
Þriðjudagar

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Hópur íslenskra kvenna gengur 63 km í New 
York til styrktar rannsóknum og ðbrjóst k Hver þát

Ný íslensk vefverslun selurýmsa muni til heimilisins.Living.is er ný net-verslun með gjafa-vöru, muni til heim-ilisins og vörurfyrir börn. Úrvaliðer fjölbreytt, allt frá litlum pappahúsumupp í límmiða á veggi.Mikið af þeim munumsem eru þar til söluhafa sést á síðum glans-tímarita þar sem fjallaðer sérstaklega um heim-ili og hönnun.
Ganga saman í 
New York

Saumar brúðarkjóla 
úr þæfðri ull og silki

norðurlandÞRIÐJUDAGUR 3. JÚLÍ 2007

4.3”

 Útlit er fyrir að 
heimilt verði að veiða 130 þúsund 
tonn af þorski á næsta fiskveiði-
ári, líkt og Hafrannsóknastofnun-
in lagði til í byrjun síðasta mánað-
ar. 

Ákvörðunin er sjávarútvegsráð-
herra sem hefur síðustu daga og 
vikur gaumgæft forsendur stofn-
unarinnar og metið ætluð áhrif 
samdráttar í þorskveiðum á þjóð-
arbúið og einstaka sjávarbyggðir.

Til hliðsjónar hefur ráðherra 
haft nýja skýrslu Hagfræðistofn-
unar Háskóla Íslands um efna-
hagsleg áhrif samdráttar á heild-
arafla og breytingu aflareglunnar.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að ráðherra hallist að því að fara 

að tillögum Hafrannsóknastofn-
unarinnar eða í öllu falli nálgast 
þær mjög. 

Málið er á dagskrá fundar ríkis-
stjórnarinnar fyrir hádegi í dag og 
er búist við að upplýst verði um 
ákvörðunina í kjölfar hans. 

Sjávarútvegs- og landbúnaðar-
nefnd Alþingis heyrði sjónarmið 
hagsmunaaðila í sjávarútvegi í 
gær og þingflokkur Sjálfstæðis-
flokksins fundaði um málið síð-
degis. Þá hittust formenn stjórn-
arflokkanna í gærkvöldi til skrafs 
og ráðagerða. 

Samhliða því að aflaheimildir 
næsta fiskveiðiárs verða opinber-
aðar mun ríkisstjórnin kynna 
aðgerðir til að mæta skakkaföllum í 

atvinnulífi sjávarbyggða sem hljót-
ast af samdrætti í þorskveiðum. 

Á yfirstandandi fiskveiðiári er 
heimilt að veiða 193 þúsund tonn 
af þorski. Nýtt fiskveiðiár hefst 1. 
september. 

Ríkisstjórnin einsetti sér að 
kynna ákvörðun um veiðiheimild-
ir fyrir fimmtudaginn 5. júlí en þá 
er vaxtaákvörðunardagur Seðla-
bankans.

Landssamband útvegsmanna 
vill að veidd verði 155-160 þúsund 
tonn af þorski á næsta fiskveiði-
ári. Sambandið kynnti tillögur 
sínar í gær sem að auki innihalda 
umfangsmiklar breytingar á 
stjórn fiskveiða.

Talið að ráðherra 
fari að tillögu Hafró
Sjávarútvegsráðherra kynnir ákvörðun um veiðiheimildir næsta fiskveiðiárs 
í dag. Búist er við að hann fari að tillögu Hafrannsóknastofnunar. Samhliða 
verða kynntar aðgerðir til að mæta erfiðleikum í atvinnumálum sjávarbyggða.

Tónleikastaður rýmdur 
vegna sprengjuhótunar 

„Það var æðislegt að 
heyra að hann væri enn á lífi,“ 
segir Diljá Guðmundardóttir, 
fjórtán ára stúlka, sem heimti 
köttinn Dodda úr helju fyrir 
skömmu en hann hafði hún átt 
frá því hún var þriggja ára. 
Doddi hafði ekki komið heim til 
sín í eitt og hálft ár og var talinn 
af. María Dóra Björnsdóttir, 
móðir Diljár, segir alla hafa verið 
undrandi yfir hvarfi Dodda, sér-
staklega vegna þess að hann var 
alveg hættur að treysta sér langt 
frá húsinu sakir aldurs. „Það var 

því skrýtið að heyra að hann 
hefði fundist í Seljahverfi, lengst 
frá heimili sínu í Holtunum,“ 
segir María.

Dodda virðist ekki hafa orðið 
meint af útivistinni þótt hann sé 
nokkuð kominn við aldur. Diljá 
segir skýringuna á því vera þá að 
kona nokkur hafi miskunnað sig 
yfir hann. „Hún hélt að þetta 
væri köttur nágranna hennar en 
þótti ekkert mál að leyfa honum 
að gista og éta af og til. Þegar 
hún áttaði sig á því að nágrann-
inn átti ekkert í honum hafði hún 

samband við Kattholt,“ segir 
hún.

Diljá segir alla hafa tekið kett-
inum vel fyrir utan hundinn 
Megas sem fluttist inn á heimilið 
eftir hvarf Dodda. „Þeir eru nú 
samt að venjast hvor öðrum,“ 
segir Diljá og bendir á að allir 
fjölskyldumeðlimir, hafi unað 
sáttir við sitt í útilegu sem farin 
var fljótlega eftir heimkomuna. 
Doddi hafi þó ekki farið út úr 
tjaldvagninum heldur safnað 
kröftum í makindum.

Doddi gamli kominn heim á ný

„Það er mikið af frjó-
kornum í loftinu núna. Það er ekki 
í takt við árstímann en það er hins 
vegar alveg í takt við veðrið því 
það hefur verið hlýtt og þurrt 
undanfarið,“ segir Margrét 
Hallsdóttir jarðfræðingur sem 
hefur umsjón með frjókornamæl-
ingum Náttúrufræðistofnunar 
Íslands.

Grasfrjó eru fyrr á ferðinni í ár 
en vanalega og tölurnar eru háar. 
Aðaltímabil grasfrjóa er yfirleitt 
frá 10. júlí og fram að mánaða-
mótum júlí/ágúst en í ár voru 
tölurnar orðnar háar í Reykjavík 
síðustu dagana í júní. 

Það eru gras- og súrufrjó sem 
eru á ferðinni núna og geta verið 
ofnæmissjúklingum til ama.

Grasfrjóin 
snemma á ferð

 „Ég skil ekki hver 
hefur áhuga á að stilla upp 
stolinni kirkju í garðinum sínum,“ 
segir Erla Pálsdóttir, íbúi við 
Kjarrheiði í Hveragerði, sem varð 
fyrir því óláni að skrautkirkju var 
stolið úr garði hennar aðfaranótt 
sunnudags. „Við sáum spor í 
blómabeðinu sem benda til þess 
að þetta hafi verið fullorðinn 
karlmaður,“ segir Erla. 
Kirkjan er stór, 70 sentímetrar á 
lengd og 80 cm há með turninum. 
Hún er hvít með rauðu þaki og 
haganlega gerð af eiginmanni 
Erlu.

Erla hvetur fólk til þess að hafa 
augun opin og láta lögregluna á 
Selfossi vita sjái það kirkjulíkan 
sem lýsingin passar við spretta 
upp í garði nágrannans.

Leitar að 
stolinni kirkju



Lísbet, voru þeir ekki bara 
sjóveikir?

Þörf fyrir líffæra-
gjafir á eftir að vaxa á næstu árum 
að sögn Runólfs Pálssonar, yfir-
læknis nýrnalækninga Landspítal-
ans. Hann segir þörf á úrbótum á 
löggjöf um líffæragjafir mikil-
væga til lengri tíma litið.

Kristján Odds-
son aðstoðarland-
læknir segir svo-
kölluð
líffæragjafakort,
sem fólk getur 
notað til að sam-
þykkja líffæra-
gjöf, ekki hafa 
neitt lagalegt 
gildi og mjög tak-
mörkuð gögn til 
um þau. Reynsla 

annarra þjóða sýni að slíkt fyrir-
komulag skili litlum árangri. 

Runólfur segir að fáir skrái sig 
sem mögulega líffæragjafa og því 
sé alltaf leitað til aðstandenda fyrir 
frekara samþykki beri slys að 
höndum og geti þeir neitað líffæra-
gjöfinni.

„Hér á landi er gengið út frá því 
sem kallað er ætluð neitun, það er 
að fólk vilji ekki gefa líffæri sín 
nema annað hafi komið fram. Víða 
í Evrópu er hins vegar svokallað 
ætlað samþykki þar sem gengið er 
að því vísu að fólk vilji að líffæri 
sín nýtist öðru fólki nema hið gagn-
stæða hafi verið látið í ljós,“ segir 
Runólfur. Hann segir að þó vel hafi 
gengið að ráða bót á þörf þeirra 
sem þurfi á líffæragjöf að halda 
hér á landi, sé ljóst að þörfin fyrir 
líffæragjafir eigi eftir að aukast. 
Ástæður þess eru meðal annars 
þær að með framförum í læknavís-

indum gangist fleiri undir líffæra-
ígræðslu. Líffæraþegar þurfi svo 
oft að gangast undir aðra líffæra-
gjöf síðar meir.

Runólfur bendir á að þær þjóðir 
sem sjaldnast skorti líffæri séu 
Spánverjar, Austurríkismenn og 
Belgar. Þar sé ætlað samþykki við 
líffæragjöf við lýði. „Helst myndi 
ég þó vilja að Íslendingar myndu 
líta til þess sem gert hefur verið á 
Spáni. Þar var fræðsla um líffæra-
gjafir efld og þótt litið sé á að fólk 
vilji gefa líffæri er samþykkis ætt-
ingja ávallt leitað,“ segir Runólfur. 
Hann segir það skynsamlegri leið 
heldur en farin er í Belgíu og Aust-

urríki þar sem líffæri úr látnu fólki 
eru fjarlægð án nokkurs samráðs 
við aðstandendur.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Landlæknisembætti gangast að 
meðaltali um tíu Íslendingar undir 
líffæragjöf á ári. Flestir fá nýru en 
þau eru yfirleitt úr lifandi aðstand-
endum sjúklinganna. Runólfur segir 
að nú séu um tíu manns á biðlista 
eftir nýra og einhverjir bíði eftir 
líffærum sem aðeins er unnt að 
flytja úr látnu fólki. Það sé viðráð-
anlegur fjöldi en hann spái því að 
fjöldinn eigi enn eftir að aukast. 
Markvissari umræða um þessi mál 
sé því nauðsynleg.

Þörf eftir líffæra-
gjöfum hefur aukist
Úrbætur á löggjöf um líffæragjafir eru mikilvægar að mati Runólfs Pálssonar, yf-
irlæknis á Landspítalanum. Hann segir að þeir sem þarfnast líffæraígræðslu muni 
fjölga á næstunni. Aðstoðarlandlæknir segir líffæragjafakort skila litlum árangri.

 Lækkun lánsfjárhlutfalls almennra íbúða-
lána Íbúðalánasjóðs úr 90 prósentum í 80 prósent er 
til umræðu innan ríkisstjórnarinnar.

Eitt af höfuðviðfangsefnum stjórnarinnar, sam-
kvæmt stefnuyfirlýsingu hennar, er að tryggja lága 
verðbólgu en undanfarna þrjá mánuði hefur verð-
bólga aukist um tvö prósent. Aukningin jafngildir 8,2 
prósenta verðbólgu á ári.

Vísitala byggingarkostnaðar hefur hækkað um rúm 
tíu prósent á síðustu tólf mánuðum og vísitala neyslu-
verðs án húsnæðis hefur hækkað um 1,7 prósent.

Ákvarðanir Seðlabanka um stöðu stýrivaxta eru 
teknar á grundvelli verðbólgunnar. 

Fyrri ríkisstjórn greip til sérstakra aðgerða um 
mitt síðasta ár til að draga úr þenslu og var þar efst á 
blaði lækkun lánsfjárhlutfalls Íbúðalánasjóðs úr 90 
prósentum í 80 prósent. Að auki voru hámarkslán 
sjóðsins lækkuð úr átján milljónum í sautján. 

Sú ráðstöfun varði í átta mánuði en þáverandi 
félagsmálaráðherra, sem fer með málefni Íbúðalána-
sjóðs, ákvað 1. mars að hækka lánshlutfallið á ný í 90 
prósent.

Lánshlutfall lækki í 80 prósent

 George W. Bush Banda-
ríkjaforseti og Vladimír Pútín Rússlandsforseti sneru 
í gær bökum saman gagnvart meintri kjarnorkuvíg-
væðingaráætlun Íransstjórnar. 

„Þegar Rússland og Bandaríkin leggjast á eitt 
hefur það yfirleitt sín áhrif og þess vegna kann ég að 
meta afstöðu Rússa í Sameinuðu þjóðunum,“ sagði 
Bush á blaðamannafundi eftir fund forsetanna í sum-
arhúsi Bush-fjölskyldunnar við Atlantshafsströndina 
í Kennebunkport í Maine. „Við erum nærri því að við-
urkenna að við verðum að vinna saman til að koma 
sameiginlegum boðskap á framfæri,“ sagði hann. 

Pútín spáði því að „við munum halda áfram að ná 
árangri“ innan öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. 

Aðrir fulltrúar í öryggisráðinu eru byrjaðir að 
ræða tillögu Bandaríkjastjórnar um hertar þvingun-
araðgerðir gegn Íran vegna þess að Íransstjórn neit-
ar að stöðva auðgun úrans. 

Meðal annarra mála sem Bush og Pútín greinir á 
um eru lýðræði og eldflaugavarnir, stækkun NATO 
og sjálfstæði Kosovo. Lítilla framfara varð vart í 
þeim á fundi forsetanna. Pútín stakk upp á fleiri val-
kostum að breytingum á eldflaugavarnaáætlun 
Bandaríkjamanna, en Bush sagðist eftir sem áður 

vilja byggja upp aðstöðu fyrir eldflaugavarnakerfið í 
Póllandi og Tékklandi, sem Rússar eru mjög mót-
fallnir. 

Þeim sem slasast alvarlega í 
umferðarslysum á höfuðborgar-
svæðinu hefur fækkað frá árinu 
2002. Slysum á höfuðborgarsvæð-
inu hefur einnig fækkað sé tekið 
tillit til fjölda ökutækja.

Á fyrstu fjórum mánuðum 
ársins 2002 slösuðust 17 manns 
alvarlega í umferðinni á höfuð-
borgarsvæðinu. Í ár voru þeir 15 
og hefur fækkað um 12 prósent. 
Það segir þó aðeins hálfa söguna 
því á þessu tímabili hefur 
ökutækjum á svæðinu fjölgað um 
nær 50.000. Fjöldi alvarlegra 
slasaðra miðað við 10.000 
ökutæki hefur farið úr 1,4 á 
fyrstu fjórum mánuðum ársins 
2002 í tæplega 0,9 árið 2007.

Banaslysum í umferðinni 
fjölgar ekki.

Færri slasast 
alvarlega

Fulltrúar fjölda landa 
og Heilbrigðisstofnunar Samein-
uðu þjóðanna (WTO) skoruðu í gær 
á Bandaríkin, Rússland og fleiri 
lönd að ganga til liðs við alþjóðleg-
an tóbaksvarnasáttmála. 

Hingað til hafa 148 ríki fullgilt 
sáttmálann, sem gerður var árið 
2003, en nú fer fram ráðstefna um 
fullgildingu hans í Bangkok í 
Taílandi. Dr. Haik Nikogosian, 
talsmaður sáttmálans sagði það 
myndu hafa „hnattræn áhrif“ ef 
Bandaríkin og Rússland bættust 
við, ekki bara vegna mikillar 
neyslu tóbaks í þessum löndum 
heldur ekki síður fyrir þær sakir 
að þau flytja mikið tóbak út. 

Alþjóðlegar 
tóbaksvarnir

Pólskur karlmaður 
á fimmtugsaldri þurfti að leita á 
slysadeild í gærmorgun eftir 
átök hans og samlanda hans við 
íslenska samstarfsmenn sína. 

Átökin áttu sér stað í nýbygg-
ingu í Mosfellsbæ snemma í 
gærmorgun. Mennirnir sögðu að 
Íslendingarnir hefðu verið 
vopnaðir sleggjum og spýtum í 
átökunum. Mennirnir vinna allir 
hjá fyrirtækinu pappi.is. 

Þeir áttu að fara í verk til 
Vestmannaeyja í gær en neituðu 
að fara nema þeir fengju 
launahækkun, að sögn Gunnars 
Magnússonar eiganda. Hann gat 
ekki orðið við þeirri kröfu og 
mennirnir sögðu upp. Í kjölfarið 
brustu út átök. 

Gunnar segir að annar 
mannanna hafi slegið til sonar 
síns með spýtu og þá hafi málin 
farið úr böndunum. Hann segir 
hins vegar af og frá að barefli á 
borð við sleggjur hafi verið 
notuð í slagsmálunum. Áverkar 
slasaða Pólverjans reyndust 
minniháttar.

Lögregla ræddi við Íslending-
ana í gær og verður málið 
rannsakað frekar á næstu dögum. 

Segja bareflum 
hafa verið beitt



www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og 
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum 
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.

Núna bjóðum við 12  betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum.
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Toyota Hilux D/C 2.5 SR 35" 
breyttur með öllu, flottur bíll
2500 Dísel  5 gíra
Á götuna: 11.04 Ekinn: 72.000 km
Verð: 2.990.000 kr. Skr.nr. YH-159

Toyota Avensis S/D Terra 
1800 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 03.03 Ekinn: 90.000 km
Verð: 1.230.000 kr. Skr.nr. MJ-818

Toyota RAV4 4WD 
2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 03.05 Ekinn: 84.000 km
Verð: 2.190.000 kr. Skr.nr. NT-004

Toyota RAV4 4WD
2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 05/05 Ekinn: 68.000 km
Verð: 2.390.000 kr. Skr.nr. EE-072

Lexus LS430 
4300 Bensín sjsk.
Á götuna: 03/04 Ekinn: 45.000 km
Verð: 600.000 kr. Skr.nr. KI-222

Lexus RX300 EXE
3000 Bensín  sjsk.
Á götuna: 09/05 Ekinn: 25.000 km
Verð: 4.890.000 kr. Skr.nr. KO-817

Toyota Corolla S/D Terra 
1400 Bensín sjsk.
Á götuna: 07/05 Ekinn: 73.000 km
Verð: 1.370.000 kr. Skr.nr. MI-543

Toyota Avensis W/G  Sol
1800 Bensín sjsk.
Á götuna: 05.05 Ekinn: 60.000 km
Verð: 2.090.000 kr. Skr.nr. OD-715

Toyota Avensis S/D Terra 
1800 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.02 Ekinn: 94.000 km
Verð: 1.190.000 kr. Skr.nr. UH-921

Toyota Avensis S/D Sol 
1800 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 11.05 Ekinn: 34.000 km
Verð: 2.170.000 kr. Skr.nr. SD-338

Toyota Avensis W/G Sol 
1800 Bensín sjsk.
Á götuna: 05.04 Ekinn: 42.000 km
Verð: 1.870.000 kr. Skr.nr. VS-295

Toyota Corolla H/B Terra 
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 08.03 Ekinn: 38.000 km
Verð: 1.290.000 kr. Skr.nr. MD-221

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR



„Þarna leggjum við 
grunninn að velferð barnanna um 
leið og þau koma inn í grunnskóla 
og á þeim tímapunkti skiptir 
miklu máli að styrkja þau sem 
einstaklinga,“ segir Guðrún Guð-
mundsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
og verkefnisstjóri hjá Geðrækt.

Vinir Zippýs heitir námsefni 
sem byggt er í kringum sam-
nefndar sögur og er forvarnar-
námsefni á sviði geðræktar fyrir 
börn á aldrinum sex til sjö ára.  
Grundvallarhugmyndafræðin á 
bak við námsefnið er einföld og 
snýst um að ef hægt sé að kenna 
ungum börnum að takast á við 
erfiðleika þá ættu þau að vera 
betur í stakk búin að takast á við 
vandamál og erfiðleika 
sem þau standa 
frammi fyrir á 
unglingsárun-
um og síðar á 
lífsleiðinni.
Námsefnið var 
kennt í ellefu 
grunnskólum í 
fyrra og ákveðið 
hefur verið að inn-
leiða námsefnið í 
fleiri grunnskóla 
næsta vetur. 

„Það sem er sér-
stakt við verkefnið er að það 
er fyrir öll börn á aldrinum sex til 
sjö ára. Námsefnið er ekki með-
ferð í sjálfu sér og ekki er verið 
að taka á neinum sérstökum 
vandamálum en ef þau koma upp í 
kennslunni er að sjálfsögðu tekið 
á þeim.“ Guðrún segir að lögð sé 
áhersla á að börnin sjálf finni út 
hvernig best sé að taka á til dæmis 

einelti á skólalóðinni, rifr-
ildi og öðru sem börnin 

þekkja úr sínu daglegu lífi.  
„Námsefnið er þróað í því skyni 
að gera börn færari í að takast á 
við ýmis ágreiningsmál og gert er 
ráð fyrir að þetta hafi varanleg 
áhrif á þau og endist þeim fram á 
unglingsár.“

Námsefnið hefur verið prófað í 
Danmörku og Litháen og Guðrún 
segir árangurinn góðan í báðum 
löndunum þótt um tvo ólíka menn-

ingarheima sé að ræða. Hún segir 
kennara þar nefna mun á félags-
færni barna og einnig var minna 
um hegðunarerfiðleika þar sem 
námsefnið var prófað.

„Námsefnið á að efla tilfinn-
ingaþroska og vellíðan barnanna 
með sama sniði og önnur lífsleikn-
isnámsefni þar sem lögð er 
áhersla á samkennd og að koma í 
veg fyrir árásargirni eða ofbeld-
isfulla hegðun,“ segir Guðrún. 

Skilningur og vellíð-
an barna verði efld 
Forvarnarnámsefni fyrir sex til sjö ára gömul börn á sviði geðræktar verður 
tekið í notkun næsta haust í fjölmörgum grunnskólum. Tilgangur þess er að 
styrkja ung börn sem einstaklinga um leið og þau byrja í grunnskóla.

Um fimmti hver nemandi í 7. og 9. 
bekk sem svaraði spurningalistum Barna-
verndarstofu sagðist hafa sætt líkamlegu 
ofbeldi á heimili sínu. Svipað hlutfall sagðist 
hafa sætt ofbeldi í skóla. Um þriðjungur barn-
anna sögðust hafa orðið fyrir andlegu ofbeldi 
í einhverri mynd.

Þetta kemur fram í niðurstöðum rannsókn-
ar Barnaverndarstofu sem birtar voru í gær. 
Um forprófun á spurningarlistum var að ræða 
og úrtakið því aðeins rúmlega 100 börn. Af 
þeim orsökum bendir Barnaverndarstofa á að 
varhugavert sé að alhæfa út frá niðurstöðun-
um, en þær gefi vísbendingar um reynslu 
barna af ofbeldi. Rannsóknin var gerð fyrir 
Alþjóðasamtök gegn ofbeldi og vanrækslu á 
börnum (ISPCAN).

Í könnuninni voru börnin spurð um hvort 

einhver á heimilinu hafi barið þau, löðrungað 
eða flengt með lófanum. Tæplega átta prósent 
sögðu það gerast stundum, og um tíu prósent 
sögðu það hafa gerst, en ekki á síðasta ári. 
Börnin sögðu að í um helmingi tilfella hafi það 
verið fullorðnir einstaklingar sem beittu 
ofbeldinu.

Einnig var spurt um kynferðislegt ofbeldi. 
Tæplega einn af hverjum tíu greindi frá því að 
viðkomandi hafi sætt kynferðislegu ofbeldi í 
einhverri mynd. Til dæmis sögðu um fimm 
prósent barnanna að einhver á heimili þeirra 
hafi reynt að neyða þau til að hafa við sig sam-
farir.

Fimmti hver nemandi hefur sætt ofbeldi

Talning er hafin 
í þingkosningunum í Austur-
Tímor en þær eru taldar marka 
friðvænlegri tíma eftir ofbeldis-
hrinu síðasta árs.

Eftir að nær þriðjungur 
atkvæða hafði verið talinn var 
flokkur Mari Alkatir forsætisráð-
herra með naumt forskot á  flokk 
Xanana Gusmao.

Fyrir rúmu ári brutust út átök 
milli lögreglu og hersins á 
Austur-Tímor sem urðu til þess að 
37 manns dóu og 155.000 flúðu 
heimili sín en á Austur-Tímor býr 
tæp ein milljón manna. 

Mikið atvinnuleysi og fátækt 
hrjáir þjóðina og hafa 10 prósent 
uppflosnaðra enn ekki þorað að 
snúa til síns heima. 

Marka friðvæn-
legri tíma

Piltur um tvítugt hefur 
verið dæmdur í Héraðsdómi 
Norðurlands eystra, til fangelsis-
vistar fyrir þjófnað, fjársvik, 
akstur án ökuréttinda undir 
áhrifum fíkniefna, vörslur 
fíkniefna og vörslur ólöglegra 
hnífa.

Umræddur piltur var meðal 
annars ákærður fyrir hraðakstur 
um götur Kópavogs. Hann var þá 
undir svo miklum áhrifum 
fíkniefna og deyfandi lyfja, að 
hann gat ekki stjórnað bílnum 
örugglega. Þá var pilturinn 
ákærður fyrir að hafa verið með í 
fórum sínum amfetamín, kókaín, 
e-töflur, LSD og hass. Pilturinn 
var dæmdur í 15 mánaða fangelsi 
og sviptur ökuleyfi í 18 mánuði.

Fangelsi og öku-
leyfissvipting

Nýtt apótek, Apótek 
Vesturlands, var opnað á Akra-
nesi á laugardaginn. Það er í eigu 
Ólafs Adolfssonar lyfjafræðings. 

Nýtt sjálf-
stætt apótek 
sætir tíðindum 
því Lyfja og Lyf 
og heilsa ráða 
bróðurpartinum
af lyfjaverslun-
um í dag. Aðeins 
eitt annað 
apótek er á 
Vesturlandi sem 
ekki er í eigu 
Lyfju eða Lyfja 

og heilsu. Það er í Ólafsvík. 
Ólafur segir að apótekið hafi 

farið mjög vel af stað en opið 
verður alla daga vikunnar sem er 
nýjung á Akranesi. Stór búð 
verður rekin samhliða apótekinu 
þar sem seldar verða hollustu- og 
heilsuvörur.   

Nýtt apótek 
á Akranesi
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Ætti að stofna göngudeild fyrir 
spilafíkla?

Hefur þú farið í útilegu í 
sumar?

 „Við lítum svo á að samn-
ingurinn sem gerður var við 
Grindavíkurbæ sé í gildi og munum 
leita réttar okkar ef ekki verður 
staðið við hann,“ segir Ásgeir 
Margeirsson, forstjóri Geysir 
Green Energy (GGE). „Við tókum 
að sjálfsögðu mark á formanni 
bæjarráðs þegar hann skrifaði 
undir samning við okkur. Við spyrj-
um hvað manninum gekk til þegar 
hann skrifaði undir tvo samninga.“ 
Grindavíkurbær ákvað í gær að 
selja Orkuveitu Reykjavíkur (OR) 
hlut sinn í Hitaveitu Suðurnesja 
(HS) þrátt fyrir að hafa skrifað 
undir hagstæðari samning við GGE 
29. júní síðastliðinn. 

Jóna Kristín Þorvaldsdóttir, for-
seti bæjarstjórnar Grindavíkur, 
segist líta svo á að samningurinn 
við GGE sé ekki í gildi þar sem 
hann hafði ekki verið samþykktur í 
bæjarstjórn. „Það getur enginn 
einn maður gert samning fyrir 
hönd allrar bæjarstjórnarinnar, 
hún verður að fjalla um málið og 
samþykkja samninginn.“ Aðspurð 
hvort Sigmar Eðvaldsson, formað-
ur bæjarstjórnar, hafi ekki haft 
umboð til samningsgerðarinnar við 
GGE segir Jóna Kristín hann hafa 
haft vilyrði til að spila úr þeim 
aðstæðum sem komu upp þegar 
GGE bauð betur en OR, þar sem 
Grindavíkurbær óttaðist að missa 
af samningi við GGE ef ekki yrði 
skrifað undir samning. „Síðan 
breyttust forsendur OR fyrir samn-
ingunum og þar með brustu for-
sendur fyrir að bera samning GGE 
undir bæjarstjórnina.“ Jóna Krist-
ín segir að forsendur OR við kaup á 
eignarhluta bæjarins hafi verið að 

þeir tryggðu sér ákveðinn eignar-
hluta í HS. Hún telur að Grindavík-
urbær tapi ekki á því að taka til-
boði OR þrátt fyrir að það sé lægra 
en tilboð GGE og hag bæjarbúa sé 
vel borgið. Hún segir ástæðuna 
vera að fleira hafi haft áhrif á nið-
urstöðu bæjarstjórnar en verðið, 
en kýs að ræða ekki í hverju það 
felst.

Reykjanesbær og Hafnarfjarð-
arbær ákváðu í gær að nýta for-
kaupsrétt sinn á hlut ríkisins í 

Hitaveitu Suðurnesja. Hafnfirð-
ingar ákváðu að hluturinn verði 
seldur OR. Viðskiptin milli OR, 
Grindavíkur og Hafnarfjarðar ná 
ekki að ganga eftir nema að hlut-
hafar HS ákveði að neyta ekki for-
kaupsréttar. Nýr forkaupsréttur 
myndast alltaf við sölu til annars 
aðila og Reykjanesbær getur því 
keypt hlut Hafnarfjarðar og 
Grindavíkur sem bæjarfélögin 
hyggjast selja til OR. 

Vilja að staðið verði 
við gerðan samning
Geysir Green Energy mun leita réttar síns ef Grindavíkurbær stendur ekki við 
gerðan samning um sölu eignarhluta sveitarfélagsins í Hitaveitu Suðurnesja. 
Grindavík samdi við Orkuveitu Reykjavíkur þrátt fyrir töluvert lægra söluverð.

Við spyrjum hvað mann-
inum gekk til þegar hann 

skrifaði undir tvo samninga.

Tveir síbrotamenn eru 
lausir úr gæsluvarðhaldi vegna 
þess að dregist hefur að dæma í 
málum þeirra. Mennirnir hafa 
verið í varðhaldi frá því í byrjun 
árs fyrir auðgunarbrot, ofbeldi, 
rán og aðra glæpi.

Í úrskurði Héraðsdóms Reykja-
ness frá 27. júní síðastliðnum segir 
að það sé mat lögreglustjóra að 
mennirnir muni halda áfram 
brotum verði þeir látnir lausir.

Hæstiréttur hafnaði því í gær að 
gæsluvarðhald yrði framlengt og 
vísaði til þess að kveða skuli upp 
dóm í opinberum málum svo fljótt 
sem unnt er en mennirnir hafa 
beðið dóms síðan 23. maí. 

Síbrotamenn 
lausir úr haldi

 Lands-
samband íslenskra 
útgerðarmanna (LÍÚ) 
gerir að tillögu sinni að 
aflamark í þorski verði 
155 til 160 þúsund tonn 
af þorski á næstu tveim-
ur fiskveiðiárum. Einn-
ig vill sambandið að 
gerðar verði umfangs-
miklar breytingar á 
stjórn fiskveiða; 
byggðakvóti verði lagð-
ur niður sem og veiði-
gjald. Einnig er vilji 
LÍÚ að hvalveiðar verði stór-
auknar.

Friðrik J. Arngrímsson, fram-

kvæmdastjóri LÍÚ, 
segir að ekki sé farið 
fram á sértækar 
aðgerðir fyrir sjávar-
útveginn en áhersla sé 
lögð á að allri mismun-
un innan greinarinnar 
verði hætt og horfið 
frá handstýrðri 
hágengisstefnu Seðla-
bankans. 

„Þetta er kannski 
óháð tillögum okkar 
að öðru leyti. Gengið 
þarf að vera með þeim 

hætti að hægt sé að reka hér 
iðnað, sjávarútveg eða hvað 
annað. Það er einfaldlega óskyn-

samlegt að koma því þannig 
fyrir að við getum ekki framleitt 
neitt í þessu landi.“

LÍÚ segir í greinargerð að 
ekki sé deilt við Hafrannsókna-
stofnunina um að þorskstofninn 
sé of lítill, og að nauðsynlegt sé 
að byggja hann upp. „Þrátt fyrir 
það getum við ekki mælt með að 
farið verði eins hratt og Hafró 
mælir með,“ segir Friðrik. 

Tillögur LÍÚ eru að línuíviln-
un verði lögð niður og slæginga-
stuðlar leiðréttir og að það sem 
verður tekið af kvóta vegna afla-
brests og byggðakvóta verði 
tekið af öllum útgerðum með 
aflahlutdeild.

Vilja breytingar á fiskveiðistjórn

Gott veður hér á landi verð-
ur til þess að fleiri skella sér í sól-
arlandaferðir. Þetta segir Þor-
steinn Guðjónsson, forstjóri 
Úrvals/Útsýnar, og jákvæðar 
sölutölur fyrirtækisins sýni það. 
Hann segir að þegar gott veður sé 
veki það upp minningar um sólar-
strandir. 

„Einnig fer fólk meira að tala 
um veðrið þegar það er gott sem 
leiðir oft til þess að pantaðar eru 
ferðir,“ segir Þorsteinn. „Þetta er 
því eins og þegar slæmt veður er. 
Fólk fer að tala um það og pantar 
sér ferð út.“ Sala aukist því hvort 

tveggja í góðu veðri og slæmu. 
„Það er helst þegar ekkert veður 

er, hvorki gott né slæmt, að þá fer 
fólk að tala um eitthvað annað en 
veðrið og þá eykst salan ekki.“

„Hér fer hitinn ekkert mikið 
yfir fimmtán gráður og þegar 
fólk sér heiðskíran himin og fer 
léttklætt út í sólina þá verður það 
fyrir vonbrigðum og vill komast 
út í alvöru hita,“ segir Þorsteinn. 

Þorvarður Guðlaugsson, sölu-
stjóri hjá Icelandair, tekur í sama 
streng. „Gott veður kveikir í 
fólki,“ segir hann. Nóg sé að gera 
hjá Icelandair og bókanir frá 
Íslandi eru 40 prósentum fleiri í 
ár en á sama tíma í fyrra. 

Auglýsingasími

– Mest lesið



Gildir til 9. júlí eða á meðan birgðir endast.
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Gaffall með
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Lukt að
aftan

Glitaugu í pedölum
og gjörðum
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Stillanlegt stýri

Rafdrifið ljós með
dínamó að framan

Hjólaútsala
sparið allt að 20.000 kr.



 „Þó það hafi ekki 
farið hátt þá hefur þessi faraldur 
haldið áfram að grassera og er að 
koma upp á nýjum stöðum,“ segir 
Þórólfur Guðnason sóttvarna-
læknir um fuglaflensuna. Stýri-
hópur ríkislögreglustjóra og sótt-
varnalæknis skilaði nýlega af sér 
stöðuskýrslu um áætlunargerð 
sem á að nýtast þjóðinni verði 
fuglaflensan að heimsfaraldri. 

Undir forystu sóttvarnalæknis 
og almannavarnadeildar ríkislög-
reglustjóra hafa verið myndaðir 
26 vinnuhópar sem fjalla um 
verkefni þau sem viðbragðsáætl-
unin byggir á en stefnt er að því 
að ljúka henni um næstu áramót. 
Öll sveitarfélög eiga þá að hafa 
tilbúna áætlun sem er samhljóða 
áætlun vinnuhópanna.

„Þetta er að breiðast út eins og 
maður vissi að myndi gerast og 
hvergi að linna. Veiran hefur þó 
ekki enn breytt sér þannig að hún 
sé mikið að breiðast út á milli 
manna. En það má segja að því 
lengur sem þessi stofn er í gangi 
og dreifir sér þeim mun meiri 
hætta er á að stökkbreytingar 
verði sem auðveldar flensunni að 
berast til manna og valda heims-
faraldri,“ segir Þórólfur. 

Í áætluninni er litið þeirra 
atburða sem áttu sér stað 1918 
þegar spænska veikin barst um 
veröldina. „Það hefur gríðarlega 

mikil vinna verið 
lögð í viðbragða-
áætlun síðasta 
ár en hún miðar 
að því að koma í 
veg fyrir algera 
upplausn, fari 
veiran að dreifa 
sér meðal 
manna,“ segir 
Þórólfur. Hann 
segir að unnið 
hafi verið út frá 

þeirri hugmynd að hægt sé að 
nýta áætlunina gegn fleiri vov-
eiflegum atburðum en stafa af 
fuglaflensunni. 

Stefnt er að því að æfa hluta 
áætlunarinnar 14. september. Í 
grundvallaratriðum skiptast 
aðgerðirnar í þrennt: Að reyna að 
koma í veg fyrir að sjúkdómur-
inn dreifist, áætlun til að líkna og 
lækna og aðgerðir til að treysta 
allar stoðir þjóðfélagsins.  

„Það er ekkert lát á þessari 
fuglaflensu þótt hún hafi ekki 
verið mikið umræðunni að und-
anförnu. Fólk er að deyja úr 
henni. Hún er ekki bráðsmitandi 
eins og hún er nú en dánarhlut-
fall þeirra sem sýkjast af henni 
er mjög hátt, eða um sextíu pró-
sent. Verði hún að faraldri er því 
nauðsynlegt að viðbúnaður sé 
góður,“ segir Þórólfur.

Viðbúnaður við 
heimsfaraldri
Ekkert lát er á fuglaflensunni að sögn Þórólfs Guðna-
sonar sóttvarnalæknis. Frá sóttvarnalækni og almanna-
vörnum er nú komin út stöðuskýrsla um áætlunargerð 
sem á að nýtast þjóðinni verði heimsfaraldur.

 Í hvaða leikhúsi í London 
verður Latabæjar-leiksýning 
sett upp á næsta ári?

 Hvaða tegund krabbameins 
veldur flestum dauðsföllum 
á Vesturlöndum, fyrir utan 
lungnakrabbamein?

 Fyrir hvað fékk stoðtækja-
fyrirtækið Össur alþjóðleg 
verðlaun nýlega?

„Það er lífsnauðsyn-
legt að allir hlutaðeigandi standi 
fyllilega við þær skuldbindingar 
sem þeir hafa gengist undir,“ segir 
Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri 
Sameinuðu þjóðanna, í formála 
skýrslu um Þúsaldarmarkmið um 
þróun sem Upplýsingaskrifstofa 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Vestur-
Evrópu (UNRIC) kynnti í gær. 

Skýrslan er gefin út í tilefni þess 
að nú er sá frestur hálfnaður sem 
leiðtogar settu sér árið 2000 til að 
ná átta Þúsaldarmarkmiðum fyrir 
árið 2015. Í skýrslunni kemur fram 
að aðeins fimm ríki hafa náð eða 
farið fram úr því gamla takmarki 
Sameinuðu þjóðanna að 0,7 pró-

sent þjóðarframleiðslu renni til 
þróunaraðstoðar. 

Markmiðin lúta að mælanlegum 
árangri á tilteknum tíma í að upp-
ræta algjöra örbirgð og hungur, 
sjá öllum börnum í heiminum fyrir 
grunnmenntun, stuðla að jafnrétti 
kynjanna, draga úr ungbarna-
dauða, bæta heilsufar mæðra, 
berjast gegn HIV/alnæmi, malaríu 
og öðrum farsjúkdómum, stefna 
að sjálfbæru umhverfi og efla 
alþjóðlega samstöðu um þróun á 
heimsvísu.

Þúsaldarmarkmiðin í hættu

Fullbúin máltíð á innan við 5 mínútum

Má bjóða þér

upp á ýsu í kvöld?

Sumartilboð Vildarþjónustunnar

50%
afsláttur af flugi hjá Flugfélagi Íslands
í sumar. Nánar á spar.is

www.spar.is

Gylliboð Landsvirkjun-
ar til hreppsnefndar Flóahrepps
um að bæta almannaþjónustu 
fyrir virkjun er fáheyrð ósvífni 
af fyrirtæki í eigu ríkisins, segir í 
fréttatilkynningu frá Náttúru-
verndarsamtökum Suðurlands. 
Segja samtökin afskipti Lands-
virkjunar af málinu í hæsta máta 
óeðlileg.

Hreppsnefnd Flóahrepps 
samþykkti hinn 13. júní að hafa 
Urriðafossvirkjun ekki inni á 
tillögu að aðalskipulagi sveitarfé-
lagsins. Nú er þó svo komið að 
skipulagstillögurnar eru orðnar 
tvær, önnur með virkjun og hin 
án virkjunar.  

Landsvirkjun 
ósvífin

Slökkvibíllinn á Kirkjubæj-
arklaustri bilaði á leið í útkall í 
síðustu viku. Bíllinn, sem er frá 
tímum seinni heimsstyrjaldar, 
var á leiðinni að slökkva eld í 
mosa í Skaftárhreppi þegar 
óhappið varð. 

Guðmundur Ingi Ingason, 
varðstjóri á Kirkjubæjarklaustri, 
segir að bíllinn hafi þjónað vel 
hingað til en sé auðvitað kominn 
til ára sinna. 

Vatni var dælt af bænum þar 
sem eldurinn kom upp og þannig 
náðist að slökkva eldinn. 

Von er á nýjum bíl innan 
skamms.

Bilaði í útkalli 





„Í dag eru fimmtíu milljónir 
barna án menntunar vegna stríðs-
átaka. Markmið okkar hjá Barna-
heillum á næstu fimm árum er að 
ná til átta milljóna af þessum 
börnum og veita þeim menntun. 
Við hvetjum um leið stjórnvöld 
um allan heim til að einblína á 
allan hópinn þannig að sem flestir 
njóti aðstoðar,“ segir Rudolph von 
Bernuth, varaforseti Barnaheilla 
í Bandaríkjunum.

Alþjóðlegt neyðarteymi Barna-
heilla fundaði í Reykjavík á dög-
unum. Á fundinum var lögð meg-
ináhersla á menntun barna í 
flóttamannabúðum og að fá við-
urkenningu stjórnvalda á mikil-
vægi menntunar. Einnig var skil-
virk neyðaraðstoð rædd og 
hvernig Barnaheill geta unnið að 
því að bæta aðstæður barna í 
neyð, meðal annars í Darfúr-hér-
aði í Súdan, í Chad og meðal land-
flótta barna frá Írak. 

 Fundinn sóttu ellefu fulltrúar 
frá alþjóðaskrifstofu Barnaheilla 
og frá Barnaheillum í Bandaríkj-
unum, Bretlandi, Danmörku, Nor-
egi og Svíþjóð. 

Rudolph segir þörfina mikla í 
dag.  „Í Darfúr-héraði  eru tvær 
milljónir manna á vergangi og 
tugir þúsunda hafa verið myrt. 
Þar aðstoðum við 500 þúsund 
manns á hverju ári með matar-
gjöfum, læknisþjónustu, mennt-
un, vernd og ráðgjöf fyrir fórnar-
lömb kynferðisofbeldis. Í dag er 
þetta viðamesta verkefni Barna-
heilla.“ Rudolph segir einnig þörf 
á aðstoð  í Chad, nágrannaríki 
Súdan, þar sem flóttamenn frá 
Súdan hafast við í flóttamanna-
búðum og búa við mikinn skort. 

Í dag eru 750 þúsund flótta-
menn frá Írak í Jórdaníu og 1,25 
milljónir eru í Sýrlandi. Barna-
heill hafa undirbúið verkefni sem 
taka á sérstaklega á menntun 
þessara barna.

Toby Porter, framkvæmda-
stjóri neyðarmála Barnaheilla í 
Bretlandi, segir samtökin reyna 
eftir fremsta megni að skapa við-
unandi aðstæður fyrir börn í 
flóttamannabúðum og þar er 
menntunin á oddinum: „Ef ég nota 
hafið sem myndlíkingu þá er eins 
og fiskur sé tekinn úr hafinu og 
settur í fiskabúr með kranavatni 
þar sem hann syndir hring eftir 
hring. Við hjá Barnaheillum reyn-
um að láta kranavatnið líkjast 
sjónum sem mest með áherslu á 
leik og menntun. Þetta er það sem 
gefur lífi þessara barna gildi á 
meðan þau búa við hörmulegar 
aðstæður. Við reynum að gefa 
þeim eitthvað sem líkist þeirra 
eigin heimi.“

Samtökin Barnaheill starfa í 
meira en hundrað löndum um 
allan heim. 

50 milljón-
ir barna án 
menntunar
Meðaldvöl flóttamanns í flóttamannabúðum í dag er 
sjö ár. Menntun barna í flóttamannabúðum er lyk-
ilatriði að mati Barnaheilla. Alþjóðlegt neyðarteymi 
samtakanna Barnaheilla fundaði í Reykjavík. 

 Alþjóðlegu náttúru-
verndarsamtökin Saving Iceland 
boða „andspyrnusumar“ á Íslandi 
í ár. Andspyrnan hefst með ráð-
stefnu hérlendis um næstu helgi 
undir yfirskriftinni Hnattrænar 
afleiðingar stóriðju og stórstíflna. 

Ræðumenn á ráðstefnunni 
verða fulltrúar grasrótarhreyf-
inga frá Afríku, Asíu, Evrópu, 
Norður- og Suður-Ameríku. Meðal 
íslenskra fyrirlesara verða Ómar  
Ragnarsson, Guðbergur Bergsson 
og Andri Snær Magnason.

Ráðstefnan fer fram að Hótel 
Hlíð í Ölfusi en daginn áður en 
hún hefst, á föstudag, verður sleg-

ið upp mótmælabúðum sem standa 
eiga í tvo mánuði. Staðsetning 
búðanna hefur enn ekki verið 
gefin upp og ekki liggur fyrir 

hvort þær verða í námunda við 
ráðstefnustaðinn eða ekki.

Á vef samtakanna, savingice-
land.org, eru mótmælendur sem 
hafa reynslu af beinum aðgerðum, 
svo sem að hlekkja sig við vinnu-
vélar, boðnir sérstaklega velkomn-
ir. Þá er fólki ráðlagt að segja lög-
reglu ósatt um tilgang ferðar 
sinnar til landsins ef fjarlægja á 
af þeim búnað á borð við málningu 
og pensla eða hjólalása.

Ólafur Páll Sigurðsson, einn 
skipuleggjenda ráðstefnunnar og 
mótmælanna, hefur sagt að áhugi 
fyrir mótmælum hérlendis hafi 
sjaldan eða aldrei verið meiri. 

Boða andpyrnusumar á Íslandi

Hamas-samtökin
handtóku í gær talsmann 
hópsins sem heldur fréttamann-
inum Alan Johnston í gíslingu. 
Vonast er til að nú verði auðveld-
ara að fá Johnston lausan úr 
haldi með fangaskiptum.

Her islam, sem er hópurinn 
sem hefur Johnston í haldi, 
hefur hins vegar hótað því að 
gera opinber skjöl sem myndu 
komu sér illa fyrir Hamas, ef 
talsmanni þeirra, Abu Khatab al-
Maqdisi, yrði ekki sleppt.

Hamas-liðar segjast vita hvar 
Johnston er í haldi en þeir hafi 
ekki reynt að frelsa hann af ótta 
við að það ylli Johnston skaða.

Talsmaður 
mannræningja 
handtekinn
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Nú er rétti tíminn til að kaupa SENTINEL garðtraktor

Á BETRA VERÐI!

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

169.000,-

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

209.000,-

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

239.000,-

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

199.000,-

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

279.000,-

18 ha garðtraktorinn
er með stýri á öllum 

hjólum.

Stjórn Vinstri grænna 
í Hafnarfirði vill að bærinn neyti 
forkaupsréttar síns í Hitaveitu 
Suðurnesja og skorar á ríkisstjórn-
ina að endurheimta sinn hlut.

Í ályktun sem stjórnin sendi frá 
sér í gær segir að það sé stefna 
Vinstri grænna að veitustofnanir á 
borð við Hitaveitu Suðurnesja séu 
í almannaeigu enda beri þeim að 
þjóna almenningi án þess að gróða-
hagsmunir spilli þar fyrir. 

„Einkavæðing veitufyrirtækja 
bitnar fyrst og fremst á neytend-
um, sem munu greiða fyrir hækkað 
markaðsverð orkufyrirtækja með 
hærri gjöldum fyrir þjónustuna,“ 
segir í ályktuninni.

Vilja nýta for-
kaupsréttinn



„Við förum um bæinn og 
finnum túrista, spyrjum hvað þeir 
hafi áhuga á að gera og vísum þeim 
til vegar. Þess vegna heitir verk-
efnið lifandi vegvísir,“ segja Sig-
ríður Ólafsdóttir, Tinna Karen 
Sveinbjarnardóttir og Gyrðir Vikt-
orsson.

Lifandi vegvísir er hópur ungl-
inga á vegum Vinnuskóla Reykja-
víkur sem ganga um miðbæinn og 
vísa ferðamönnum til vegar.

„Þetta er annað árið sem við erum 
með þetta verkefni,“ segir Grétar 
Halldór Gunnarsson, hóparáðgjafi 
hjá Vinnuskóla Reykjavíkur. „Þau 
fara meðal annars niður á bryggju 
þegar skemmtiferðaskipin leggjast 

að og leiðbeina ferðamönnunum 
þegar þeir koma í land og segja 
þeim hvað sé í boði,“ segir Grétar.

Í upphafi sumars settu ungmenn-
in sig í hlutverk ferðamanna í eina 
viku. Sóttu söfn og sýningar og 
reyndu að upplifa hvernig það er að 
vera ferðamaður í Reykjavík, hvað 
þeim þætti hugsanlega áhugavert 
að skoða.

Að sögn Grétars er þetta á meðal 
margra verkefna sem Vinnuskólinn 
stendur að utan hefðbundinna 
vinnuskólastarfa. „Kröfur atvinnu-
lífsins eru aðrar í framtíðinni. Við 
reynum að hafa skapandi verkefni 
fyrir krakkana, að nýta frumkvæði 
þeirra og sköpunargáfur.

Á sjötta tug landnáms-
hæsna voru sýnd í Fjölskyldu- 
og húsdýragarðinum á laugar-
dag. Það var Eigenda- og 
ræktendafélag landnámshænsna 
sem stóð fyrir sýningunni. 
Einnig var þar hitakassi með 
ungum sem voru að skríða úr 
eggjum sínum. 

Gestir voru fengnir til að velja 
fallegustu hana og hænu 
sýningarinnar og voru það 
haninn Póló Prinsson og hænan 
Doppa sem hrepptu verðlaunin 
að þessu sinni. Eigendur þeirra, 
Erlen Óladóttir og Júlíus 
Baldursson, fengu hvort sinn 
farandbikarinn til varðveislu 
fram að næstu sýningu.

Póló og Doppa 
eru fallegust

Innbrotsþjófar
gerðu um helgina tilraun til að 
brjótast inn í tvo sumarbústaði í 
Húsafelli á meðan húsráðendur 
sváfu. Þegar þjófarnir urðu varir 
við fólk í bústöðunum létu þeir 
sig hverfa að sögn lögreglunnar í 
Borgarnesi sem vinnur að 
rannsókn málanna. Einnig var 
brotist inn í tvo bústaði í Svínadal 
og verðmætum stolið. Málin eru 
öll óupplýst.

Mikil umferð var í umdæmi 
lögreglunnar í Borgarnesi um 
helgina og gekk slysalaust fyrir 
sig. Að sögn lögreglunnar var 
umferðin mikil í allar áttir. 

Vöknuðu við 
innbrotsþjófa

iPhone-síminn frá Apple er 
kominn á markað í Bandaríkjun-
um. Eftirvæntingin eftir 
símanum hefur verið gríðarleg, 
en hann er blanda af iPod-
spilara, farsíma og lófatölvu með 
stórum snertiskjá.

Evrópubúar fá 
þó ekki tæki-
færi til að nota 
símann fyrr en 
seint á þessu 
ári, eða í byrjun 
þess næsta. 
Ástæðan er að 
síminn er læstur 
við farsímakerfi 
AT&T í Banda-
ríkjunum, og 
aðeins seldur 
gegn tveggja ára samningi. 
Einnig þarf að virkja símann í 
gegnum verslun iTunes, og 
aðeins ef viðkomandi er með 
bandarískt heimilisfang.

iPhone í sölu í 
Bandaríkjunum

Frelsi stöðvar
tímann
Þú borgar bara fyrir fyrstu 3 mínúturnar
en getur svo talað og talað fyrir 0 kr.
Fylltu á Frelsi með GSM símanum og njóttu þess að vera í gefandi samböndum í sumar.*
- 0 kr. mínútan eftir fyrstu 3 mínútur hvers símtals
- 0 kr. fyrir hver skilaboð eftir 3 SMS eða 3 MMS innan sólarhringsins

Til að geta fyllt á Frelsi með símanum þínum þarftu bara að skrá debet- eða kreditkortið þitt
einu sinni á Mínu Frelsi á siminn.is eða í verslunum Símans.

  *Tilboðið gildir innan kerfis Símans. Nánari upplýsingar um tilboð og skilmála er að finna á siminn.is/frelsi 800 7000 – siminn.is

SONY ERICSSON Z310i

Léttkaupsútborgun
900 kr.

1.000 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Verð aðeins 12.900 kr.
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 Seinkun verður á gang-
setningu þeirra fimm aflvéla 
Kárahnjúkavirkjunar sem ekki 
eru komnar í gang. Næsta vél átti 
að komast í gang í júlí en í dag er 
reiknað með að hún fari í gang 
seint í september, segir Sigurður 
St. Arnalds, talsmaður Kára-
hnjúkavirkjunar.

Ein vél af sex er var gangsett í 
lok mars síðastliðinn, en hún er 
ekki knúin með vatni heldur 
afgangs rafmagni af landsnetinu. 
Síðasta vélin átti að komast í gagn-
ið í október, en nú er reiknað með 
að það verði ekki fyrr en seint í 
nóvember, segir Sigurður. 

Hann segir að þessi einn til einn 
og hálfi mánuður sem verkinu 
hefur seinkað teljist vart tiltöku-
mál í svo stóru verki. Alcan Reyð-
arfirði, sem kaupir orkuna, geri 
ekki athugasemdir, og Landsvirkj-
un reikni ekki með að verða fyrir 
kostnaði vegna þessa.

Búið er að ráðstafa öllu því fé 
sem eyrnamerkt var ófyrirséðum 
kostnaði í upphaflegri fjárhags-
áætlun vegna Kárahnjúkavirkjun-
ar, segir Sigurður. Upphafleg fjár-
hagsáætlun hljóðaði upp á um 85 
milljarða króna, á verðlagi hausts-
ins 2002, sem jafngildir um 104 
milljörðum í dag sé miðað við 
verðbólguþróun. Af þeirri upphæð 

voru um 9 milljarðar króna, sem 
jafngilda 11 milljörðum á verðlagi 
dagsins í dag, teknir til hliðar til 
að mæta ófyrirséðum kostnaði.

Þær framkvæmdir sem eftir 
eru þurfa því að vera á áætlun ef 
verkið á ekki að fara fram úr 
kostnaðaráætlun, segir Sigurður. 
Hann vildi ekki gefa upp nákvæm-
lega hversu mikið Landsvirkjun 
hefur þegar greitt vegna virkjun-
arinnar, og sagði fyrirtækið verða 
að gæta að trúnaði við verktaka.

Kostnaður sem fallið hefur 
undir ófyrirséðan kostnað hefur 
einkum orðið til vegna tveggja 
verkþátta, segir Sigurður. Annars 
vegar frágangi á stíflunni sjálfri, 
sem hafi verið viðameiri en ráð 
var fyrir gert, og hins vegar vegna 
jarðfræðilegra erfiðleika við 
borun aðrennslisgangana.

Gangsetningu 
véla seinkar
Aflvélar Kárahnjúkavirkjunar fara seinna í gang en 
ráð var fyrir gert. Næsta vél verður gangsett seint í 
september en ekki í júlí. Allt fé sem fara átti í ófyrir-
séðan kostnað vegna virkjunarinnar er uppurið.

 Framhald verður á 
EuroRap, sem er verkefni um 
öryggismat á vegum landsins og 
hófst á síðasta ári. Umferðarstofa 
og Félag íslenskra bifreiðaeig-
enda undirrituðu samning þess 
efnis að viðstöddum samgöngu-
ráðherra í gær. Vegir landsins fá 
stjörnur á grundvelli öryggis-
matsins og hefur fyrsta skýrslan 
um þessi mál þegar verið birt. 

Á fundinum fékk FÍB afhentan 
nýjan Mercedes Benz bíl sem 
nýtast á í verkefnið. Bifreiðaum-
boðið Askja lætur bílinn í té. 
Fjöldi fyrirtækja gerði Umferð-
arstofu og FÍB kleift að koma 
þessu verkefni á fót.

BAKPOKAR
Miki› úrval af bakpokum
frá Karrimor og Aztec
me› allt a›
20% afsláttur af
60 - 95 lítra pokum

Sumarið er tíminn...
SÓLGLERAUGU

Ver› kr. 2.995 HÖFU‹KLÚTAR
kr. 1.395

ALPARNIR
Íslensku

Faxafeni 8 • 108 Reykjavík • Sími 534 2727 • e-mail :  alparnir@alparnir. is  •  www.alparnir. is

Sumarið er tíminn...

CORDOBA
5 manna tjald, Kr. 25.995
6 manna tjald, Kr. 29.995

GÖNGUBUXUR
Ver› frá kr. 7.995

Fjölskyldutjöld

me› allt a› 4000mm

vatnsheldni.

Stær›ir 42-48

Kr. 19.995
Stær›ir 36-43

Kr. 17.995
Stær›ir 36-48

Kr. 16.995GÖNGUSTAFIR FYLGJA ME‹!
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MIKI‹ ÚRVAL AF:
- POTTASETTUM

-GASLJÓSUM
-PRÍMUSUM

-D†NUM
OG Ö‹RUM FYLGIHLUTUM

Í FER‹ALAGI‹

STRETCH JAKKAR
Ver› frá 12.995kr. 2.995 kr. 3.995

BARNAPOKI
100 cm

kr. 2.995

KRAKKAPOKI
130 cm

kr. 3.995

kr. 4.995 Frá kr. 5.995

UNGLINGAPOKI
165 cm

FULLOR‹INSPOKI

Frá kr. 5.995kr. 4.995

Miele ryksugur
á einstöku tilboðsverði

Tilboð:

Kr. 15.990
Fáanlegir fylgihlutir t.d.:
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 Norður-Kóreu-
menn munu líklega loka aðal-
kjarnaofni sínum þegar skips-
farmur af olíu berst til þeirra. 
Fulltrúi Suður-Kóreustjórnar 
segir að Norður-Kóreumenn hafi 
greint frá þessu í viðræðum land-
anna tveggja. 

Þetta þýðir að hinar margfrest-
uðu lokanir á kjarnaofnunum eru 

innan seilingar því áformað er að 
senda farminn innan tveggja 
vikna. Olíusendingin er hluti af 
aðstoð sem Norður-Kóreumenn fá 
gegn því að loka kjarnaofnum 
sínum sem geta framleitt efni í 
kjarnorkuvopn.

Norður-Kóreustjórn hefur opin-
berlega ekki nefnt hvenær hún 
hyggst loka kjarnaofnunum. 

Lokun kjarnaofna í sjónmáli



Heildarframlög til háskóla miðað við hvern 
fullskráðan nemenda á árunum 1999 til 2003 jukust í 
öllum þeim ríkjum sem Ríkisendurskoðun hefur til 
viðmiðunar í nýrri skýrslu sinni, nema á Íslandi. 

Að auki eru framlögin minni á Íslandi en gengur 
og gerist. Norsk framlög voru þannig 37 prósentum 
hærri, sænsk 60 prósentum og bandarísk framlög 
voru 241 prósenti hærri. 

Lönd eins og Bretland, Noregur og Bandaríkin, 
ásamt fimmtán löndum Evrópusambandsins, juku á 
árabilinu 1999 til 2003 framlög sín til háskóla um ell-
efu til 24 prósent. Framlög á Íslandi minnkuðu hins 
vegar á sama tíma um tólf prósent.

Tölur eru ekki til um framlög fyrir fullskráða nem-
endur árin 2004 til 2006, en kostnaður á hvern skráð-
an nemenda jókst um 5,4 prósent milli 2003 og 2005. 
Kostnaður á hvern ársnemanda er um 2,7 prósent.

Á árinu 2005 virðist því enn hafa vantað töluvert 
upp á til að framlög Íslands standi í stað fremur en 
minnki milli ára.

Fjölmiðlaumfjallanir
þar sem Alþjóðahúsið kom við 
sögu voru 43 í nóvember á síðasta 
ári. Í mánuðunum á undan og 
eftir var hins vegar minnst 20 
sinnum á húsið í fjölmiðlum. 

Þetta kemur fram í könnun 
Fjölmiðlavaktarinnar fyrir 
Alþjóðahúsið.

Í nóvember var mikil umræða 
og átök innan Frjálslynda 
flokksins um málefni innflytj-
enda. Þáverandi framkvæmda-
stjóri flokksins gaf til kynna að 
henni hugnuðust ekki áherslur 
flokksins í innflytjendamálum og 
nokkrir flokksmenn gagnrýndu 
hana fyrir það. 

Rauk upp í  
nóvember

Reykjavíkurborg
hefur efnt til hugmyndaleitar um 
uppbyggingu í Kvosinni, í 
framhaldi af húsbrunanum sem 
varð að Austurstræti 22 og 
Lækjargötu 2.

Markmiðið er fá tillögur um 
hvernig megi styrkja svæðið. Sex 
arkitektastofur hafa þegar verið 
valdar til að leggja fram tillögur, 
en öllum er frjálst að koma 
hugmyndum sínum á framfæri.

Tillögum ber að skila í síðasta 
lagi fimmtudaginn 9. ágúst 2007 
inn á skipulags- og byggingarsvið 
Reykjavíkur, Borgartúni 3, og 
hugmyndum helst samdægurs.

Frekari upplýsingar er að finna 
á heimasíðu skipulags- og 
byggingarsviðs Reykjavíkurborg-
ar, www.skipbygg.is

Uppbygging 
Kvosarinnar

Aðstandendur 
Íslendingsins sem handtekinn var í 
Brasilíu 6. júní síðastliðinn með sex 
kíló af kókaíni í fórum sínum hafa 
sett sig í samband við utanríkis-
ráðuneytið vegna málsins, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins.

Fulltrúar utanríkisráðuneytisins 
vilja ekkert segja um málið, og 
ekki liggur fyrir hvort óskað hafi 
verið formlega eftir aðstoð 
ráðuneytisins við að leysa úr máli 
mannsins. 

Maðurinn er 28 ára gamall og 
var á leið úr landi til Lissabon 
þegar hann var handtekinn á 
Guarulhos-alþjóðaflugvellinum við 
São Paulo við reglubundið eftirlit 
fyrir tæpum mánuði. 

Er í sambandi 
við ráðuneytið

Velkomin í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Umfangsmiklar breytingar hafa staðið yfir á Flugstöð Leifs Eiríkssonar síðustu misserin. Verslunar- og
þjónusturýmið hefur ríflega tvöfaldast og fjölmargir nýir rekstraraðilar bæst í hópinn. Veitingastöðum
fjölgar jafnt og þétt og úrval verslana og vöruframboð hefur aldrei verið glæsilegra.

Aukið rými og bætt þjónusta í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Við hvetjum alla farþega til þess að mæta tímanlega og njóta alls þess sem Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur
upp á að bjóða. Hægt er að nálgast upplýsingar um þjónustu flugstöðvarinnar á airport.is.

Munið!  Innritun hefst 2 tímum fyrir brottför!

Fáðu meira – mættu fyrr!

Fáðu meira fyrir ferðina
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Fyrsta launaða sumarfríið á Íslandi

Sjö hafa verið handtekin 
í Bretlandi eftir að tvær 
bílsprengjur fundust í mið-
borg Lundúna á föstudag og 
árás á flugvöllinn í Glas-
gow í Skotlandi á laugar-
dag. Efsta stigi viðbúnaðar 
var lýst yfir í Bretlandi 
í kjölfarið, sem þýðir að 
búist var við fleiri árásum. 
Gordon Brown, forsætisráð-
herra Englands, sagði fólkið 
tengjast al Kaída-samtök-
unum. Það er allt fætt í Mið-
Austurlöndum samkvæmt 
vef BBC.

Á föstudag aftengdi lögreglan í 
London sprengjur sem komið 
hafði verið fyrir í tveimur Mer-
cedes Benz-bifreiðum skammt frá 
Hyde-garðinum og Piccadilly Cir-
cus. Bílarnir voru fullir af bensíni, 
própangasi og nöglum og voru 
nægilega öflugar til að valda veru-
legu manntjóni að sögn Peters 
Clarkes, yfirmanns bresku hryðju-
verkalögreglunnar. 

Jeppinn sem notaður var til að 
fremja árásina á flugvöllinn í 
Glasgow var fullur af þessari 
sömu blöndu. Tveir menn voru í 
bílnum, sem var alelda, og keyrðu 
hann á flugstöðvarbygginguna. 
Mikill eldur kviknaði í bygging-
unni í kjölfarið og þykir mildi að 
enginn hafi slasast í árásinni annar 
en ökumaður bílsins sem hlaut 
alvarlega brunaáverka. 

Clarke segir að rannsóknir sem 
hafi verið gerðar á vettvangi og á 
bílunum þremur bendi til þess að 
sömu mennirnir standi á bak við 
tilræðin tvö í London og árásina í 
Glasgow.

Um helgina handtók lögreglan 
fjóra menn og eina konu í tengsl-
um við árásirnar. Fólkið var hand-

tekið á þremur mismunandi stöð-
um í Bretlandi.

Óbreyttir borgarar aðstoðuðu 
lögregluna við að handtaka menn-
ina tvo sem voru í bílnum sem 
keyrði á flugstöðvarbygginguna í 
Glasgow. 

Á sunnudag handtók breska 
hryðjuverkalögreglan mann og 
konu í Cheshire í Norðvestur-Eng-
landi og einn maður var handtek-
inn sama dag í Liverpool eftir að 
lögreglan hafði stöðvað bíl hans.

Á sunnudagskvöld voru svo 
tveir menn handteknir í bænum 
Paisley, sem er tæpa þrettán kíló-
metra frá Glasgow, eftir víðtæka 
rannsókn lögreglunnar. 

Gordon Brown hefur sagt að það 
sé ljóst að hin handteknu tengist al 
Kaída-samtökunum og samkvæmt 
fréttavef BBC eru þau öll frá Mið-
Austurlöndum.

Lögreglan í Bretlandi hefur stað-
fest að einn mannanna heiti 
Mohammed Asha og sé læknir frá 
Jórdaníu, og að annar þeirra sé 
íraskur læknir að nafni Bilal 
Abdullah. Jacqui Smith, innanrík-
isráðherra Bretlands, sagði hins 
vegar að orð fjölmiðla um að hinir 
grunuðu væru frá Mið-Austurlönd-
um væru ekki annað en getgátur. 
Það telst því óstaðfest eins og er.   

Öryggisgæsla hefur verið hert í 
Bretlandi í kjölfar árásanna, 
meðal annars á flugvöllum og lest-
arstöðvum.

Lögreglan í Lundúnum var með 
mikinn viðbúnað í borginni í gær 

vegna hættu á frekari hryðju-
verkaárásum, setti meðal annars 
upp vegatálma á Lundúnabrúnni 
og mynduðust langar raðir bíla við 
þá. Auk þess var öryggisgæsla á 
Wimbledon-tennismótinu hert. 
Jacqui Smith sagði í gær að lög-
reglan hefði gert húsleit á að 
minnsta kosti nítján heimilum í 
tengslum við rannsókn málsins.

Talsmaður Gordons Browns sagði 
um helgina að þrátt fyrir að efsta 
stigi viðbúnaðar hefði verið lýst 
yfir þá myndu lögum um hryðju-
verk ekki verða breytt þrátt fyrir 
tilræðin og árásina. 

Alex Salmond, forsætisráð-
herra í heimastjórn Skotlands, 
segir að atburðir síðustu daga 
ættu ekki að vera notaðir til að 

réttlæta lagabreytingar sem 
myndu heimila lögreglunni að 
halda meintum hryðjuverkamönn-
um í hámark níutíu daga án þess 
að ákæra þá, í stað 28 í gildandi 
lögum.

Ólíklegt verður því að teljast að 
árásin í Glasgow og tilræðin í 
London leiði enn um sinn til þess 
að sett verði harðari lög til að 
glíma við hryðjuverkaógnina sem 
steðjar að íbúum þess. 

Og miðað við snör handtök lög-
reglunnar við að finna þá sem 
stóðu á bak við tilræðin og árásina 
virðist þess ekki þurfa en Smith 
innanríkisráðherra segir að ríkis-
stjórnin ætli að leita leiða til að 
„ráðast gegn þeirri hugmynda-
fræði sem fær fólk til að fremja 
hryðjuverk“ og útilokaði ekki 
herta löggjöf í framtíðinni. 

Sjö í haldi vegna hryðjuverkanna

Auglýsingasími

– Mest lesið

Fannst ég vera 
að drukkna

fréttir og fróðleikur





greinar@frettabladid.is

Íbúar í vesturbæ Kópavogs hafa á undan-
förnum mánuðum mótmælt væntanleg-

um skipulagsbreytingum á Kársnesi. Þar 
er gert ráð fyrir talsverðri þéttingu byggð-
ar ásamt stórskipahöfn með tilheyrandi 
þungaflutningum. Í fréttum ríkissjónvarps-
ins þann 1. júlí var viðtal við íbúa í vesturbæ 
Kópavogs sem kvaðst þreyttur á að minni-
hlutinn í bæjarstjórn Kópavogs hefði meiri 
áhuga á ferðum bæjarstjórans í Kópavogi 
á súlustaði en væntanlegri stórskipahöfn 
á Kársnesi. Þessi ummæli þykir mér ástæða til að 
leiðrétta enda um rakin misskilning að ræða. 

Fulltrúar Samfylkingarinnar í Kópavogi hafa 
aldrei tjáð sig um meint tengsl bæjarstjórans við 
súlustaði bæjarins, hvorki á bæjarstjórnarfundum 
eða í fjölmiðlum. Undirrituð hefur hins vegar fjall-
að um meint lögbrot á næturklúbbnum Goldfinger í 
Kópavogi þegar málefnið var til umfjöllunar í fjöl-
miðlum. Hins vegar hafa allir bæjarfulltrúar Sam-
fylkingarinnar ásamt fulltrúum í skipulagsnefnd 
ítrekað lýst sig andvíga stórskipahöfn í Kópavogi 
bæði í fjölmiðlum og í umræðu í bæjarstjórn Kópa-
vogs. Í fundargerðum sem eru aðgengilegar á netinu 

má sjá fjölmargar bókanir þar að lútandi. 
Samfylkingin í Kópavogi lýsti því yfir 

fyrir síðustu kosningar að við myndum 
leggjast alfarið gegn frekari uppbyggingu 
hafnar á Kársnesi og því höfum við fylgt 
staðfastlega eftir allt síðasta ár. Enn frem-
ur höfum við lýst yfir miklum áhyggjum af 
þeirri miklu uppbyggingu sem fyrirhuguð 
er á Kársnesinu með tilheyrandi umferð-
arþunga og höfum beitt okkur gegn svo 
þéttu skipulagi sem fyrstu tillögur gerðu 
ráð fyrir. 

Hvað fjölmiðlar telja svo fréttamat, er 
þeirra að ákveða, en þótt einstaka mál sem 
eru til umfjöllunar í bæjarstjórn Kópavogs 

rati ekki í fjölmiðla þýðir það ekki að við vinnum 
ekki af fullum krafti að þeim málum, bæði stórum 
og smáum. 

Væntanlegar skipulagsbreytingar í vesturbæ 
Kópavogs ásamt stórskipahöfn er alfarið á ábyrgð 
sjálfstæðis- og framsóknarmanna í Kópavogi. Það 
eru þeir tveir flokkar sem mynda meirihluta í bæj-
arstjórn og því er ákvörðunarvaldið þeirra. Sam-
fylkingin mun nú sem fyrr veita þeim kröftugt að-
hald í öllum málum, hvort sem sá málflutningur 
okkar ratar í fjölmiðla eða ekki. 

Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Stórskipahöfn á Kársnesi

Svo virðist sem ný tegund lýð-
ræðis sé nú að ryðja sér til 

rúms í bæjum og sveitum landsins 
um þessar mundir. „Íbúakosning“ 
kallast hún og snýst um sjálftöku-
rétt einstakra sveitarfélaga á sam-
eiginlegum auðlindum þjóðar-
innar. Síst er ég á móti íbúalýð-
ræði og auknum rétti fólks til að 
ákvarða eigin mál. Þvert á móti. 
En hve lýðræðislegar eru ákvarð-
anir sem þessar þegar íbúar við-
komandi sveitarfélags eru settir 
upp við vegg af íslenskum stjórn-
völdum í erindagjörðum fyrir er-
lend stórfyrirtæki? Jafnvel er 
gengið svo langt að íbúum sveitar-
félagsins er gefið til kynna að eina 
leiðin til þess að bæta almanna-
þjónustu er að fara að vilja Lands-
virkjunar eins og gerst hefur í 
Flóahrepp í tengslum við áform 
um virkjun Urriðafoss. Það er 
einnig grátbroslegt að heyra frétt-
ir af kapphlaupi milli sveitarfé-
laga um að fá til sín álver. En þarf 
heimurinn að vera svona svart-
hvítur? Af hverju mega aðrar at-
vinnugreinar en álbræðsla ekki fá 
raforku á lágu verði?

Orkan er sameiginleg auðlind 
þjóðarinnar, reyndar framtíðar-
innar, og hún er auk þess takmörk-
uð, hvort sem um er að ræða í fall-
vötnum eða jarðhita. Það er því 
býsna skondið að sjá sveitarfélög-
in skiptast í hópa og metast á um 
hvort þau ætli að hafa íbúakosn-
ingu eða ekki um álversdrauma 
sína. Verum minnug þess að álver 
krefst bæði rýmis í íslensku hag-
kerfi og ekki síst ráðstöfun á um-
talsverðum hluta sameiginlegra 
orkuauðlinda landsmanna. 

Álver fá niðurgreidda orku sem 
landsmenn og annað atvinnulíf 
verða að borga fullu verði. Slíkt 
stórvirki er því ekki einkamál ein-
stakra sveitarfélaga. Með hvaða 
rétti og sanngirni fer fram íbúa-

kosning í Hafnarfirði um stækkun 
álvers sem krefst orku úr Þjórsá 
eða jarðhita á Reykjanesi? Hefur 
Orkuveita Reykjavíkur eitthvert 
sjálfdæmi til að ráðstafa orku 
til álvera úr sameiginlegri orku-
auðlind landsmanna á Hellisheiði 
og það á spottprís á meðan fisk-
vinnslan á Vestfjörðum – já um 
land allt – borgar margfalt hærra 
verð fyrir orkuna? Er það ekki 
brot á jafnræðisreglu stjórnar-
skrárinnar?

Óbreytt stóriðjustefna ríkisins og 
atgangur einstakra sveitarfélaga 
á suðvesturhorninu í álæðinu mun 
áfram ryðja burt atvinnulífi og bú-
setu, t.d. á Vestfjörðum og í öðrum 
sjávarbyggðum á landsbyggðinni. 
Eiga ekki Vestfirðingar og Norð-
lendingar nákvæmlega sama rétt 
til orkunnar á Hellisheiði, Reykja-
nesskaga eða í Þjórsá? Sveitar-
stjóri Ölfushrepps taldi í fréttum 
nýverið nær að sú sveit fengi ork-
una úr Þjórsá í álver hjá sér frek-
ar en Hafnfirðingar eða Reyk-
nesingar!

Álverin fá samningsbundinn 
rétt til sameiginlegrar orku lands-
manna til næstu áratuga á spott-
prís eða 0,80 til 1,50 kr./kWst. Nýj-
ustu samningar Orkuveitunnar við 
óbyggt álver er að sögn um 2 kr./ 
kWst. úr auðteknasta orkugjafa 
landsins.

Fiskvinnslan er aftur á móti að 
borga fjórfaldan til sexfaldan ál-

taxta, þ.e. 5,50 – 6 kr./kWst. og 
sumir meir. Nú, þegar horft er til 
aukinnar hagkvæmni sjávarút-
vegs og bættra rekstrarskilyrða til 
að viðhalda og efla byggðir lands-
ins, þurfa þær að fá til sín aukinn 
hlut virðisaukans. Fiskvinnslan og 
sjávarbyggðirnar niðurgreiða ork-
una til stóriðjunnar og taka á sig 
vaxtaokrið og hátt gengi krónunn-
ar sem eru fylgifiskar stóriðju-
þenslunnar.

Það er skýlaus krafa sjávar-
byggðanna og hreint sanngirnis-
mál að fiskvinnslan fái rafmagn á 
álverstaxta!

Gefum okkur nú að allt sé þetta 
eðlilegt og sanngjarnt, sem ég er 
ekki sammála: 

- þjóðin sé sátt við að erlendir 
auðhringar fái hér raforku á spott-
prís úr sameiginlegum náttúru-
auðlindum landsmanna. 

- Slíkar ákvarðanir megi þvinga 
fram með ákvörðun einstakra 
sveitarfélaga, hvort sem það er 
gert með íbúakosningu eða ekki 

Þá  geta  íbúar á Vestfjörð-
um eða Skagaströnd  með sama 
hætti látið fara fram íbúakosn-
ingu um sjálftökurétt þeirra til  
fiskveiðiauðlindarinnar, a.m.k. 
allt að tvöhundruð mílum úti fyrir 
ströndinni. Fiskurinn í sjónum er 
takmörkuð auðlind í þeirra heima-
byggð, í þeirra heimasjó, þótt hún 
sé sameign þjóðarinnar. Sama er 
um orkuna og mengunarkvótann 
sem sveitarfélögin á suðvestur-
horninu vilja hrifsa til sín, hvort 
heldur með íbúakosningu eða ekki, 
en aðrir  blæða. 

Landsmenn góðir!  Er ekki rétt 
að staldra við áður en því er varp-
að á einstök sveitarfélög að greiða 
atkvæði um sölu á sameign þjóð-
arinnar til útlendra auðherra?

Höfundur er alþingismaður.

B
andaríkjamenn, voldugasta þjóð heims, halda upp á 
þjóðhátíð sína á morgun, 4. júlí, er rétt 231 ár verða 
liðin frá því Bandaríkin lýstu yfir sjálfstæði. 

Á þessum tímamótum er staða Bandaríkjanna sem 
eina risaveldisins í heiminum að mörgu leyti í upp-

námi. Enginn vafi leikur á því, að Bandaríki dagsins í dag eru mun 
áhrifaminni í heimsmálunum en þau voru um aldamótin.

Nærri sex árum eftir hryðjuverkárásirnar 11. september 2001 
situr öflugasti her heims fastur, liðs- og bandamannafár, í Írak 
og Afganistan. Augljóst er orðið að eina risaveldi heims hefur 
reynzt ófært um að þvinga vilja sinn upp á þessi fjarlægu og fá-
tæku lönd. Í augum margra er sú staðreynd til merkis um að veldi 
Bandaríkjanna sé í alvarlegri kreppu. 

Vissulega hefur Bandaríkjunum tekizt áður að ná vopnum 
sínum á ný eftir fyrri skelli, svo sem Víetnam-stríðið. En hernað-
arófarir þeirra nú eiga sér stað á tímum þegar svo virðist sem hið 
hnattræna valdajafnvægi sé að sveiflast Bandaríkjunum í óhag, 
eins og brezka tímaritið The Economist bendir á í úttekt og for-
ystugrein í nýjasta hefti sínu. 

Íranar eru að fylla út í valdatómarúmið sem ástandið í Írak 
hefur skapað á Persaflóasvæðinu, og hafa sett aukinn kraft í 
kjarnorkuáætlun sína. Hernaðarmáttur Kína vex jafnhröðum 
skrefum og efnahagsmáttur þess. Hið gas- og olíuríka Rússland 
er æ meir upp á kant við Vesturlönd, ekki sízt forysturíki þeirra. 
Litlir kærleikar eru í Atlantshafssamstarfinu – Evrópuríkin eru 
óviljug til þátttöku í „stríði“ Bush Bandaríkjaforseta gegn hryðju-
verkum. Í „bakgarði Bandaríkjanna“ fer Hugo Chavez í Venesú-
ela fyrir uppreisn gegn bandarískum kapítalisma. Úti um allan 
heim hefur andúð og tortryggni í garð Bandaríkjanna vaxið hröð-
um skrefum, upp að því marki að þau eru af ýmsum álitin meiri 
ógnvaldur við heimsfriðinn en vörður hans. 

Ýmislegt grefur einnig undan „mjúku valdi“ Bandaríkjanna: 
hneykslanleg mannréttindabrot í fangelsunum í Abu Ghraib í 
Írak og við Guantanamo-flóa á Kúbu og tregða Bandaríkjastjórn-
ar til að taka þátt í að vinna gegn hnattrænum loftslagsbreyting-
um eru dæmi um þetta. Zbigniew Brzezinski, sem var þjóðarör-
yggisráðgjafi í forsetatíð Jimmy Carters, orðar það þannig í ný-
legri bók að Frelsisstyttan í New York sé ekki lengur öflugasta 
tákn Bandaríkjanna, heldur Guantanamo-fangabúðirnar. Brzez-
inski telur að grípi arftaki Bush ekki til róttækra ráðstafana til að 
endurreisa pólitíska og siðferðislega reisn Bandaríkjanna muni 
„kreppa Bandaríkjanna sem risaveldis verða varanleg“ og drottn-
unarskeið þeirra líða fyrr undir lok en ella.

The Economist telur að þessi kreppueinkenni á veldi Banda-
ríkjanna séu villandi. Bæði bandamenn og fjendur túlki, rang-
lega, klúður núverandi ríkisstjórnar vestra sem merki um djúp-
stæðari veikleika. Hvorki „hart“ né „mjúkt“ vald Bandaríkjanna 
sé í raun að minnka. Öllu heldur sé því eins og sakir standa ekki 
beitt eins vel og unnt væri. 

Þessi túlkun á ástandinu ber vott um bjartsýni fyrir hönd 
Bandaríkjanna. Hún ber jafnvel vott um vanmat á langtíma-áhrif-
um stefnu og gerða Bush-stjórnarinnar. Að minnsta kosti er ljóst 
að arftakar hennar munu eiga ærið verk fyrir höndum að skapa 
þá sátt um forystuhlutverk eina risaveldisins sem er forsenda 
fyrir því að hægt sé að beita því Bandaríkjunum sjálfum, banda-
mönnum þeirra og heimsbyggðinni allri til framdráttar. 

Risaveldi í kreppu

Raforka á álverstaxta



[Hlutabréf]

Róbert Wessman, forstjóri Acta-
vis, og Sindri Sindrason, stjórnar-
formaður Actavis, hafa báðir til-
kynnt að þeir ætli að selja alla hluti 
þeim tengdum í félaginu til Novat-
ors, sem hefur gert yfirtökutilboð í 
Actavis.

Róbert á 136.732.633 hluti að 
nafnverði í Actavis og ætti and-
virði hans að nema rúmum 12,3 
milljörðum króna miðað við tilboð 
Novators í Actavis upp á 1,07 evrur 
á hlut. Sindri á 21.658.059 hluti að 
nafnverði. Miðað við tilboð Novat-
ors nemur söluandvirði hlutarins 
tæpum tveimur milljörðum króna.

Í tilkynningu frá Kauphöll-
inni eru fyrirvarar samkvæmt til-
boði Novator í gildi þannig að sala 
hlutabréfanna hefur ekki átt sér 
stað.

Selja hlutinn 
til Novators

Seðlabanki Banda-
ríkjanna ákvað
fyrir helgi að
halda stýrivöxtum
óbreyttum í 5,25
prósentum.

Þetta er í takt
við spár greinenda en stýrivextir
hafa staðið óbreyttir vestanhafs í
ár, eða frá því Ben Bernanke seðla-
bankastjóri batt í júní í fyrra endi
á samfellt hækkanaferli sem stað-
ið hafði yfir tvö undangengin ár.

Greinendur telja líkur á að vext-
ir verði óbreyttir út árið.

Óbreyttir 
vextir vestra

Rarik hefur keypt 10,5 prósenta
hlut í norska orkufyrirtækinu Blå-
fells Energi af Landsbankanum.
Eftir kaupin á Landsbankinn 17,5
prósenta hlut í fyrirtækinu.

Blåfell Energi er skráð á hluta-
bréfamarkað í Ósló með eigið fé
upp á tæplega 1,7 milljarða ís-
lenskra króna. Finnska orkufyr-
irtækið Kymopvioima Hydro Oy
á helmingshlut í Bláfelli og hið
hollenska Koop Duurzame Energi
rúmlega tuttugu og tvö prósent.

Rarik er opinbert hlutafélag að
fullu í eigu íslenska ríkisins og
er fjárfestingin sú fyrsta sem fé-
lagið ræðst í utan landsteinanna.
Tryggvi Þór Haraldsson, forstjóri
Rarik, segir eðlilegt að spurningar
vakni um hvort eðlilegt sé að fyr-
irtæki, sem er að fullu í eigu rík-
isins, leggist í fjárfestingar sem
þessar. „Þetta eru spurningar sem
við höfum spurt okkur í mörg ár.
Nú er Rarik orðið að hlutafélagi og
stjórn fyrirtækisins taldi að þetta
væri leið sem rétt væri að fara.“

Tryggvi telur fjárfestinguna
samræmast yfirlýstri stefnu
Rarik: að veita sem besta þjónustu
með þarfir og óskir viðskiptavina
sinna að leiðarljósi „Við teljum
að með því að miðla okkar þekk-
ingu og sækja nýja getum við bætt
okkar þjónustu.“

Tryggvi játar að stjórn Rarik
hugi að frekari útrásarskrefum
en segir ekki tímabært að tjá sig

frekar eins og mál standa. „Stefna
stjórnarinnar er að nýta þá þekk-
ingu sem er í fyrirtækinu, en tak-
marka hana ekki við heimahag-
ana. Íslendingar eru þekktir fyrir
hreina orku og við búum yfir ára-
langri reynslu og þekkingu sem
eðlilegt er að miðla.“

Ætlunin er að Rarik og Lands-
bankinn komi að gerð 45 vatnsafls-
virkjana í Noregi í gegnum Blåfall
Energi og er áætlað að heildarfjár-
festingin nemi rúmum 10,8 millj-

örðum íslenskra króna. Reiknað
er með að fjárfestingin geti skilað
sextán til tuttugu prósenta ávöxt-
un á ári „Við förum í þetta verk-
efni með aðilum sem hafa hagn-
aðarsjónarmið að leiðarljósi, rétt
eins og við,“ segir Tryggvi Þór
Haraldsson.

Ætlunin er að skilja útrásarmál-
in frá hefðbundnum rekstri Rarik
og stofna sjálfstætt hlutafélag um
erlendar fjárfestingar félagsins.

Ríkisorkurisinn Rarik hefur keypt hlut í norska orkufyrirtækinu Blåfells Energi 
af Landsbanka Íslands. Eðlilegt að spurningar vakni um fjárfestingar ríkisfyrir-
tækja segir forstjórinn. Bankinn heldur eftir 17,5 prósenta hlut í fyrirtækinu. 

Heildarverðmæti seldra fram-
leiðsluvara í fyrra jókst að raun-
gildi um 3,3 prósent milli ára.
Verðmætið nam, samkvæmt tölum
Hagstofu Íslands, 357 milljörðum
króna, en það er aukning um  tæp-
lega 61 milljarð frá árinu 2005.

Án fiskvinnslu nam heildarverð-
mæti seldra framleiðsluvara 242
milljörðum króna árið 2006, miðað
við 195 milljarða árið áður. Þar
nemur aukningin milli ára 47 millj-
örðum. „Í þrettán atvinnugreinum
af sautján jókst verðmæti seldra
framleiðsluvara. Hlutdeild atvinnu-
greina í söluverðmæti framleiðslu-
vara er stöðug milli áranna 2005 til
2006 þar sem hlutdeild matvæla- og
drykkjarvöruiðnaðar vegur þyngst
með 49,5 prósent af heildarverð-
mæti árið 2006, þar af 32,2 prósent
vegna fiskvinnslu,“ segir Hagstof-

Verðmæti framleiðslu 
eykst milli ára

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn.
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

LANDSBANKADEILD KARLA

9. UMFERÐ

þri. 03. júlí kl. 19:15 Fram - Breiðablik
þri. 03. júlí kl. 19:15 FH - Víkingur
mið. 04. júlí kl. 19:15 Fylkir - KR
mið. 04. júlí kl. 19:15 HK - Valur
mið. 04. júlí kl. 20:00 ÍA - Keflavík



Elskuleg fóstursystir mín og frænka okkar,

Marfríður Sigurðardóttir

lést á Landspítalanum við Hringbraut, föstudaginn 29.
júní. Útförin mun fara fram í kyrrþey að ósk hinnar
látnu.

Smári Karlsson
og aðrir aðstandendur.
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Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Hermann Heiðar Jónsson
úrsmíðameistari, Byggðarenda 21,

andaðist laugardaginn 30. júní á gjörgæsludeild
Landspítala Fossvogi. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Sjöfn Bjarnadóttir
Sígríður Hermannsdóttir       Árni H. Róbertsson
Guðmundur B. Hermannsson   Guðrún Bjarnþórsdóttir
Sváfnir Hermannsson       Katrín Jónsdóttir
Jón Ágúst Hermannsson       Birna S. Björgvinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Sverrir Norland
Sunnuvegi 5, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut, þriðjudaginn
26. júní. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni, fimmtu-
daginn 5. júlí kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinsfélagið.

                              Margrét Norland
Kristín Norland
Jón Norland    Sigríður Signarsdóttir
Halla Norland    Valdimar Sigurðsson
                              og barnabörn.

„Ástin getur ekki bjargað 
þér frá örlögum þínum.“

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sesselja Kristinsdóttir
Glaðheimum 22,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli laugardaginn 30. júní.
Útförin verður auglýst síðar.

Þorgeir Guðmundsson
Herborg Þorgeirsdóttir    Heimir Sigtryggsson
Ragnhildur Þorgeirsdóttir   Jóhannes Árnason
Kristín Þorgeirsdóttir         Einar F. Hjartarson
Óli Vilhjálmur Þorgeirsson Bodil W. Vestergaard
barnabörn og barnabarnabarn.

90 ára afmæli
Georg Jónsson

blikksmíðameistari

er níræður á morgun 4. júlí. 
Hann tekur á móti vinum og 
ætting jum í Safnaðarheimili 

Bústaðarkirkju miðvikudaginn
4. júlí frá kl. 15-17.

Hollmeti og létt golfþjálfun stendur 
borgfirskum konum til boða í kvöld á 
púttvellinum á Hamri. Þetta er fyrsti 
fundur Kvenfélagasambands Íslands 
í landsátaki um aukna hreyfingu og 
hollt mataræði. 

„Við konurnar höfum ansi mikil 
völd, bæði hvað snertir matarinnkaup 
til heimilisins og hvað borið er þar á 
borð. Því getum við margt gert til að 
breyta mataræði þjóðarinnar til hins 
betra,“ segir Sigurlaug Viborg Garð-
arsdóttir, forseti sambandsins. „Við 
vitum að Lýðheilsustöð er líka að 
vinna að þessu markmiði en þetta er 
verkefni sem við þurfum öll að sam-
einast um. Velsældin á Vesturlönd-
um setur orðið mikinn svip á holdafar 

fólks og offitan er vaxandi vandamál 
sem verður að beina sjónum að. Það 
er nefnilega svo margs að njóta sem 
ekki er allt til bóta.  Meiningin er að 
fara sem víðast um landið og hvetja 
konur til að gera eitthvað í matar-
og hreyfingarmálum, hverja í sínum 
ranni.“ 

Sigurlaug segir landsátakið byrja 
í Borgarfirði í kvöld. „Við vonum að 
borgfirskar kvenfélagskonur á öllum 
aldri mæti á púttvellinum á Hamri. 
Þar verður eitthvað hollt á borðum og 
hægt að æfa golf í góðum félagsskap,“ 
segir hún. „Við vitum ekki hvort það 
gengur að halda svona fundi um há-
sumarið, samt ætlum við að kýla á það. 
Auðvitað er líka skemmtilegt að nota 

sumarið til að hugsa aðeins um útivist-
ina, líðanina og útlitið. En aðalátak-
ið byrjar í haust um leið og starfsemi 
kvenfélaganna fer í gang í september 
til október.“

Spurð hvort fundirnir verði í fyrir-
lestraformi svarar Sigurlaug: „Ja, við 
munum rabba saman og hvetja félög-
in til að fá næringarráðgjafa, íþrótta-
kennara og aðra fagaðila á sínu svæði 
til að hjálpa til. Við bendum á að lík-
amsrækt er fólgin í svo mörgu, til 
dæmis eru gönguklúbbar víða starf-
andi. Sumir fara í ræktina en aðrir 
eiga ekki hægt um vik að stunda slíka 
staði. Hver og einn verður að sníða sér 
stakk eftir vexti og miða við eigin að-
stæður.“ 

Íslenska fálkaorðan stofnuð



Hópur íslenskra kvenna gengur 63 km í New 
York til styrktar rannsóknum og meðferð við 
brjóstakrabbameini.

„Við erum hópur kvenna sem kallast Göngum saman 
og ætlum að fara í Avon-gönguna í New York í október 
til styrktar rannsóknum og meðferð við brjósta-
krabbameini,“ segir Gunnhildur Óskarsdóttir, dósent 
við Kennaraháskólann og forsprakki gönguhópsins. 
„Þetta er eitt og hálft maraþon eða 63 kílómetrar sem 
gengnir eru á tveimur dögum.“

Að sögn Gunnhildar, sem greindist sjálf með 
brjóstakrabbamein auk tveggja annarra kvenna í 
hópnum, kviknaði hugmyndin að göngunni út frá 
þátttöku sex íslenskra kvenna í Avon-göngunni í 
fyrra. Það hafi valdið því að þær ákváðu að fara til 
New York, bæði til að vekja athygli á málstaðnum og 
styrkja framtakið með fjárframlögum.

Hver þátttakandi þarf nefnilega að greiða 1.800 
dala þátttökugjald, sem fer í rannsóknir á brjósta-
krabbameini í Bandaríkjunum. Konurnar hafa því 
staðið í ströngu undanfarið við að safna fyrir gjald-
inu og annarri eins upphæð, sem þær ætla að gefa í 
grunnrannsóknir á brjóstakrabbameini á Íslandi.

„Við erum á fullu að safna fyrir þátttökugjaldinu 
með hjálp fyrirtækja og einstaklinga,“ segir Gunn-
hildur. „Svo ætlum við af stað með söfnun fyrir 
íslensku rannsóknirnar og ætlum meðal annars að 
taka þátt í Reykjavíkurmaraþoni Glitnis, þar sem 
hægt verður að styrkja ákveðin málefni.“

Fyrir utan vinnuna sem farið hefur í söfnunina, 
hefur hópurinn varið miklum undirbúningstíma í 
strangri þjálfun í Laugardal. Gunnhildur segir ekki 
veita af enda bíði þeirra það þrekvirki að ganga kíló-
metrana 63 á malbiki í kringum Manhattan. Vonandi 
verði það til að vekja athygli og samkennd.

Göngum saman í 
New York og Reykjavík

Ný íslensk vefverslun selur 
ýmsa muni til heimilisins. 

Living.is er ný net-
verslun með gjafa-
vöru, muni til heim-
ilisins og vörur 
fyrir börn. Úrvalið 
er fjölbreytt, allt frá 
litlum pappahúsum 
upp í límmiða á veggi. 
Mikið af þeim munum 
sem eru þar til sölu 
hafa sést á síðum glans-
tímarita þar sem fjallað 
er sérstaklega um heim-
ili og hönnun.

Bambusstangir og 
límmiðar á veggi



Frisbígolf, folf, er fyrirbæri sem 
fer ekki mikið fyrir á Íslandi 
þótt það sé bráðskemmtileg
íþrótt sem allir ættu að geta 
stundað.

„Frisbígolf er golf sem hefur verið 
yfirfært á frisbídiska og er orðið 
alþjóðlegt fyrirbæri sem keppt er 
í á heimsvísu. Í fyrrasumar var 
haldið alþjóðlegt mót hérna á 
Íslandi og svo hafa nokkrir Íslend-
ingar farið utan að keppa fyrir 
hönd landsins. Þetta er ekki orðið 
eins þekkt og golfið en það er til 
heimslisti þannig að allar svoleið-
is græjur eru í gangi,“ segir Ásgeir 
Hreiðarsson framkvæmdastjóri 
Hamra, útilífs- og umhverfismið-
stöðvar skáta. Á tjaldsvæði Hamra 
er frísbígolfvöllur. 

Grundvallarreglurnar eru nokk-
uð svipaðar venjulegum golfregl-
um. Frisbígolf er þó þægilegra að 
því leytinu til að ekki þarf að leigja 
eða kaupa mikinn búnað til þess að 
geta spilað. „Það er hægt að spila 
þetta með venjulegum frisbídisk-
um en það er samt betra að vera 
með sérhannaða diska. Það er 
mikið úrval til af slíkum diskum 
og það kostar á bilinu þrjú til fimm 
þúsund krónur að koma sér upp 
grunnsetti til þess að fara að spila 
þetta af alvöru,“ segir Ásgeir. 

Nokkrum frisbígolfvöllum 
hefur verið komið upp á síðast-
liðnum árum og viðræður eru í 
gangi um að gera fleiri, að sögn 
Birgis Þórs Ómarssonar, formanns 
Íslenska frisbígolfsambandsins. 
Vellirnir eru umhverfisvænir þar 
sem notast er við náttúrulegt 
umhverfi og til dæmis eru tré og 
runnar notuð sem náttúrulegar 
hindranir í brautunum. 

Ókeypis er að spila á frisbígolf-
völlum og þeir eru öllum opnir. 
Bæði börn og fullorðnir eiga að 
geta spilað án teljandi vandkvæða. 
Folf er því tilvalin almennings-
íþrótt þar sem sameinast skemmti-
leg og góð hreyfing, útivist og 
samvera með öðrum. 

Í sumar geta þeir sem vilja 
kynnast þessu sporti komið á laug-
ardagsmorgnum á milli 10-12 á 
völlinn í Gufunesi og fengið leið-
sögn.

Skemmtileg og einföld 
íþrótt fyrir almenning

Vefsíða sætir gagnrýni fyrir að 
notfæra sér neyð kvenna.

Bresk heilbrigðisyfirvöld hafa 
fordæmt vefsíðu sem hvetur 
konur til að safna peningum fyrir 
brjóstastækkunaraðgerð í skipt-
um fyrir eggjandi myndir, spjall 
við karla á rásum, gjafir og aðra 
þjónustu.

Vefsíðunni, sem er bandarísk, 
er ætlað að hjálpa konum sem ekki 
eiga peninga fyrir brjóstaaðgerð. 
Verða þær að vera minnst 18 ára 
og eru dónamyndirnar algjört skil-
yrði fyrir því að þær skrái sig á 
síðuna.

Á móti kemur að konurnar mega 
skýla sér á bak við dulnefni. 
Þannig greinir bresk kona, sem 
notar dulnefnið Morgan, frá því 
hvernig henni tókst að safna fyrir 

tæplega hálfrar milljónar króna 
brjóstastækkun, með aðstoð karl-
kyns „velgjörðarmanna“ sinna. En 
karlarnir þurfa allir að greiða 
fyrir aðgang að lokuðum svæðum 
á síðunni.

Breskir lýtalæknar hafa gengið 
hvað harðast í að gagnrýna vefsíð-
una og segja hana siðlausa og lítil-
lækkandi fyrir konurnar sem skrá 
sig á hana. Svo ekki sé talað um 
hversu afbakaða mynd þetta gefi 
af hinu langa og stranga ferli, sem 
fylgir ákvörðuninni um að fara í 
brjóstastækkun.

Silikonbrjóst í skiptum 
fyrir dónamyndir

YOGASTÖÐIN HEILSUBÓT
Síðumúla 15, s. 5885711 og 6946103

YOGA YOGA YOGA
Líkamsæfingar, öndunaræfingar

slökun og hugleiðsla

Sértímar fyrir barnshafandi

og kraftyoga

Allir yoga unnendur velkomnir

www.yogaheilsa.is • yogaheilsa@yogaheilsa.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Claydies er nafn dansk hönn-
unartvíeykis sem sérhæfir sig í 
leirverkum.

Hinar dönsku Tine Broksø og 
Karen Kjældgård-Larsen mynda 
hönnunartvíeykið Claydies. Þær 
hafa starfað saman frá því þær 
útskrifuðust á sama tíma úr 
danska hönnunarskólanum árið 
2000. Þær segjast vera tveir ein-
staklingar sem saman myndi einn 
leirlistamann, eina veru með tvö 
höfuð og fjórar hendur. 

Þekktust er Leirhildur líklega 
fyrir blómavasa sína sem líkjast 
grasi. Blómunum er þá stundið í 
vasana líkast því að þau vaxi upp 
úr grasinu líkt og blóm úti á engi. 

Önnur skemmtileg lína frá 
þeim stöllum eru skálarnar sem 
sjást á þessum myndum. Hug-
myndirnar að skálunum fengu 
þær Tine og Karen út frá hár-

greiðslum og er það ástæðan fyrir 
því að skálarnar eru myndaðar á 
hausum fyrirsætanna. 

Meira á www.claydies.dk

Höfuðföt Leirhildar

Ópólitísk skreytilist.

Art deco var vinsæl hönnunar-
stefna á árunum 1920 til 1939. 
Hafði hún áhrif víða, meðal ann-
ars á arkitektúr, innanhússhönnun 
og iðnhönnun. Einnig á tísku, mál-
aralist og kvikmyndir. 
Að vissu leiti var Art deco sam-
krull nokkurra mismunandi 
stefna. Þar mættust kúbismi, mód-
ernismi, bauhaus, art nouveau og 
framtíðarstefna. Þó margar hönn-
unarstefnur eigi rætur að rekja til 
pólitíkur eða heimspeki var art 
deco fyrst og fremst til skrauts. 
Á sínum tíma var stíll-
inn álitinn fágað-
ur, hagnýtur og 
mjög nútíma-
legur.

Art deco

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Ásbyrgi er vinsæll viðkomustað-
ur ferðamanna, íslenskra sem er-
lendra, enda einstök náttúruperla. 
Ísak Sigurgeirsson rekur versl-
unina í Ásbyrgi og hann segir nóg 
að gera á sumrin. „Aðaltíminn er 
á sumrin en það er svona minna á 
veturna svo ég er bara farinn að 
hafa lokað þá,“ segir hann.

Ísak er mjög ánægður með þetta 
sumar því ferðamannastraumur-
inn hófst óvenju snemma í ár að 
hans sögn. „Við komum vel undan 
vetri og lítið um snjó við Detti-
foss svo um miðjan apríl var farið 
að keyra úr Norrænu beint hing-
að framhjá Dettifossi. Þetta er 
einum og hálfum mánuði á undan 
því sem er í venjulegu árferði 
svo það munar okkur alveg gríð-
armiklu.“
Verslunin í Ásbyrgi er í nágrenni 
byrgisins en þar er einnig bens-
ínstöð og veitingasala. „Við reyn-
um að anna eftirspurn með það 

helsta og erum með allar helstu 
grillvörur og grillkjöt. Við erum 
fyrst og fremst verslun en erum 
líka með veitingar í ódýrari kant-
inum eins og súpu, lambasteik, 
ýsu og náttúrlega hamborgara. 
Verst er að þegar veðurfarið er 
búið að vera eins og núna í vor 
selst sólarvörnin alltaf upp svo 
ég verð að panta nýjan gám til 
þess að geta annað eftirspurn 
eftir henni.“

Gestastofa fyrir Ásbyrgi var 
nýlega opnuð rétt við verslunina 
og segist Ísak benda öllum á að 
kíkja þangað inn. „Þar eru ljós-
myndir úr þjóðgarðinum og sögu-
sýning sem var opnuð 19. apríl og 
er mjög sniðug. Gestastofan er í 
gamalli hlöðu og fjárhúsi sem 
voru gerð upp sem sýningarsalur 
og skrifstofa Umhverfisstofnun-
ar og þar má fá allar upplýsingar 
um þjóðgarðinn og tjaldsvæðin í 
Ásbyrgi.“

Óvenju gott veður í ár

Ísak segir ferðamannastrauminn hafa hafist snemma þetta árið þar sem veður hafi 
verið óvenju gott.

„Að handan Vatna hætti“ er heiti á veislum sem haldn-
ar eru í Áskaffi við Glaumbæ í Skagafirði. „Það er hefð-
bundinn, íslenskur matur í nútíma útfærslu sem borinn 
er á borð í veislunum. Svolítið sérviskulegur kvöldverð-
ur með mörgum réttum,“ segir Sigríður Sigurðardóttir, 
safnstjóri í Glaumbæ. Hráefnið segir hún allt komið úr 
hinni skagfirsku matarkistu en hvaðan er nafnið feng-
ið? „Héraðsvötnin skipta byggðarlaginu og sú málvenja 
hefur skapast að tala um að þeir sem eru hinum megin 
við þau séu „handan vatna“. Alveg sama hvoru megin 
þeir eru. Svo þegar þeir fara yfir vötnin þá fara þeir yfir 
um. Alveg sama hvor leiðin er farin.“

Sigríður segir Áskaffi rekið í gömlu húsi sem stað-
ið hafi í Ási í Hegranesi og tilheyri nú safninu í Gla-
umbæ. Þar sé haldið uppi stemningu að hætti ömmu 
og langömmu og kaffistofan sé opin alla daga. Hins 
vegar séu matarveislurnar „Að handan Vatna hætti“ 
bundnar ákveðnum dagsetningum. Sú næsta er 14. 
júlí og búið er að fastsetja veislur 28. júlí, og 4. og 18. 
ágúst. Í lokin er hún beðin að lýsa matseðlinum að-
eins. „Fyrst er boðið upp á geysigóða fiskisúpu því 
við erum með mikla fiskvinnslu í Skagafirði. Svo eru 

landbúnaðarvörur í mörgum myndum bornar fram 
og á eftir er boðið upp á kúmenkaffi og prestate.“ 
Þetta síðasta verður hún að útskýra aðeins nánar. 
„Prestate er kaffi sem hefur verið aðeins styrkt, svo 
þeir haldi nú betri ræðu, prestarnir! – Það er auðvit-
að eitt af því sem heyrir fortíðinni til.“ gun@frettabladid.is

Kúmenkaffi og prestate
Reyktur lundi með bláberjasósu úr skyri er meðal rétta í veislunum „að handan Vatna hætti“.

Áskaffi er í húsi sem flutt var frá Ási í Hegranesi og tilheyrir nú 
safninu í Glaumbæ. 

Allt úr hinni skagfirsku matarkistu. 
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Timburhús úr tilbúnum eining-
um eru fáanleg hjá fyrirtækinu 
Modul-hús á Hvammstanga. Þar 
ræður Guðmundur Helgason ríkj-
um. 

„Hjá okkur er ekki um að ræða 
neinar sérstakar gerðir húsa held-
ur eru þau teiknuð eftir óskum 
kaupenda. Þar sem einingarn-
ar eru allt niður í 30 cm á breidd 
bjóða þær upp á ótal möguleika 
á grunnútliti hússins en þó þarf 
teikningin auðvitað að taka mið 
af hinum stöðluðu breiddum,“ út-
skýrir Guðmundur. Hann segir 
einingarnar bjóða upp á að vera 
notaðar í fleira en íbúðarhús og 
sumarbústaði, þær séu til dæmis 
upplagðar í hesthús. „Nú eru 
hinar svokölluðu búgarðabyggðir 
að ryðja sér til rúms og það felst 
ótvíræð hagræðing í því að kaupa 
efni í bæði íbúðarhúsið og hest-
húsið á sama stað,“ bendir hann 
á. „Auk þess getum við svo útveg-
að tvöfaldar, lárétt skiptar göngu-
hurðir í hesthúsin á fínu verði.“

Guðmundur segir einingarn-

ar í húsin heita Tomuku og vera 
frá Svíþjóð, nánar tiltekið úr Döl-
unum. Verksmiðjurnar þar eru í 
samstarfi við ýmsa aðila á sænska 
byggingarvörumarkaðinum og því 
kveðst hann geta útvegað hvað-
eina, til dæmis allar inni- og úti-
hurðir, efni í milliveggi og palla-
efni. „Síðan getum við útvegað 
timbur af öllu tagi tilsagað, timb-
urklæðningu bæði lárétta og lóð-
rétta sem og bjálkaklæðningu.“ 

Að sögn Guðmundar eru menn 
mjög ánægðir með einingarn-
ar og það timbur sem fæst auka-
lega með. „Til dæmis er smiður á 
Austurlandi svo hrifinn af þessu 
efni að nánast í hvert sinn sem ég 
tala við hann, minnist hann á það 
hversu undrandi hann varð þegar 
hann handlék það í fyrsta sinn. 
Hann er bara enn að ná sér!“ 

Gerðar hafa verið styrkleika-
prófanir á Tomoku-einingunum 
og segir Guðmundur þær hafa 
komið mjög vel út. „Einingarn-
ar eru þannig úr garði gerðar að 
mjög fljótlegt er að setja þær upp 

og því er fokheldisstigi náð til-
tölulega snemma. Þá er gefið út 
fokheldisvottorð og eftir það er 
hægt að fá lán út á bygginguna.“ 
Heimasíðan er www.modulhus.is

gun@frettabladid.is

Einingar í íbúðarhús og 
hesthús á sama stað

Guðmundur Helgason í Modul-húsum á 
Hvammstanga.

Sporthúsið frá Pinc House í Svíþjóð, hönnunarstofu sem hefur hlotið sérstök hönnunarverðlaun fyrir sína línu. Þetta er sumar-
húsalínan.

Hátíðin Ein með öllu verður hald-
in á Akureyri um verslunarmanna-
helgina, sjöunda árið í röð undir 
þessu nafni, og hefur Bragi Berg-
mann hjá Fremri haldið utan um 
hátíðina öll árin.

„Þetta verður fyrst og fremst 
fjölskylduhátíð enda höfum við 
alltaf verið að leggja meiri og meiri 
áherslu á hinn fjölskylduvæna hluta 
hátíðarinnar,“ segir Bragi og bætir 
því við að þeir verði með meira 
framboð á afþreyingu fyrir alla 
fjölskylduna en nokkru sinni áður. 
„Það verður lista- og menningar-
hátíð barna inni í hátíðinni þar sem 
boðið verður upp á listasmiðju og 
fleira fyrir börnin í kringum dag-
skrána. Svo verður auðvitað dag-
skrá á sviði alla helgina á Ráðhús-
torgi en á sunnudagskvöldið verð-

ur svo lokahátíðin á Akureyrarvelli 
með tilheyrandi brekku- og stúku-
söng, flugeldasýningu og fleiru,“ 
segir Bragi.

Bragi segir að mörg af stærstu 
númerunum í skemmtanabrans-
anum verði á svæðinu og skemmti 
þar bæði börnum og fullorðnum en 
einnig verður tívolíið á sínum stað. 
„Það verður í hjarta miðbæjarins, 
á bílaplaninu við Skipagötu, eins 
og í fyrra enda mæltist það mjög 
vel fyrir,“ segir Bragi og nefnir að 
lokum að tjaldstæðið við Þórunnar-
stræti verði opið fyrir ferðamenn 
og fjölskyldufólk alla helgina en 
það sé átján ára aldurstakmark á öll 
tjaldsvæði bæjarins um verslunar-
mannahelgina. „Við stöndum mjög 
fast á þeirri reglu,“ segir Bragi 
Bergmann. sigridurh@frettabladid.is

Hátíð fyrir fjölskylduna

Það er jafnan mikið líf á Ráðhústorgi á Akureyri um verslunarmannahelgar og segir Bragi 
Bergmann að atriði á sviði verði samtals í fimmtán klukkustundir á hátíðinni í sumar.

Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.

Fyrir verslanir:

Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur

Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl

Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is
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Mærudagar verða haldnir vikuna 22.-29. júlí 
á Húsavík í bland við sænska daga. 

Mikið verður um að vera í bænum þessa 
viku sem hátíðahöldin standa yfir og sam-
einar hátíðin það besta sem heimamenn hafa 

upp á að bjóða auk þess að rækta samband 
við Svíþjóð. 

Tilgangur hátíðarinnar er að standa fyrir 
dagskrá sem vísar til menningarsögu svæðis-
ins og auðga þá menningartengdu ferðaþjón-
ustu sem fyrir er á svæðinu. Fjöldi menn-
ingarviðburða verður á Húsavík á hátíðinni 
og reikna má með að bærinn muni fyllast af 
heimamönnum, brottfluttum Húsvíkingum 
og innlendum sem erlendum ferðamönnum 
sem munu skemmta sér saman í húsvískri 
stemningu. - sig

Menningarhátíð á Húsavík

Fólk á öllum aldri tekur þátt í Mærudögum og sænsk-
um dögum á Húsavík þar sem menning og önnur 
skemmtun er höfð í hávegum.

Sumarsýning Listasafnsins á Ak-
ureyri er helguð verkum myndlist-
armannsins Georgs Guðna Hauks-
sonar. 

Listasafnið á Akureyri opnaði 
sumarsýningu sína um helgina. 
Sýningin er helguð verkum mynd-
listarmannsins Georgs Guðna 
Haukssonar sem hefur einbeitt sér 
alfarið að landslagsverkum síðast-
liðin ár. 

Abstrakt-konseptlist hafði verið 
ríkjandi í meira en tvo áratugi 
þegar Georg Guðni sýndi sín fyrstu 
landslagsverk árið 1985. Persónu-
leg efnistök og sérstæð nálgun 
heillaði áhorfendur og er talið að 
Georg Guðni hafði enduruppgötv-
að íslensku landslagshefðina. Hefð 
sem íslenski listheimurinn var búin 
að afskrifa. 

Síðan þá hafa margir íslensk-
ir myndlistarmenn fetað í fót-
spor Georgs Guðna. Í tilefni sýn-
ingarinnar gefur Listasafn Akur-
eyrar út glæsilega 180 blaðsíðna 
bók, skreytta myndum af verkum 
Georgs Guðna ásamt ítarlegri rit-
gerð um listamanninn eftir Hannes 
Sigurðsson, forstöðumann safnsins. 
Georg Guðni hefur selt verk sín og 
sýnt víða um heim. Einn helsti að-
dáandi hans er stórleikarinn Viggo 
Mortensen og héldu þeir sýningu 
saman í Bandaríkjunum á verk-
um Georgs Guðna og ljósmyndum 
Mortensen.

Sýningunni lýkur 19. ágúst. - rh  

Landslag
Georgs Guðna 
á Akureyri

N1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA · SÍMI 440 1200 OPIÐ VIRKA DAGA 8–18
OPIÐ LAUGARDAGA 10-14

NÍÐSTERKIR
KASSAR ÚR ÁLI

Álkassar fyrir tjaldvagna, fellihýsi, kerrur, vörubíla og pallbíla.

55.217,-

Keðjukassi m/lás
Stærð: B153 H46 D45
TB2900–60

43.997,-

Á pallbílinn m/lás
Stærð: B148 H50 D50
TB240060

32.122,-

Á pallbílinn m/lás
Stærð: B91 H45 D42
TB240038

41.998,-

Á pallbílinn m/lás
Stærð: B117 H49 D50
TB240048

54.759,-

Keðjukassi m/lás
Stærð: B91 H46 D44
TB290036

24.957,-
Verkfærakista m/lás
TB220024 / TB220035

2 STÆRÐIR
B64 H28 D26
B91 H33 D33

35.998,-
Á beislið m/lás
TB240038T

2 STÆRÐIR
B94 H45 D4 
B46 H33 D33
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Um verslunarmannahelgina verð-
ur Síldarævintýrið haldið í sautj-
ánda sinn en hátíðin hefur verið vel 
sótt frá upphafi. 

Siglufjarðarbær hefur upp á 
heilmargt að bjóða til afþreying-
ar og skemmtunar auk þess sem 
fjörðurinn státar af mikilli náttúru-
fegurð og veðursæld. Hátíðin hefur 
fyrir löngu fest sig í sessi sem frá-
bær fjölskylduhátíð þar sem ungir 
sem gamlir geta allir fundið sér 
eitthvað við sitt hæfi. Fjöldi tón-
listaratriða verður á hátíðinni auk 
leiktækja og skemmtiatriða fyrir 
börnin, bryggjuballs og fleira. - sig 

Síldarævintýri í 
sautjánda sinn

Það er jafnan vinsælt á Síldarævintýrinu 
að fylgjast með verkun síldarinnar við 
bryggjuna á Siglufirði.
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Nýjum sjúkrabílum Rauða krossins er breytt úr 
sendibílum í sjúkrabíla á Ólafsfirði. Breytingarn-
ar fara fram hjá Sigurjóni Magnússyni ehf.

Í vetur tókust samningar milli Sigurjóns Magnússonar 
ehf. og Rauða kross Íslands um smíði á nítján sjúkra-
bílum. Þar að auki gerði fyrirtækið samning við Bruna-
málastofnun um smíði á þrjátíu yfirbyggðum kerrum. 
Heilmikil vinna liggur að baki hverjum bíl og hverri 
kerru, enda þurfa farartækin að þola mikið álag.

Þegar sjúkrabílarnir koma norður á Ólafsfjörð er 
fátt sem bendir til að hér séu sjúkrabílar framtíðar á 
ferð. Þeir eru að vísu með breyttri afl- og drifrein en að 
öðru leyti er um venjulega sendibíla að ræða.

Þegar umbreytingin hefst er fyrsta verk Sigurjóns og 
félaga að klippa þakið af bílunum og koma fyrir innrétt-
ingunum sem nauðsynlegar eru í bílana. „Við framleið-
um allar innréttingar sjálfir. Þær eru smíðaðar í sam-
ráði við sjúkraflutningamenn því þeir vita nákvæm-
lega hvað þarf að vera í bílunum og hvað ekki,“ segir 
Sigurjón Magnússon, framkvæmdastjóri og einn aðal-
eigandi Sigurjóns Magnússonar ehf. „Reynsla þeirra er 
notuð til grundvallar allri vinnuvistfræði í bílnum.“

Rafkerfið í bílunum þarf einnig að endurnýja og 
koma fyrir bæði 220 og 12 volta kerfi. „Það liggur um 
250 til 300 tíma vinna í hverjum bíl,“ segir Sigurjón. 
„Þetta er því nokkur vinna.“

Kerrurnar fyrir Brunamálastofnun eru byggðar hjá 
Sigurjóni frá grunni. Um kerrur fyrir mengunarvarna-
búnað og reykkafara er að ræða en þeim verður dreift 
til slökkviliða um land allt. „Við sjáum líka um smíði 
tveggja slökkvibíla og það er heilmikil vinna,“ segir 
Sigurjón. „Við fáum grindina að bílunum en húsin eru 
smíðuð úr trefjaplasti hjá okkur.“

Eðlilega er mikil lyftistöng fyrir lítið fyrirtæki að fá 
svo stóran samning. „Þetta er harður bransi og síðast er 

við buðum í smíði slökkviliðsbíla munaði 0,027 prósent-
um á bíl, sem er eiginlega hvort maður skilar þeim með 
fullum eða tómum bensíntanki,“ segir Sigurjón og hlær. 
„En grínlaust þá finnst mér sorglegt að sveitarfélög séu 
að leita beint út fyrir landsteinana eftir tilboðum í stað 
þess að leita hér heima þar sem hægt er að fá vöruna á 
sambærilegu ef ekki miklu betra verði.“

300 tímar fara í hvern bíl

Sigurjón Magnússon gerði samning upp á 97 milljónir um 
smíði sjúkrabíla. Heilmikil vinna liggur í hverjum bíl.

Sigurjón Magnússon stofnaði fyrirtæki sitt á síðasta ári og hefur haft í nógu að 
snúast síðan.

Byrjað er að skera ofan af sjúkrabílunum til að koma innréttingunni fyrir.
Þessar kerrur munu flytja mengunarvarnabúnað og reyk-
kafaratæki slökkviliða.

Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur

hjá Capacent (sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is eða í síma 540-7117) eða skrá umsókn þína á 

www.capacent.is og haft verður samband við þig.

www.alcoa.is
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Framtíðartækifæri hjá Alcoa Fjarðaáli 
Upp á hvað hefur Alcoa Fjarðaál að bjóða 
sem framtíðarvinnustaður? 
Áhugaverð störf í hvetjandi umhverfi
Störfin í álverinu eru fjölbreytt og örugg. Vinnustaðurinn er hannaður 
með það í huga að öll störf henti jafnt konum sem körlum. Unnið er í 
teymum og mikið er lagt upp úr góðum starfsanda. Starfsumhverfið 
býður víðtæka þjálfun, meðal annars á ýmiss konar farartæki og 
tölvubúnað. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru 
óvíða fleiri.

Góð laun og gott vinnufyrirkomulag
Byrjunarlaun framleiðslustarfsmanns eru frá 3.739.000 kr. á ári, miðað 
15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangursávinning, sem jafngildir 
312.000 kr. á mánuði. 
Byrjunarlaun iðnaðarmanns með réttindi eru frá 5.401.253 kr. á ári, 
miðað við 15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangursávinning. Það 
jafngildir 433.000 kr. á mánuði fyrir 40 stunda vinnuviku að meðaltali.
Vaktafyrirkomulagið veitir góða möguleika á aukavöktum og viðbótar- 
tekjum fyrir þá sem óska þess.

Fríar ferðir, fæði og klæði
Fjarðaál býður upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði, Norðfirði, 
Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Egilsstöðum. Starfsmenn fá hollar og 

góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fyrirtækið útvegar og þvær 
allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu. 

Heilbrigði og velferð 
Fjarðaál greiðir hverjum starfsmanni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk 
árlega og leigir tvo tíma á viku fyrir starfsmenn í Fjarðabyggðarhöll- 
inni. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og nuddari heim- 
sækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn hafa greiðan aðgang að 
öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til læknisþjónustu 
og ráðgjafar á ýmsum sviðum.

Kostnaðarlaus og auðveldur flutningur inn á svæðið
Þurfi starfsmaður að flytja inn á svæðið úr meira en 100 km fjarlægð 
frá vinnustaðnum greiðir Fjarðaál kostnað við kaup og sölu fasteigna, 
svo sem sölulaun, lántökugjald og stimpilgjöld. Fyrirtækið sér um að 
pakka búslóð, flytja hana og koma fyrir á nýju heimili. Með fyrsta 
launaseðli fær starfsmaður  200.000 kr. greiðslu til að koma sér fyrir 
á svæðinu. Fyrirtækið aðstoðar einnig nýja íbúa á svæðinu við að 
leigja húsnæði. Starfsmenn fá jafnframt tiltekinn fjölda flugmiða með
Flugfélagi Íslands á mjög hagstæðum kjörum. 
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Kristín Þöll Þórsdóttir lauk klæðskeranámi árið 
2003 og hefur starfað sem klæðskeri á Akureyri 
meðfram annarri vinnu síðan. Hún er verslun-
arstjóri í Gardínubúðinni og saumar þess utan 
búninga fyrir Leikfélag Akureyrar og sérsaumar 
brúðarkjóla.

Kristín Þöll hefur saumað um fimmtán brúðarkjóla 
undanfarin ár og eru þeir með mjög sérstöku útliti 
því hún notast gjarnan við þæfða ull í silkiefni. „Ég 
hef unnið svolítið með Önnu Gunnarsdóttur text-
ílhönnuði sem vinnur mikið með þæfða ull á silki,“ 
segir Kristín og bætir við: „Ég hef verið að nota svo-
leiðis efni dálítið mikið síðustu tvö til þrjú árin og 
það hefur vakið gríðarlega lukku. Mér datt þetta í 
hug þegar ég sá fyrst þæfða ull á silki á sýningu sem 
ég tók þátt í á Akureyrarvöku árið 2003.“

Kristín segist hrifin af að nota þetta grófa efni 
með silkinu. „Þær sem vilja á annað borð láta sauma 
á sig brúðarkjól vilja gjarnan hafa kjólinn sinn öðru-
vísi en þessa hefðbundnu,“ segir Kristín sem leggur 
línurnar um útlit hvers kjóls ásamt brúðinni en fær 
síðan frjálsar hendur út frá því.

„Saumaskapurinn hefur verið gæluverkefni hjá 
mér undanfarin ár en draumurinn er náttúrlega að 
geta einbeitt mér algjörlega að því. Það er einhver 
smá hræðsla í mér með það en miðað við eftirspurn 
ætti mér nú alveg að takast að hafa saumaskapinn 
að aðalstarfi,“ segir klæðskerinn Kristín Þöll sem er 
einmitt að vinna við stórt verkefni fyrir Leikfélag 

Akureyrar. „Ég er að sauma búninga fyrir uppsetn-
ingu leikfélagsins á Óvitunum í haust þannig að það 
er nóg að gera þessa dagana.“

sigridurh@frettabladid.is

Saumar búninga 
og brúðarkjóla

Kristín Þöll Þórsdóttir klæðskeri hefur í nógu að snúast þessa dagana því auk þess sem hún er að sauma á fullu þá starfar hún sem 
verslunarstjóri í Gardínubúðinni á Akureyri. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Þennan glæsilega brúðarkjól saumaði Kristín Þöll fyrir Mon-
iku, vinkonu sína. Kjóllinn er úr silki með þæfðri ull. 

Á Skagaströnd verða kántrídag-
ar haldnir helgina 17.-19. ágúst en 
þetta er annað árið í röð sem kán-
tríhátíðin er ekki haldin um versl-
unarmannahelgina eins og áður 
var. 

Gils Jóhannsson kántrísöngvari 

kemur frá Los Angeles og held-
ur uppi stuði bæði úti og inni. Það 
verða að sjálfsögðu dansaðir línu-
dansar og almenn kántrístemning 
mun ríkja á hátíðinni sem endar 
með gospelmessu utandyra á 
sunnudeginum 19. ágúst. - sig

Kántrídagar á Skagaströnd

Það er jafnan líf og fjör á Skagaströnd þegar kúrekar og kántríáhugafólk hittist og 
gerir sér glaðan dag.

Te og kaffi hefur opnað nýtt kaffi-
hús í Pennanum Eymundsson á 
Akureyri.

Bókaverslunin Bókval í göngu-
götunni á Akureyri er mörgum 
kunnug. Verslunin er nú undir 
merkjum Pennans Eymundsson-
ar og býður viðskiptavinum upp á 
kaffi eins og margar systurversl-
anir Pennans Eymundssonar á 
höfuðborgarsvæðinu.

Hildur Friðriksdóttir fram-
kvæmdastjóri hefur rekið Te og 
kaffi í göngugötunni á Akureyri 
síðastliðið eitt og hálft ár. Á þjóð-
hátíðardaginn opnaði hún nýtt Te 
og kaffi kaffihús í verslun Penn-
ans Eymundssonar. Þaðan er út-

sýni bæði upp að Akureyrarkirkju 
og inn göngugötuna. Verslunin er 
opin mánudaga til föstudaga frá 
kl.9.00-22.00 og frá kl.10.00-22.00 
um helgar.

Te og kaffi 
norðan heiða

Dalsmynni *116 Reykjavík, Sími:566-8417  Fax:5668457 hundagalleri@simnet.is, www.dalsmynni.is
Við ræktum: Papillon, Chihuahua, Pomeranian, Japanese Chin, Pug, French bulldog, Cavalier King Charles, Spaniel, Miniature Pinscher, Miniature Púðli, Pekingese, Silky Terrier

Smáhundaræktun

Börn á Akureyri eru komin í víkingaham og verða í landnámsstelling-
um í allt sumar. 

Listasmiðja barna á Akureyri er á vegum Menningarmiðstöðvar Ak-
ureyrar og Listasumars. Um þessar mundir eru börnin í sannkölluðum 
víkingaham og hafa ferðast mörg hundruð ár aftur í tímann.

Í listasmiðjunni velja krakkarnir sér persónu úr Íslendingasögun-
um og fræðast um þær. Börnin vinna út frá bókum Brynhildar Þórar-
insdóttur, bæjarlistamanns Akureyrar, sem skrifaði barnaútgáfu Njálu, 
Egilssögu og Laxdælu. Bækurnar voru skrifaðar á  árunum 2002-2006 og 
hlaut Brynhildur norrænu barnabókaverðlaunin fyrir skrifin fyrr í ár. 
Nánari upplýsingar: www.akureyri.is  - rh

Litlir víkingar á flandri
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Á Dalvík hefur Fiskidagurinn 
mikli verið haldinn hátíðlegur 
undanfarin ár og verður einnig 
þetta árið fyrsta laugardag eftir 
verslunarmannahelgi.

Á Fiskideginum mikla bjóða fisk-
verkendur og fleiri aðilar á Dalvík 
gestum bæjarins í margréttaða 
fisk- og menningarveislu og verður 
mikið um dýrðir á þessum degi. 

Hátíðahöldin hefjast kvöldið 
fyrir fiskidaginn því þá opna bæj-
arbúar heimili sín og bjóða gestum 
og gangandi upp á rjúkandi fiski-
súpu. Fiskidagurinn mikli hefur 
vakið mikla lukku undanfarin ár 
og ættu allir fisk- og menning-
arunnendur að fjölmenna á Dalvík 
helgina 10.-12. ágúst.

- sig

Fiskunnendur
fjölmenna

Það er líf og fjör á Dalvík þegar bærinn fyllist af gestum sem gæða sér á veitingum 
heimamanna.

Húnavaka verður haldin á Blöndu-
ósi í sumar en á síðasta ári var hún 
endurvakin með breyttu sniði eftir 
að hafa legið niðri í hátt í tuttugu 
ár. Vakan hefst óformlega fimmtu-
daginn 12. júlí en eiginleg dagskrá 
hefst kvöldið eftir. 

Dagskráin verður þétt föstu-
dag og laugardag en lýkur svo 
með tónleikum í Blönduóskirkju á 
sunnudeginum.

Meðal efnis á dagskrá helgar-
innar er sundlaugarpartí, Míkró-
húnninn, söngkeppni ungmenna, 
Blönduhlaupið, dansleikur og 
fjöldi skemmtiatriða auk leik-
tækja fyrir börnin. 

Húnavakan
vakin

Það var líf og fjör á Húnavökunni á 
síðasta ári þegar hún var endurvakin 
eftir langt hlé. 

Listasumar á Akureyri býður upp 
á djassveislu á fimmtudögum í 
sumar. 

Heitir fimmtudagar er djass-
dagskrá Listasumars á Akureyri. 
Djassinn er rauði þráðurinn í dag-
skrá Listasumars á Akureyri og 
nær dagskráin yfir nær tvo mán-
uði. Hátíðin er að verða ein sú 
stærsta á landinu og hefur vakið 
athygli langt út fyrir landstein-
ana.

Í sumar verður bæði boðið upp 
á þá bestu í flokki íslenskra djass-
ara og einnig spennandi erlenda 
djasstónlistarmenn. Alls koma 
fram 40-50 tónlistarmenn á níu 
tónleikum.

Tónleikagestir geta fengið að-
gangskort fyrir sex tónleika með 
50 % afslætti og velja þeir sjálfir 
á hvaða tónleika þeir vilja sækja. 
Aðgöngumiðasala er við inngang-
inn og hefst kl. 20.15 tónleikadag-
inn. Sjá nánar: www.listasumar.
blog.is - rh

Heitur fimmtu-
dagsdjass
á Akureyri

Djasstónleikar á Listasumri á Akureyri 
eru haldnir í Deiglunni ofan Kaffi Karól-
ínu, í Listagilinu.
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Hjólhýsi á ótrúlegu verði!

Aðeins örfá hjólhýsi til 
á þessu frábæra verði

Innifalið í verði:
Fortjald,
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC50-MR2

Frábært verð!
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Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar

FASTEIGNIR Bóas
Sölufulltrúi

699 6165

Gunnar
Sölufulltrúi

899 0800

Stefán Páll
Löggiltur

fasteignasali

Opið hús í dag þriðjudag
milli kl. 18.00 – 19.00 

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

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

OPIÐ
HÚS

Móhella 4, 221 Hafnarfjörður

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



OPIÐ HÚS Í DAG 3. júlí, milli kl. 17-18 
Vesturberg 78, 1D - 111 RVK 

Góð 73,2 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Forstofa með
fatahengi, eldhús með ágætri innréttingu. Rúmgóð
stofa og borðstofa. Útgengi á svalir frá stofu. Hjóna-
og barnaherb. Ágætt baðh. með baðkari. Nýl. búið að
taka húsið í gegn að utan. Barn-
vænt hverfi. Verð 16,9 millj.

Nánari uppl. hjá sölufulltrúa
Akkurat, Ásdís sími 898 3474 

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Nesbyggð

Veislulist og Skútan
Óskum eftir að ráða í eftirtalin störf: 

Vanan matreiðslumann sem getur unnið sjálfstætt. Vaktavinna
mest dagvinna. Aðstoð í eldhús.vinnutími er frá kl. 8 - 4. 

Matreiðslunema. Vaktavinna mest dagvinna.
Umsóknir sendist á e.mail skutan@skutan.is eða 

hringið í s. 555 1810 Sigurpáll.

Skrifstofuherbergi við Grensásveg
Til leigu skrifstofuherbergi, 

með aðgangi að snyrtingu og eldhúsi.

Rafmagn og hiti innifalinn.

Upplýsingar í síma 824 6610

Frum

EIGNIR ÓSKAST!
Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:

FÉLAG FASTEIGNASALA

FÉLAG FASTEIGNASALA

Fr
u

m

• Sérhæð (efsta hæð) í Rvk., eða Kóp. Allt að 40 millj.

•  4ra herb. í hverfi 104 allt að 30 millj. helst til uppgerðar.

•  Lagerhúsnæði 100-150 fm í Garðabæ eða Hafnarfirði.

Við erum að leita að starfsfólki

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. 
Fjöldi gesta í Laugum er um 2000 daglega 

svo um líflegan vinnustað er að ræða. 

… sem býr yfir framúrskarandi þjónustulund, er 
jákvætt, sýnir frumkvæði, tekur ábyrgð á starfi sínu 

og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini!

óskar eftir matreiðslumanni sem fyrst 
og aðstoð í eldhús í sumarafleysingar.

Einnig starfsmann í sal.

Umsjón með ráðningu hefur 
Logi Liljendal Hilmarsson í síma 693 7176 

eða logi@worldclass.is
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Sveitamenning Íslend-
inga hefur verið sam-
ofin íslenskum hugs-
unarhætti bæði nú og 
þá. Víkingarnir riðu 

ekki um borgir held-
ur sveitanna á milli og 

rændu og rupluðu 
milli þess sem þeir 

létu háfleygar setn-
ingar falla um leið og þeir hjuggu 
menn í herðar niður. Og ekki skán-
aði það þegar aldavinirnir héldu 
saman matarboð og eiginkonurn-
ar deildu um hvar ætti að sitja og 
hvernig borðhaldinu skyldi háttað. 
Að ekki sé talað um rætnar pillur 
um matinn, hvort hann væri ætur.

Að ekki sé nú minnst á kveðskap-
inn og níðvísur um næsta mann 

sem ortar eru á bóndabæjum. Og 
svo hittast menn í félagsheimilinu 
og leyfa sveitungum sínum að njóta 
snilldarinnar. Oft getur verið heitt 
í kolunum þegar bændurnir (les-
ist sem ljóðskáldin) nýta sér hinar 
krassandi sögur Gróu á Leiti. En 
hvorki kvæðin né mannvíg komast í 
hálfkvisti við það sem borgarbarn-
inu finnst hin eina og sanna sveit. 
Og það eru vegasjoppurnar sem 
hafa sprottið upp við þjóðveg 1 eins 
og gorkúlur. Stuðmenn færðu þessa 
stemningu í lag þegar þeir sungu 
um franskar, sósu og salat. Borgar-
arnir hafa eitthvað sérstakt bragð 
sem einungis reyndustu grillurun-
um á mölinni dreymir um að ná. 

Þegar öllu þessu er blandað 
saman í einn graut, þar sem mál-

vernd sveitarinnar og fitugir borg-
ararnir verða að einu, kemur það 
ferðalangnum óneitanlega spánskt 
fyrir sjónir þegar hann biður um 
einn barnaborgara og þrjá með osti 
en afgreiðslustúlkan spyr: „Could 
you speak English.“ Þá rennur á 
bílstjórann tvær grímur og hann 
veltir því fyrir sér hvað forfeð-
ur hans á Hlíðarenda eða Berg-
þórshvoli hefðu gert ef írski, rauð-
hærði þrællinn hefðu beðið þá um 
að mæla á aðra tungu en hina nor-
rænu. Sem betur fer hefur þræla-
hald verið lagt af á landinu og 
kristin trú forðar öllum frá hefnd-
inni þannig að íslenskir ferðamenn 
verða bara að gjöra svo vel og biðja 
um: „one babyburger and three 
with cheese.“ 



Klassík úr Tiger
Svartur og ljósblár bakpoki fyrir hjól-
reiðamenn. 400 krónur.

Skordýr í návígi
Þessi smásjá hentar sannarlega vel fyrir 
unga sem aldna náttúruskoðendur. Hún 
stækkar 30 sinnum og kóngulærnar 
geta orðið dálítið ógnvekjandi ... 
400 krónur.

Lýs, milda ljós
Það er ekki nema rétt um Jónsmessuna 
sem er bjart allan sólarhringinn. Annars 
er nauðsynlegt að hafa ljós á 
tjaldstæðinu. 400 krónur.

Flott axlartaska
Fæst í gráu, ljósbrúnu og bláu og kostar 
400 krónur.

Regla á hnífapörunum
Þú púslar saman hníf, gaffal og skeið og 
allt er á sínum stað. Hnífapörin eru úr 
ryðfríu stáli og settið kostar 200 krónur.

Vasalaser
Eiginlega er þetta vasaljós en það er
með leysigeisla sem getur komið sér vel. 
400 krónur.

Vatn á tjaldstæðið
Þessi vatnsbrúsi tekur heila 15 lítra af 
vatni en þegar hann er tómur er hægt 
að leggja hann saman. 400 krónur.

Kaffi undir beru lofti
Kaffibrúsakarlarnir hefðu kunnað að 
meta hann þennan. Hitabrúsi úr stáli á 
800 krónur.

Færðu þig nær!
Það geturðu gert án þess að hreyfa 
þig úr stað með því að horfa í þennan 
sjónauka, sem er 12x25 cm og kostar 
800 krónur.

Villidýr í verði

Ljós í vasann
Vasaljós úr málmi – það kostar 
200 krónur og svo fylgja þrjár
LED-perur með.

Setið á rökstólum
Dökkgrænn kollur sem hægt er að
leggja saman. Tilvalinn í tjaldferðir 
og á útihátíðir – til dæmis á 17. júní-
skemmtunina. 400 krónur.



Veffyrirtækið Artprice og hags-
munasamtök myndréttarhafa  
ADAGP hafa gengið frá sam-
komulagi sín á milli um gjald 
fyrir birtingu mynda af lista-
verkum á vefsíðu Artprice. Art-
price heldur úti vefsíðum á fimm 
tungumálum þar sem mynd-
list gengur kaupum og sölum. 
Birt er mynd af verki og nú 
hefur ADAGP náð að knýja fram 
greiðslur til myndlistarmann-
anna fyrir birtingu á verkinu í 

auglýsingu fyrir þriðja aðila. 
ADAGP var sett á fót 1953 og 

fer með rétt 48.000 myndlist-
armanna.  Það starfar gegnum 
systursamtök sín og safnar rétt-
indagreiðslu í 43 þjóðlöndum. 

Artprice  er leiðandi fyrirtæki 
í dreifingu upplýsinga um vef-
síður um viðskipti með myndlist: 
frá 1997 hefur fyrirtækið skráð 
uppboð á 2.900 uppboðshúsum 
um heim allan. Í gagnageymslum 
sínum geymir Artprice mynd-
ir af 290.000 uppboðsgripum 
frá 1700 til okkar daga og um 25 
milljón sölum frá þessu tímabili. 
Sá galli hefur verið á gjöf Njarð-
ar að fyrirtækið hefur ekki mátt 
birta myndir af verkum nema í 
litlum mæli en nú verða breyt-
ingar á: nú geta viðskiptamenn 
Artprice séð myndir af verk-
um 370.000 listamanna úr mynd-
safni sínu. Artprice getur þannig 
þjónað þeim 45 milljónum list-
unnenda sem taldir eru leita á 
vef fyrirtækisins að staðaldri úr 
öllum heiminum.

Gögn um listir á Artprice

Mannamyndir Sigurjóns 
Ólafssonar verða efni í 
sýningu haustið 2008 á 
Nationalhistorisk Museum á 
Friðriksborgarsloti. Hingað 
komu í liðinni viku þrír sér-
fræðingar á vegum safnsins 
í Hilleröd til að velja verkin 
í samráði við Birgitte Spur, 
forstöðukonu Sigurjóns-
safns í Laugarnesi og ekkju 
Sigurjóns. 

Safn Sigurjóns er eitt besta skráða 
safn íslensk myndlistarmanns og 
hefur Birgitte lagt mikla áherslu á 
að ná saman fullkominni skrá yfir 
verk listamannsins. Er framtak 
hennar til fyrirmyndar íslensk-
um söfnum. Sú heildarskrá verka 
Sigurjóns gerir enda eftirleik-
inn auðveldari: valið var erfitt en 
áhersla er lögð á verk úr steini og 
málmum, einkum standverk, bæði 
brjóstmyndir og stærri styttur. 

Sigurjón var 
afkastamik-
ill á þessu 
sérstka sviði 
höggmynda-
listarinnar
en manna-
myndir og 
portrett eru 
algengari
hér á landi 
en marga 
grunar. Þeim 
hefur ekki 

verið hampað sérstaklega og 
fræðingar ekki lagt sig eftir að 
greina þróun þeirra og viðgang 
utan lítillar sýningar sem tekin 
var saman fyrir fáum árum á 
vegum Hafnarborgar.

Sögusafnið á Friðriksborgarsloti 
geymir mikið safnefni frá eldri 
tíma en þar er einnig manna-
myndadeild sem tekur til verka 
frá upphafi tuttugustu aldar til 
okkar daga. Hingað er væntan-
leg í haust stór sýning sem sýnir 
mannamyndir frá öllum Norður-
löndunum sem efnt var til síðla 
vetrar en hér verður hún í Hafn-
arborg á komandi hausti og held-
ur síðan ferð áfram til allra Norð-
urlandanna. Kom þeim í Nation-
alhistorisk-safninu á óvart hvað 
mikið barst af mannamyndum 
frá ungum og eldri myndlistar-
mönnum, þar á meðal íslenskum. 
Gera menn þar á bæ sér vonir um 
að hægt verði að efna til slíkrar 
samnorrænnar sýningar reglu-
lega og hafa enda góða reynslu af 
mannamyndasöfnum víða í Evr-
ópu þar sem þessi grein er virtari 
en hún er hér á landi. Sagði Mette 
Skovgaard, einn þremenninganna 
að nefna mætti frábæra aðsókn á 
National Potrait Museum í Lond-
on.

Sigurjónssafn verður opið í sumar 
og má búast við að þar verði tón-
leikahald eins og fyrri sumur. 
Að sögn Birgitte standa starfs-
menn safnins, sem er sjálfseign-

arstofnun, nú í stórræðum: verið 
er að leggja af eldri geymslu þess 
og koma verkum fyrir í nýrri 
geymslu á Eyrarbakka, fæðingar-
stað Sigurjóns, þar sem menn tóku 
fyrst eftir óvenjulegum teiknigáf-
um hans.

Viðfangsefni Sigurjóns í högg-
myndum af lifandi mönnum voru 
margs konar, sumar unnar beint 
í stein eins og fræg mynd hans 
af Sigurði Nordal, aðrar unnar í 

mýkri efni, gifs og leir en síðan 
umsteyptar í málm. Það má telj-
ast mikill heiður að Sigurjónssafni 
skuli boðið að setja sýningu upp á 
Friðriksborgarsloti: höllin stendur 
á fornum grunni og geymir ekki 
aðeins stórkostlega minjar um tíð 
fyrri konunga okkar, veldi þeirra 
og ríkidæmi, heldur líka afar for-
vitnilegt safn málverka af mönnum 
sem margir Íslendingar þekkja.

Rokk og ról hjá Cartier í París



Gerum gott úr flessu
Árlega berst miki› af prentu›um pappír inn á heimilin í landinu
en kosturinn er sá a› hann má endurn‡ta. Leggjum okkar af
mörkum fyrir náttúruna og skilum honum í næsta pappírsgám
e›a endurvinnslutunnu.
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Gleðisveitin Ljótu hálfvit-
arnir gerði allt brjálað í 
Borgarleikhúsinu á föstu-
daginn þegar sveitin hélt 
útgáfutónleika en hún gaf 
nýlega út disk sem ber nafn 
sveitarinnar.

Arngrímur Arnarson var ákaf-
lega sáttur með tónleikana enda 
fór ansi nærri því að fullt væri 
út úr dyrum í Borgarleikhúsinu. 
Liðsmenn sveitarinnar spiluðu 
nánast samfleytt í tvo og hálfan 
tíma og var mikið sprellað á milli 
laga. Að sögn Arngríms var góður 
rómur gerður að leik sveitarinnar 

og fóru gestir velflestir út í sum-
arnóttina með bros á vör. „Þetta 
var alveg gríðarleg stemning,“ 
segir Arngrímur en sveitin hyggst 
blása til álíka mikillar veislu um 
næstu helgi. „Þá förum við norð-
ur og spilum í Ýdölum í Aðaldal,“ 
segir Arngrímur, liðsmaður Ljótu 
hálfvitanna.

DVD-Sjónritið Rafskinna kom út í fyrsta sinn nú á 
laugardaginn. Rafskinna er sambland af hefðbundnu 
pappírstímariti og alls konar efni á DVD-diski, mynd-
böndum, viðtölum og öðru.

Í tilefni af útkomunni var haldið heljarinnar partí 
í garðinum við Sirkus á laugardaginn. Hljómsveit-
irnar FM Belfast og Retro Stefson spiluðu fyrir gesti 

og vöktu mikla 
lukku viðstaddra. 
Um kvöldmatar-
leytið var slegið 
upp mikilli fiski-
grillveislu í góða 
veðrinu, en þema 
fyrstu Rafskinnu 
er einmitt fiskur, 
og svo var glaðst 
fram eftir nóttu.

Útgáfu Rafskinnu fagnað

Erfidrykkjur
Smurt brauð

Kaffihlaðborð

SMS
LEIKUR

BTC HPV
Heilsíða
Vefur

Kate Moss er flúin til Parísar eftir 
að hafa fengið fréttir af meintu 
framhjáhaldi Pete Doherty. Hin 
þrjátíu og þriggja ára gamla Kate 
er miður sín en Pete hélt víst fram-
hjá henni með suður-afrískri fyr-
irsætu að nafni Lindy. Kate náði 
ekki í Pete í marga daga eftir að 
hann fór á fyllirí og sást hann kela 
og knúsast með hinni dökkhærðu 
Lindy. 

„Kate er algjörlega í öngum 
sínum en reynir að halda andlitinu 
fyrir dóttur sína, Lilu Grace. Hún 
hefur grátið stanslaust um helg-
ina,“ sagði heimildarmaður. „Hún 
hefur fengið nóg og nú er komið 
að því að taka erfiðar ákvarðanir 
um framtíð sambands þeirra.“ 

Ekki er langt síðan fréttist að 

parið hygðist gifta sig og hafa þau 
plön varla auðveldað Kate að sætta 
sig við þessar slæmu fréttir. 

Breskir fjölmiðlar hafa sömu-
leiðis nýlega greint frá því að 
Moss hafi farið í megrun til að 
reyna að halda í Pete. Í þeim frétt-
um kom fram að hún væri hrædd 
um ásókn grúppía í kærastann. 
Kate mun hafa látið þau orð falla 
að hún væri að eldast og ætti ekki 
roð við ungu dömurnar. Nú virð-
ist þó sem versti ótti hennar hafi 
orðið að veruleika.

Kate Moss hætt með Pete Doherty





DIE HARD 4.0 kl. 4.30, 7.30 og 10-POWER 14
SHREK 3 enskt tal kl. 4, 8 og 10 L
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4, 6 og 8 L
FANTASTIC FOUR 2 kl. 10 L

www.laugarasbio.is                

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

ÁLFABAKKA

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

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

ævintýri allra tíma

www.SAMbio.is 575 8900

DIGITAL
DIGITAL

KRINGLUNNI

DIGITAL
DIGITAL

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 12 - 2:15 - 4:15 - 6:15 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 12 - 3 - 8:15 - 10:20 L

CODE NAME CLEANER kl. 12-2 -4 - 6 - 8 - 10:10 10

OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:30 7

PIRATES 3 kl. 5 10
KEFLAVÍK

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

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

BLIND DATING kl. 8 - 10:10 10

PIRATES 3 kl. 2 10

ástin er blind
stefnumótamynd ársins!

DIE HARD 4 kl. 5:30 - 8 - 10:30 14

SHREK HINN ÞRIÐJI kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

FANTASTIC FOUR kl. 2 L

HOSTEL 2 kl. 10 16

OCEAN´S 13 VIP kl. 3 - 5:30
PIRATES 3 kl. 2 - 5:30 - 9 10

ZODIAC kl. 9 16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

BLIND DATING kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 10

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

SHREK 3 VIP kl. 8 - 10:10
SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 12 - 2 - 4 - 6 L

OCEAN´S 13 kl. 6 - 8 - 10:30 7

JOHN MCCLANE ER 
MÆTTUR AFTUR!
ÞORIR ÞÚ AÐ MÆTA?

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45
DIE HARD 4.0 LÚXUS kl. 5 - 8 - 10.45
SHREK THE THIRD kl. 3 - 5 - 7 - 9.10 - 11.10
SHREK HINN ÞRIÐJI (ÍSL TAL) kl. 3 - 5 - 7
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
HOSTEL 2   kl. 9

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

DIE HARD 4.0 kl. 5.40 - 8.20 - 11
PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8.20 -10.30
THE HOAX  kl. 5.30 - 8
28 WEEKS LATER kl. 10.30
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18
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12
16

14
12

18
14

DIE HARD 4.0 kl. 5.40 - 8 - 10.20
PREMONITION kl. 8 - 10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6

14
12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45
PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8 - 10
HOSTEL 2 kl. 8 - 10
THE LIVES OF OTHERS kl. 5.30

Martröð eða 
raunveruleiki?

YIPPEE KI YAY

Tékkneska kvikmyndahá-
tíðin í Karlovy Vary stendur 
nú sem hæst og eru Íslend-
ingar áberandi þetta árið. 
Kvikmyndin Mýrin eftir 
Baltasar Kormák keppir um 
aðalverðlaun hátíðarinnar.

„Kannski má segja að kvikmynd-
in Mýrin sé í keppninni á eigin 
forsendum. Heima voru flestir 
búnir að lesa bókina og gera sér 
einhverjar hugmyndir um hvern-
ig persónurnar áttu að vera en 
hérna horfir fólk bara á kvik-
myndina sem slíka,“ segir Balt-
asar Kormákur sem hefur dustað 
rykið af Mýrinni en kvikmyndin 
fer nú í ferðalag á kvikmyndahá-
tíðir víða um heim. „Ég er búinn 
að vera að vinna í öðrum verk-

efnum og það er óneitanlega svo-
lítið sérstakt að frumsýna hana 
aftur,“ bætir Baltasar við en í 
kringum tólf hundruð manns 
voru viðstaddir frumsýninguna. 
Með Baltasar í för eru Ingvar E. 
Sigurðsson og Atli Rafn Sigurð-
arson sem báðir fóru á kostum í 
kvikmyndinni. Þeir félagar hafa 
verið önnum kafnir síðan þeir 
komu út en tékkneskir fjölmiðlar 
hafa sýnt þeim og myndinni mik-
inn áhuga. 

Mýrin hlaut hreint út sagt ótrú-
lega aðsókn hér á landi og sló öll 
aðsóknarmet. Baltasar segir að 
henni hafi verið tekið mjög vel 
en samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er að vænta umfjöllun-
ar um myndina í kvikmyndabiblí-
unni Variety á næstu dögum. Balt-
asar hafði ekki heyrt af því en 
eftir því sem Fréttablaðið kemst 

næst verður sú gagnrýni á mjög 
jákvæðum nótum. Framundan hjá 
Mýrinni eru að minnsta kosti tíu 
kvikmyndahátíðir sem Mýrin fer 
á, þar á meðal í Danmörku en þar 
hefur Arnaldur Indriðason, höf-
undur bókarinnar, notið töluverðr-
ar hylli. „Líf kvikmynda í sjálf-
stæða kvikmyndageiranum er 
svona, þær lifa hjá leikstjóranum 
í mörg ár á eftir frumsýningu,“ 
segir Baltasar en til marks um 
það er leikstjórinn á leið til Spán-
ar á næstunni til að vera viðstadd-
ur frumsýningu á A Little Trip to 
Heaven.

Gestir Karlovy Vary fá að sjá 
mikið af íslenskum kvikmynd-
um að þessu sinni því auk Mýr-
innar eru kvikmyndirnar Börn og 
Foreldrar eftir Ragnar Bragason 
sýndar sem og stuttmyndin Anna. 

„Ég held að það sé hinn óþrjótandi 
brunnur sköpunar hljómsveitar-
meðlima Future Future sem veld-
ur þessu,“ segir Siggi Oddsson, 
söngvari Future Future. 

Glöggir menn hafa tekið eftir 
því að hljómsveitin Future Fut-
ure virðist vera orðin eins konar 
vinnumiðlun fyrir starfandi ís-
lenskar hljómsveitir. 

Árni Hjörvar, bassaleikari sveit-
arinnar, gekk til liðs við hljóm-
sveitina Kimono fyrir nokkrum 
mánuðum þegar Dóri bassaleik-
ari hætti. Siggi Oddsson, söngv-
ari Future Future, tók nýverið 
við bassanum af Þresti í Mínus 
eftir miklar mannabreytingar þar. 

Einnig er trommarinn Arnar Ingi 
byrjaður að spila með hljómsveit-
inni Retron.

„Það er kannski hægt að líta á 
Future Future sem ágætis stökk-
pall til að koma sér í þekktar ís-
lenskar hljómsveitir,“ segir Sig-
urður og hlær. Hann tók þó fram 
að ekki stæði til að hafa áheyrn-
arprufur fyrir nýja hljómsveitar-
meðlimi í bráð.

Gítarleikari Future Future er 
þó enn á lausu og skemmtilegt að 
velta því fyrir sér hvaða hljóm-
sveit grípi hann næst þegar staða 
losnar. Kannski Björk endurupp-
götvi gítarsólóið og fái Eið með 
sér í lið fyrir næstu plötu. 

Vinnumiðlunin Future Future

Naglbíturinn Vilhelm Anton Jóns-
son og unnusta hans til margra 
ára, Þórdís Jónsdóttir birtinga-
stjóri hjá Auglýsingamiðlun, eiga 
von á sínu fyrsta barni í nóvem-
ber. Villi er að vonum spenntur 
og segist hlakka mikið til þess að 
takast á við föðurhlutverkið. „En 
þetta er fyrsta barn og maður veit 
náttúrulega ekkert um hvað þetta 
snýst,“ segir hann og hlær. „Ég 
þekki hins vegar nóg af fólki sem 
á börn og ég get hringt í!“ Villi og 
Þórdís hafa ekki fengið að vita 
kyn barnsins. „Enda skiptir það 
ekki nokkru máli, það koma ekki 
það mörg til greina.“

Það er nóg að gera hjá Villa þessa 

dagana.  Hans fyrsta sólóplata, 
The Midnight Circus, kemur út 24. 
júlí næstkomandi en plötunni lýsir 
hann sem „rólegri plötu með sorg-

legum ástarlögum“. Auk þess málar 
hann „heit og lostafull“ olíumálverk 
og vinnur að tónlist fyrir barnaefni 
Sveppa á Stöð 2. Villi lætur ekki þar 
við sitja því hann mun einnig leika 
í sömu þáttum. „Ég reikna með að 
halda sýningu á olíumálverkunum 
í Deiglunni á Akureyri. Hún verð-
ur opnuð í lok september og verður 
mín fjórða einkasýning.“ Hann seg-
ist síður reikna með áherslubreyt-
ingum í listinni með tilkomu erf-
ingjans. „Ég fer að minnsta kosti 
ekki að gera lög um að barnið mitt 
sé það fegursta og besta í heimi. 
Þetta verður kannski frekar til þess 
að maður verður að standa sig betur 
í því sem maður er að gera.“

Villi verður pabbi



 30 ára.
 „Ég var bara 

að byrja á nýrri bók sem heitir 
The Secret.“ 

 „Mömmu minni.“ 
 „17. júní 

þegar ég var sjö ára. Þá fór ég á 
háhest á risastórum manni.“

 „Ofurmód-
el… nei. Þá væri ég bókmennta-
fræðingur.“

 „Ég pikka í 
hana og segi: Hei, þú misstir fimm 
þúsund kall.“

 „Það 
fer alveg eftir vikudögum.“

 „Að teygja á 
þegar maður er búinn að púla geð-
veikt mikið.“

? „Ég bíð og hugsa: Ég verð 
að leggja fyrr af stað á morgun.“

 „Litlu 
gormabókarinnar minnar.“

„Þegar ég var að setja í umslög hjá 
Gulu línunni.“

„Hundurinn
Gutti.“

 „Ég myndi leggj-
ast niður og fara að grenja.“

 „Ég 
panta speltpitsu frá Reykjavík 
Pizza Company.“  

 „Kram-
búðin. Þrjú hundruð kall spólan!“

 „Ég laga mig að 
aðstæðum.“

Getur síst verið án gormabókarinnar

Harry Potter stjarnan Emma Wat-
son er víst örlítil díva í sér. Hin 
sextán ára gamla leikkona sem fer 
með hlutverk Hermione er dug-
leg við að kvarta undan álagi og 
þrætir við framleiðendurna. 

Emma er sögð hafa farið á fund 
leikstjóra Harry Potter og Fönix-
reglunnar, David Yates, og spurt 
hann hvort hún þyrfti virkilega að 
leika í svo mörgum tökum. Yates 
er mikill fullkomnunarsinni og vill 
helst taka 30 tökur af hverju atriði 
til þess að ná örugglega öllu rétt. 
Hann svaraði Emmu því bara að 
hún þyrfti að sætta sig við þetta. 

Hin unga Emma hafði víst hótað 
að hætta að leika í myndunum 
en var lokkuð til baka með hærri 
launum.

„Um leið og ég fór út í leiklist-
ina fór ég beint á toppinn,“ sagði 
Emma ráðvillt. „Hvert fer ég 
þaðan? Mér finnst eins og ég þurfi 
að fara aftur í gegnum það sem ég 
hef gert. Ég hefði mikinn áhuga á 
að þjálfa mig almennilega í leik-
listinni af því að mér líður svolít-
ið eins og ég eigi þetta ekki skilið. 
Ég ætti að vera búin að gera svo 
miklu meira á undan þessu,“ sagði 
Emma.

Dívustælar Hermione
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 Allar líkur eru á því að 
Stefán Gíslason, leikmaður Lyn í 
Noregi, gangi til liðs við danska 
úrvalsdeildarliðið Bröndby á allra 
næstu dögum, jafnvel í þessari 
viku. Lyn hefur þegar staðfest 
kauptilboð Bröndby eftir því sem 
Arnór Guðjohnsen, umboðsmað-
ur Stefáns, sagði við Fréttablað-
ið í gær.

Stefán kom hingað til lands í frí í 
gær og hafði þá sjálfur ekki heyrt 
í forráðamönnum Lyn um söluna. 
„Ef gengið verður frá því í dag 
eða á morgun getur það vel farið 
svo að ég gangi frá mínum málum 
jafnvel í þessari viku,“ sagði hann. 
„Mér líst auðvitað afskaplega vel 
á Bröndby og væri spenntur fyrir 
því að fara þangað.“

Það eru því allar líkur á því að 
Stefán hafi leikið sinn síðasta leik 
með Lyn en hann hefur leikið með 
félaginu í tvö ár. Hann hefur þótt 
skara fram úr á þessu tímabili og 

er meðal hæstu leikmanna deild-
arinnar í einkunnagjöf norsku 
fjölmiðlanna.

Stefán skoraði eftirminnilega 
þrennu í ótrúlegum 6-0 sigurleik á 
Brann í síðasta mánuði en Brann 
var þá á toppi deildarinnar. Lyn 
vann Start á útivelli um helgina, 1-
0, og er í fimmta sæti deildarinn-
ar sem stendur, sjö stigum á eftir 
toppliði Stabæk. Stefán lék ekki 
með Lyn í leiknum þar sem hann 
var í leikbanni. Fram að því hafði 
hann leikið alla leiki Lyn í deild-
inni, ávallt í byrjunarliði.

Samingur Stefáns við Lyn renn-
ur út í lok leiktíðar en félag-
ið ákvað frekar að selja hann nú 
í stað þess að hann færi frítt frá 
því í lok leiktíðar. Danskir miðlar 
greindu frá því í síðustu viku að 
kaupverðið væri um 110 milljón-
ir króna en Arnór sagði það vera 
ýkta tölu.

Stefán til Bröndby í vikunni

 Umboðsmaður Heiðars 
Helgusonar mun í dag hefja við-
ræður fyrir hans hönd við enska 
1. deildarliðið West Bromwich Al-
bion. Lawrie Sanchez, stjóri Ful-
ham, talaði við Heiðar í gær og 
lét hann vita að félögin tvö hefðu 
komist að samkomulagi um kaup 
Fulham á Diomansy Kamara og að 
Heiðar væri hluti af kaupverðinu 
sem Fulham greiðir.

Heiðar er ekki spenntur fyrir 
því að fara frá Fulham sem hann 
gekk í raðir fyrir tveimur árum 
frá Watford. Heiðar átti erfitt 
uppdráttar á síðasta tímabili en 
með baráttu sinni vann hann hug 
og hjarta stuðningsmanna liðsins. 
Heiðar spilaði sextán leiki í byrj-
unarliðinu og kom fjórtán sinnum 
inn á sem varamaður.

„Ég er ekki að fara neitt nema 
mig langi til þess, það fer eftir 
því hvernig þetta fer. Mig langar 
ekkert til að fara, ég er ánægður 
þar sem ég er og mér hefur liðið 
vel hjá Fulham. Þetta verður bara 
að koma í ljós og allt fer eftir því 
hvernig mér líst á þetta hjá WBA,“ 
sagði Heiðar við Fréttablaðið í 
gær.

„Ég veit lítið annað en að um-
boðsmaðurinn mun ræða við WBA 
á morgun. Ég hef ekkert þang-
að að gera fyrr en það er búið að 
semja og þegar ég hef heyrt aftur 
frá honum þarf ég að ákveða mig,“ 
sagði Heiðar en heyra mátti á 
framherjanum að hann væri ekki 
ýkja spenntur fyrir því eins og 
staðan er í dag að færa sig niður 
um deild.

Það gæti þó verið skynsamleg-
ur kostur þar sem Senchez sagði 

Heiðari að hann yrði ekki fyrsti 
valkostur sinn í framlínuna, lang-
an veg frá því. „Ég verð ekki fyrsti 
kostur, annar eða þriðji kostur ef 
ég verð áfram. Margur leikmaður-
inn hefur samt sem áður fengið að 
heyra þetta en síðan spilað alveg 
helling. Það koma upp meiðsli 
og annað og það þarf ekki mikið-
að breytast til að maður fái leik,“ 

sagði Heiðar.
Heiðar sagði fyrr í sumar að 

hann vilji gjarnan reyna að vinna 
sér inn sæti í framlínu Fulham. 
„Ég er leikmaður Fulham þar til 
annað kemur í ljós. Ég læt engan 
Kamara ýta mér burtu frá Fulham 
og ég læt ekki neyða mig til WBA 
nema ég hafi áhuga á því,“ sagði 
Heiðar Helguson.

Enska úrvalsdeildarliðið Fulham hefur komist að samkomulagi við WBA um 
kaup á Diomansy Kamara. Heiðar Helguson er hluti af pakkanum. Dalvíking-
inn langar alls ekki að fara frá Fulham en hann hefur viðræður við WBA í dag.

Birgir Leifur Hafþórsson 
komst ekki inn á Opna breska 
meistaramótið í golfi sem fer 
fram 19.-22. júlí. Birgir var fimmti 
á biðlista inn í forkeppni mótsins 
en komst ekki að. Margir af sterk-
ustu kylfingum Evrópu leika í for-
keppninni sem hófst í gær.

Ekki í forkeppni 
Opna breska

 Rúrik Gíslason liggur nú 
undir feldi með tilboð frá danska 
úrvalsdeildarliðinu Viborg í far-
teskinu. Morten Jensen, stjórn-
arformaður félagsins, sagði við 
Fréttablaðið í gær að hann væri 
vongóður um að landa Rúrik sem 
hann hældi í hástert.

„Hann stóð sig frábærlega 
þessa fjóra daga sem hann æfði 
með okkur. Hann er ungur leik-
maður og virkilega efnilegur en 
hefur þrátt fyrir það töluverða 
reynslu. Hann hefur alla burði 
til að verða framúrskarandi leik-
maður,“ sagði Jensen.

Stjórnarformaðurinn sparaði 
ekki stóru orðin þegar hann lýsti 
Rúrik. „Það myndi koma mér á 
óvart ef hann yrði ekki í íslenska 
landsliðinu á næstu mánuðum og 
burðarás á næstu árum,“ sagði 
Jensen.

Vongóður um 
að landa Rúrik

Svo gæti farið að varn-
armaðurinn sterki, Milos Glog-
ovac, verði í 
leikmannahópi
Víkings í kvöld 
í fyrsta sinn 
á leiktíðinni. 
Hann meiddist 
skömmu fyrir 
upphaf móts 
en Víking-
ur mætir FH í 
kvöld.

„Hann er allur að koma til og 
er það dagaspursmál hvenær 
hann getur spilað. Hann er alla-
vega byrjaður að æfa á fullu með 
okkur,“ sagði Magnús Gylfason, 
þjálfari Víkings. 

Þá gæti verið að Serbinn Drag-
an Galic spili með Víkingum í 
kvöld en hann er nýgenginn til 
liðs við félagið. Galic er fram-
herji.

Gæti verið í 
hóp í kvöld

Haft er eftir Arnóri 
Guðjohnsen, umboðsmanni Eiðs 
Smára Guðjohnsen, á frétta-
vef BBC í gær að mörg félög 
hafi sýnt syni sínum áhuga. „En 
hann er ákveðinn í að sanna sig 
hjá Barcelona. Hann og Henry 
myndu passa vel saman þar sem 
leikstíll þeirra er ólíkur,“ sagði 
Arnór en Thierry Henry gekk til 
liðs við Barcelona í síðustu viku.

„Ég efast um að samvinna 
þeirra Henry og Samuel Eto‘o 
myndi virka eins vel,“ bætti hann 
við.

Eiður betri fyrir 
Henry en Eto‘o

Verð orðinn klár þegar sumarfríinu lýkur
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11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Samkenndin er ótrúlega 

sterk enda mjög margir 

sem eiga von á sér.

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.



SENDU SMS JA DHF
  Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

   VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
  DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
       OG MARGT FLEIRA!

SMS
LEIKUR

Yippee-Ki-Yay, Mo...!
JOHN MCCLANE ER MÆTTUR AFTUR! ÞARF AÐ SEGJA MEIRA!

HEIMSFRUMSÝND 27. JÚNÍ UM LAND ALLT!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

9. HVER
VINNUR!

 Sérstök valnefnd, skip-
uð fólki úr landsliðs- og unglinga-
nefnd kvenna, kvað í gær upp úr-
skurð sinn yfir þá sem skarað hafa 
fram úr í fyrstu sex umferðum 
Landsbankadeildar kvenna. Mar-
grét Lára Viðarsdóttir var valin 
besti leikmaðurinn en hún hefur 
farið fyrir Valsliðinu sem situr 
á toppi deildarinnar ásamt KR. 
Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari 
Vals, er besti þjálfarinn.

Alls á Valur sex leikmenn í ell-
efu manna liði umferðanna en 
KR á þrjá. Keflavík og Fylkir 
eiga hvort sinn fullltrúann. „Það 
kom mér á óvart að eiga svona 
marga leikmenn en þetta er mjög 
ánægjulegt. Við erum með gott lið 
og höfum staðið okkur vel og það 
er alltaf gaman að fá viðurkenn-
ingar. Við höfum sýnt jafnvægi, 
liðsheildin hefur verið frábær og 
við höfum unnið okkar leiki sann-

færandi,“ sagði Elísabet og játti 
því að eins og staðan væri núna 
stefndi allt í einvígi Vals og KR 
um titilinn.

Katrín Ómarsdóttir, miðjumað-
ur KR, var valin í lið umferðar-
innar en þessi tvítuga stúlka hefur 
átt gott tímabil með liðinu. „Mér 
finnst enginn í rauninni hafa skar-
að fram úr í deildinni. Ég hefði 
viljað sjá Agnesi í KR þarna, hún 
er góður varnarmaður. Það mætti 
alveg fækka Valsstelpunum að-
eins,“ sagði Katrín glettin og glað-
beitt við Fréttablaðið í gær um 
valið. Stórleikur Vals og KR  á 
föstudaginn næstkomandi var 
henni ofarlega í huga en hún segir 
góðan ríg ríkja milli stelpnanna í 
Reykjavíkurstórveldunum.

„Þessi leikur skiptir höfuð-
máli fyrir deildina. Það er svolítið 
skrýtið að sjá allar Valsstelpurn-
ar hérna í kringum mig, við þekkj-

umst allar vel utan vallar. Ég bauð 
þeim til dæmis öllum í afmælið 
mitt um daginn en maður þarf að 
vita hvenær þær eru vinir manns 
og hvenær ekki,“ sagði Katrín. 
Deildin í sumar hefur verið sýnu 
jafnari en síðasta sumar og er 
landsliðsstúlkan ánægð með fram-
farirnar.

„Þetta mót er miklu skemmti-
legra. Maður þarf að mæta í alla 
leiki tilbúin, það þýðir ekkert hálf-
kák, maður veit aldrei við hverju 
á að búast. Það er jafnara á milli 

liðanna en nú kveður við annan 
tón. Stelpurnar eru komnar með 
meiri reynslu og sterkir útlend-
ingar hafa bæst í hópana. Við rétt 
náðum að vinna Fjölni, sem stóð 
líka í hárinu á Val, og við unnum 
Stjörnuna 3-2. Mótið í fyrra var 
búið fyrir okkur eftir tap í fyrstu 
tveimur leikjunum, við megum 
ekkert við því. Við þurfum að 
vinna alla okkar leiki og innbyrð-
isviðureignirnar við Val, það er 
bara staðreynd,“ sagði Katrín.

Í gær voru veitt verðlaun fyrir umferðir 1-6 í Landsbankadeild kvenna. Ekkert kom á óvart í liði umferð-
anna þar sem Valur á sex leikmenn, né heldur að Margrét Lára Viðarsdóttir skyldi vera besti leikmaðurinn. 

 Í gær var haldinn blaða-
mannafundur á Laugardalsvelli 
í tengslum við old-boys landsleik 
Íslands og Danmerkur sem verð-
ur haldinn á Akureyri á laugar-
dagskvöldið í tengslum við Polla-
mót Þórs. 

Undirbúningur hefur stað-
ið lengi yfir en margir af þekkt-
ustu knattspyrnuköppum Dana 
frá fyrri tíð verða með. Þó er 
nú óvíst hvort að markvörður-
inn Peter Schmeichel geti komið 
með danska liðinu en Halldór Ás-
kelsson, aðalskipuleggjandi leiks-
ins og leikmaður íslenska liðs-
ins, sagði að verið væri að vinna í 
því máli.

Þá verða einnig vitanlega mörg 
vel þekkt andlit úr íslenska knatt-
spyrnuheiminum í liði heima-
manna.

Óvíst um komu 
Schmeichel

Hollenska félagið AZ 
Alkmaar vill ekki fyrir nokkra 
muni missa Grétar Rafn Steins-
son til Middlesbrough. Alkma-
ar hefur samkvæmt enskum fjöl-
miðlum skellt fjögurra milljón 
punda verðmiða á Grétar sem átti 
gott tímabil í Hollandi.

Talið er að Middlesbrough sé 
aðeins tilbúið að greiða um tvær 
milljónir punda fyrir Grétar. Gar-
eth Southgate, stjóri Boro, hefur 
staðfest áhuga félagsins á Grétari 
en nái félagið ekki samkomulagi 
við Alkmaar er talið að það snúi 
sér til Philipp Degen, leikmanns 
Dortmund.

Kostar fjórar 
milljónir punda

 Í kvöld fara fram tveir 
leikir í Landsbankadeild karla. 
Íslandsmeistarar FH taka á móti 
Víkingum og Fram mætir Breiða-
bliki á Laugardalsvelli. Báðir leik-
irnir hefjast klukkan 19.15.

FH tapaði stórt fyrir Val í síð-
ustu umferð, 4-1, og getur með 
sigri í kvöld endurheimt fimm 
stiga forskot á toppi deildarinnar, 
um stundarsakir að minnsta kosti.

Magnús Gylfason, þjálfari Vík-
ings, er þó hvergi banginn. „Þetta 
verður eðlilega erfitt en okkur líst 
vel á þennan leik rétt eins og alla 
aðra. Við verðum að taka okkur 
saman í andlitinu og fara að vinna 

leiki og mér finnst engin ástæða 
til annars en að byrja í þessum,“ 
sagði Magnús. Víkingar fengu að-
eins eitt stig í júnímánuði, fæst 
allra liða í deildinni. 

Fram vann sinn fyrsta leik í síð-
asta heimaleik sínum og í kvöld 
mætir það Blikum sem hefur unnið 
tvo heimaleiki í röð, báða 3-0.

„Fram kom sér í vinningsstöðu 
gegn KR í síðasta leik en töpuðu 
og eru því særðir. En við þurfum 
fyrst og fremst að hugsa um okkur 
og förum í leikinn til að vinna 
hann,“ sagði Ólafur Kristjánsson, 
þjálfari Blika. „Sjálfstraustið í lið-
inu er gott og sjáum við ákveðna 

möguleika á móti Fram sem við 
ætlum að nýta okkur. Ef við náum 
að gera það sem lagt er upp með 
er ég ekki hræddur.“

Ólafur Þórðarson, þjálfari 
Fram, átti von á hörkuslag. „Ég 
hef séð Blikana spila og hafa þeir 
staðið sig vel. Úrslitin eru kannski 
ekki eins og þeir hafa sjálfir viljað 
hafa þau en Breiðablik er með það 
gott lið að það getur unnið öll lið í 
deildinni á góðum degi. Við sjálfir 
höfum verið klaufar að klára ekki 
nógu marga leiki en við bætum 
vonandi úr því.“

FH getur komið sér á réttan kjöl
Landsbankadeild kvenna

1. deild karla
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„Það er Thai Style í Kópavogi. 
Þetta er lítill, heimilislegur og 
fínn staður. Ég hélt þegar ég 
kom þangað fyrst að þetta væri 
einhver subbu-búlla en hann 
kom virkilega á óvart. Það er 
virkilega góður matur þarna.“ 

„Ég stefni á að byrja á miðvikudag. 
Við ætlum að vera í bílskúr hjá fé-
laga mínum og nýta hann sem sviðs-
mynd,“ segir Sigurður Valdimar 
Steinþórsson, eigandi vefsíðunnar 

klam.is, en hann 
hyggst hefja 

framleiðslu á 
íslensku net-
klámi. Enn á 

þó eftir að stað-
festa fjölda leik-
ara í fyrstu 

myndinni en Sigurður hyggst ganga 
frá því á allra næstu dögum. „Það 
eru skiptar skoðanir um hvað má 
og hvað má ekki og til að mynda 
er klám oft skilgreint hvort 
kynfæri karls sést fara 
inn í kynfæri kvenna. 
BogB hefur hins 
vegar gert þetta 
og hver veit 
nema ég fari 
líka út í 
slíkt.“ Að-
spurður 
hvort allir 
fjölskyldu-
meðlimir væru 
sáttir með starf-
ið sagði Sigurður: 
„Bæði og. Mamma 
er ekki sátt og vill að 
ég hætti þessu en hún sér 

að það er ekkert 
að fara að ger-

ast.“
Samkvæmt 210. 
grein hegn-

ingarlaga er 
ólöglegt að 

framleiða 
og dreifa 
klámi á 
Íslandi. 
Þær 
upp-
lýsing-

ar feng-
ust hjá Geir 

Jóni Þórissyni 
yfirlögreglu-
þjóni að yfirvöld 

gætu hins vegar ekkert gert fyrr en 
brotið hefði verið framið. Björgvin 
Björgvinsson, yfirmaður kynferðis-
brotadeildar lögreglunnar, sagði þá 
fylgjast vel með gangi mála. „Hins 
vegar er erfitt að aðhafast eitthvað 
fyrr en þetta er komið í dreifingu,“ 
segir Björgvin.  Aðspurður hvort 
þeir vissu af vefsíðunni klam.is þar 
sem finna má klámefni sagði hann 
svo vera. „En lagaumhverfið hjá 
okkur sem og hjá öðrum vestrænum 
löndum bindur hendur okkar. Þetta 
efni er yfirleitt hýst hjá löndum þar 
sem yfirvöld eiga erfitt með að at-
hafna sig,“ útskýrir Björgvin en 
upplýsti þó að ef umræddu efni yrði 
dreift á netið mætti Sigurður eiga 
von á heimsókn frá laganna vörðum.

Lögreglan fylgist með        klámframleiðslu

Fatahönnuðurinn og stílistinn Ásgrímur Már 
Friðriksson, sem hefur meðal annars getið 
sér góðs orðs hér á landi fyrir sköpunar-
verk sín fyrir Silvíu Nótt, er lagstur í útrás 
og fluttur til Danmerkur. Þar starfar Ásgrím-
ur, sem iðulega er kallaður Ási, á tímaritinu 
Cover, sem nýtur töluverðrar hylli í tísku-
heiminum. „Ég er aðstoðar-„fashion direct-
or“, eða tískustjórnandi,“ útskýrði Ási, sem 
flutti af landi brott í mars og hefur starfað á 
Cover síðastliðna tvo mánuði.

Ási segir danska tísku vera í uppsveiflu 
og hefur í nógu að snúast. „Ég er bara mjög 
sáttur, þótt það sé brjálað að gera,“ sagði 
hann og hló við. „Þetta er rosa flott tímarit, 
það flottasta hér. Það er meira „avant garde“ 
en hin blöðin. Það er um allt sem teng-
ist sköpun; tónlist, myndlist, lífsstíl, fata-
hönnun og tísku,“ sagði Ási, en í verkahring 
hans felst stílistavinna, greinaskrif, við-

töl og skrif í vefrit blaðsins. Aðspurður 
hvort dönskukunnátta hans sé svona 
góð skellir hann upp úr. „Ég skrifa 
á ensku, og svo er það þýtt. Það 
er svo langt síðan að maður lærði 
dönsku,“ sagði hann sposkur. 

Danmörk er þó ekki endanleg-
ur áfangastaður hjá Ása. „Þetta 
er svona fyrsta stoppið. Ég ætla 
að hoppa á milli landa í einhvern 
tíma. Ég var ekkert bundinn 
heima og langaði að komast út og 
upplifa eitthvað nýtt,“ útskýrði 
hann. „Næst verður það London, 
París eða Berlín. Framtíðin leiðir 
það bara í ljós,“ sagði hann. 

Tískugúrúinn Ási í útrás

„Það fór aðeins um okkur,“ 
segir Birgir Þórarinsson, liðs-
maður Gus Gus, en sveitin varð 
fyrir heldur óskemmtilegri lífs-
reynslu í Moskvu um helgina. 
Hljómsveitin átti að spila í vöru-
skemmu frammi fyrir sex þús-
und manns þegar ljósin í hús-
inu voru kveikt og rödd bað alla 
gesti um að fara út. Hafði þá tón-
leikahöldurum borist sprengju-
hótun en ekki er ljóst frá hverj-
um hún var. 

Hótunin kom aðeins tíu mín-
útum áður en Gus Gus átti að 
stíga á svið. Birgir vildi hins 
vegar ekki meina að henni hefði 
verið beint gegn sveitinni. Eftir 
að húsið hafði verið fínkembt og 
lögreglan leitað af sér allan grun 
um að enga sprengju væri að 
finna héldu tónleikarnir áfram 
eins og ekkert hefði ískorist. 

„Reyndar voru þarna nýorðn-
ar mæður sem voru ekki alveg 
rólegar og ekki sannfærðar um 
ágæti leitarinnar. Við erum hins 
vegar ýmsu vanir og teljum 
okkur nú hafa lent í svaðalegri 
hlutum,“ bætir Birgir við og rifj-
ar upp æði spennuþrungna flug-
ferð sveitarinnar með rússneskri 
rellu frá Mosvku til Síberíu. „Þá 
vorum við alveg sannfærð um að 
þetta væri okkar síðasta,“ segir 
Birgir sem vonaðist einna helst 
til að græjurnar þeirra myndu 
skila sér aftur.

Gus Gus hefur verið á ferð og 
flugi að undanförnu og spilaði 
meðal annars á hinni bresku Gla-
stonbury. Eins og komið hefur 
fram var úrhellisrigning nán-
ast allan tímann og allt svæðið 
eitt forarsvað. „Og sú ferð hófst 
reyndar ekkert alltof vel því 

rútan okkar bilaði og ferðaplan 
fór úr böndunum,“ segir Birgir. 
„Þegar við síðan komum á svæð-
ið þá var úrhellisrigning allan 
tímann. En þegar við byrjuðum 
að spila þá tók sólin uppá því að 
fara glenna sig og Stebbi Steph 
bað alla um að rífa sig uppá rass-
gatinu og hrista á sér skrokk-
inn,“ segir Birgir sem taldi þetta 
vera eina eftirlætistónleika sína. 
„Það er nefnilega svolítið öðru-
vísi fyrir svona Nasa-sveit eins 
og okkur að leika fyrir tíu þús-
und manns.“

Gus Gus er hvergi nærri hætt 
sínum ferðalögum þrátt fyrir 
svaðilfarirnar í Rússlandi. Hún 
stefnir ótrauð á að spila á tónlist-
arhátíðum í Austur-Evrópu og svo 
er stefnt á að fara í víking til Bret-
lands og Bandaríkjanna þegar 
hausta tekur.
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KIA CARENS 
Nýi sjö manna fjölnotabíllinn frá Kia er kominn 
og sameinar glæsilegt útlit, sveigjanlegt rými og 
frábæra aksturseiginleika. 

Ríkulegur staðalbúnaður:

•  ABS og EBD hemlakerfi

•  ESP stöðugleikastýring

•  Álfelgur

•  Bakkskynjari

•  Loftkæling

•  3ja punkta öryggisbelti fyrir sjö farþega

•  Hraðastillir

•  Aksturstölva

•  Ræsitengd þjófavörn

... og margt fleira

2.850.000 kr.
DVD bílabíó og dráttarbeisli innifalið í verði

FRÁBÆR KAUP!
Sjö manna Kia Carens CRDI dísil, sjálfskiptur, 2,0 l., 140 hö.

BÍLABÍÓ
Nú bjóðum við KIA Carens með 
DVD bílabíói og þráðlausum 
heyrnartólum, ásamt 5 frábærum 
DVD diskum frá Senu.

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.

Fátt þykir karlmannlegra en að 
drepa fugla. Ég hef lengi haft 

megnasta ímugust á svokölluð-
um veiðimönnum. Með auknum 
þroska hefur hugsjónum mínum 
fækkað og fyrirlitning mín á 
hinum ýmsu þáttum mannlegrar 
tilveru útvatnast. 

vöktu mig eitt 
sinn upp af værum svefni þegar 
ég var barn. Þetta var á tíma fyrra 
Íraksstríðs. Ég bjó úti í sveit, langt 
frá heimsins vígaslóð. Því brá mér 
nokkuð við að sjá nokkra karl-
menn, í kamóflas búningum að 
hætti bandarískra hermanna, á 
gangi fyrir utan herbergisglugg-
ann minn með gúmmígæsir allt í 
kringum sig. Lengi á eftir fund-
um við systurnar tóm skothylki og 
dauðar gæsir sem „veiðimennirn-
ir“ höfðu ekki haft rænu á að tína 
upp eftir sig. Sett var upp skilti 
sem á stóð að öll meðferð skot-
vopna væri óleyfileg á jörðinni. 
Svona ef ske kynni að fleiri menn, 
sem teldu eðlilegt að skjóta af 
byssum um nætur við íbúðarhús, 
myndu eiga leið hjá bænum. 

mín á fugladrápurum í 
felulitum er í rénun. Ég geri mér 
grein fyrir því að ekki eru allir 
byssukallar og -kellingar jafn 
miklir kjánar og þeir sem skutu 
fyrir utan húsið hjá mér forðum. 

hefur hríslast um mig 
aulahrollur við að sjá fullorðið fólk 
í góðum holdum á ferð í jeppum 
með gúmmífugla og marghleypur. 
Samt hefur það reynt að útskýra 
fyrir mér að það sé mjög eðlilegt 
í bókstaflegri merkingu. Svokall-
að veiðieðli dragi það nefnilega út 
úr bænum með byssur. Það getur 
vel verið rétt. Þó kemst ég ekki 
hjá því að furða mig á því að veiði-
eðlið sé svona ríkt í nútímamann-
inum. Styttra er frá því mann-
skepnan var á akuryrkjustigi en 
veiðimannastigi. Því þætti mér 
eðlilegra að margir myndu vakna 
kaldsveittir um nætur af drífandi 
þörf fyrir að fara út og sá korni og 
taka upp kartöflur.

fann fyrir djúpstæðum skiln-
ingi á þessari tegund manna þegar 
byssukallar, hver á eftir öðrum, 
hringdu hálfskælandi í þáttinn 
hjá Gesti Einari árið 2003. Ástæða 
kveinstafa þeirra var sú að veiði-
banni á rjúpu hafði verið komið 
á. Vesalings kallarnir voru alveg 
miður sín. Á þessum tíma hló ég 
illyrmislega yfir óförum þeirra 
og hlustaði á innhringingar í út-
varp sem aldrei fyrr. Nú veit ég að 
það var rangt af mér. Svona hef ég 
þroskast.

er mikilvægt að vera töff, 
það veit ég vel. Nú veit ég líka að 
töffheit eru mjög snar þáttur í svo-
kölluðu veiðieðli. Þótt fólk megi 
gjarnan losna við nokkur kíló og 
eigi troðfullan ísskáp af matvöru 
hef ég fullan skilning á að það 
þurfi að drepa dýr. Jafnvel þótt 
stofnstærð svokallaðra veiðidýra 
sé í lágmarki. Og jafnvel þótt allar 
líkur séu á að björgunarsveitir 
verði kallaðar út á eftir örþreytt-
um borgarbúum á óbyggðum með 
veiðieðlið ólgandi í æðum, líkt og 
gerist hjá banhungruðum veiði-
hundum. Töffið útheimtir sitt.

Töffið 
í felulitum


