með 
kámugum körlum. Til enn meiri 
hátíðabrigða förum við feðgar á 
allar bílasýningar sem boðið er 
upp á og um síðustu helgi sáum 
við stórkostlega sýningu Krúser-
klúbbsins. Þar eiga menn sér sko 
aldeilis áhugamál. Glaðbeittir 
karlar stóðu við glæsilegu fornbíl-
ana sína alveg að springa úr stolti, 
sýningarsalurinn eins og risastór 
dótakassi. Allir bílarnir banda-
rískir kaggar eða drossíur. Græna 
byltingin bara martröð í óhugs-
andi framtíð og hver bíll mörg 
tonn af krómi, plussi og sælu. Vel 
er hægt að skilja áhugann á þess-
um bílum og Ameríku fyrir 40-50
árum. Þarna virtist himnaríki alls-
nægtanna runnið upp.

staðar í Hafnarfirði 
kom saman fólk með annars konar 
áhugamál. Fólk með gríðarlegan 
áhuga á víkingatímabilinu heldur 
nú hátíð innan girðingar við Fjöru-
krána. Við vorum snemma á ferð 
svo víkingarnir voru að gera sig 
klára. Karlar skeggjaðir og síð-
hærðir, konur boldangskvenmenn, 
allir í móskulegum mussum, 
margir vopnaðir, en það fór alveg 
með lúkkið að sjá fólk drekka úr 
áldósum. Mér sýndist annar hver 
maður grútþunnur, enda kannski 
hluti af prógramminu að hella í sig 
að fornum sið. Jafnvel sennilegt 
að áhugi margra á þessum tíma 
sé tilkominn vegna löngunar til að 
endurvekja gleðilæti víkinganna. 

að það sé verra áhugamál 
en hvað annað, eins lengi og menn 
fara ekki alla leið og skreppa í 
ránsferðir til skoskra strandbæja. 
Ekkert áhugamál er slæmt eða 
ómerkilegt svo lengi sem það er 
ekki skaðlegt öðrum. Öll áhugamál 
göfga, hvort sem það er að safna 
niðursuðudósum eða að fylgjast 
með enskum fótboltaúrslitum. Það 
er ekki fyrr en menn eru farnir að 
skjóta upp í loftið af haglabyssu 
í Kringlunni eða að keyra á 200 
á þjóðvegum landsins að þeir eru 
komnir út í tómt rugl og áhuga-
málin eru hætt að vera þeirra 
einkamál.

Áhugamál

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Og1 
fyrir blandaðar 
fjölskyldur
Það er mikilvægt að hafa hlutina í röð og reglu þegar mikið er um að vera. 
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

F
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
F

I
0

2
1

9
7

1

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga


