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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Tomasz Þór Veruson sat 25 tíma fastur í snjóflóðinu á 
Súðavík árið 1995. Nú er hann nýútskrifaður viðskipta-
fræðingur og lítur tilveruna björtum augum. 

 Leiðin sem Einar K. 
Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra 
kaus að fara í niðurskurði þorsk-
afla tryggir að biðtími eftir góðum 
þorskafla verður aldrei lengri en 
ellefu ár. Líkur á stofnhruni eru 
fjórtán prósent, í versta falli.

Sérfræðingar við Háskóla 
Íslands mátu, að beiðni sjávarút-
vegsráðherra, fimm mögulegar 
leiðir til að byggja þorskstofninn 
upp. Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hafði úttektin mikil áhrif 
á endanlega ákvörðun ráðherra.

Samkvæmt úttekt sérfræðing-
anna hefði ákvörðun um veiðar á 
150 til 190 þúsund tonnum næstu 
sjö ár þýtt sautján ára bið eftir 
góðum þorskafla og líkur á stofn-
hruni verið 43 prósent. 

Ráðherra heimilaði veiðar á 130 
þúsund tonnum af þorski á fisk-
veiðiárinu sem hefst 1. september. 
Er það samdráttur um þriðjung.  
Leiðin sem hann valdi gerir ráð 
fyrir 130 þúsund tonna afla næstu 
þrjú ár og stigvaxandi aukningu, í 
190 þúsund tonn eftir sex ár. Sam-

kvæmt úttektinni á þorskstofninn 
að hafa náð slíkri stærð eftir ell-
efu ár að óhætt verður að veiða 
meira en 300 þúsund tonn á ári.

Við úttektina voru hugmyndir 
vísindamanna og hagsmunaaðila 
um þorskveiðar næstu sjö ára 
bornar saman, auk þess sem aðrir 
valkostir voru skoðaðir. 

Hafrannsóknastofnunin ráð-
lagði 130 þúsund tonna veiðar á 
næsta fiskveiðiári, tíu þúsund 
tonna skerðingu árið eftir og 125 
þúsund tonna afla 2009-10. 

LÍÚ mælti með 155 til 160 þús-
und tonna þorskafla næstu tvö 
fiskveiðiár. 

Sigurgeir Brynjar Kristgeirs-
son, framkvæmdastjóri Vinnslu-
stöðvarinnar, segir gríðarlegan 
tekjusamdrátt blasa við en vonast 
til að skerðing þorskkvóta leiði til 
þess að stofninn byggist upp.

Ríkisstjórnin kynnti vilja-
yfirlýsingu um mótvægisaðgerðir 
vegna samdráttar í sjávarbyggð-
um samhliða ákvörðun um þorsk-
afla.

Vonast eftir 300 þúsund 
tonna þorskafla árið 2018
Útreikningar sýna að hægt er að byggja þorskstofninn upp á ellefu árum og veiða þá um 300 þúsund tonn. 150 
til 190 þúsund tonna veiði næstu sjö ár hefði þýtt 17 ára bið eftir sama afla og aukið mjög líkur á stofnhruni.

 „Ef menn finna titring í 
fjallinu ættu þeir að forða sér strax 
eins hratt og þeir geta,“ segir 
Magnús Tumi Guðmundsson jarð-
eðlisfræðingur um hættu á eldgosi 
í Heklu.

Fjallgöngumenn laðast að 
Heklu. Um þrjátíu manna hópur 
sem þar var á dögunum veitti því 

eftirtekt að efsti hluti fjallsins er 
volgur og snjóhulan er bráðin af 
toppnum.

„Þetta er alþekkt og er enginn 
sérstakur fyrirboði um að gos sé í 
aðsigi. Hins vegar hefur Hekla 
gosið á um tíu ára fresti síðustu 
áratugina og miðað við það er ekki 
ósennilegt að þar verði gos á næstu 

tveimur til fjórum árum,“ segir 
Magnús Tumi sem finnst umhugs-
unarefni hvernig leitast megi við 
að tryggja öryggi þeirra sem ganga 
á fjallið. „Fyrirvarinn á gosi verð-
ur aðeins hálftími til klukkustund 
og menn hafa því afar stuttan tíma 
til að leita skjóls séu þeir uppi á 
fjallinu og komi til goss.“

Aðeins hálftími til að forða sér
 „Við höfum snúið 

næstum öllu á hvolf,“ segir Bertel 
Haarder, menntamálaráðherra 
Danmerkur, en hann vinnur nú að 
miklum og umdeildum breyting-
um á dönsku menntakerfi. 

Forysta kennarasambandsins í 
landinu hefur mótmælt öllum 
breytingum sem hann hef boðað 
en þær miða flestar að auknu 
frjálsræði í skólakerfinu og fleiri 
samræmdum prófum. „Ef þetta 
heldur svona áfram, það er að 
[kennara]sambandið standi 
endalaust í deilum við ráðuneytið, 
þá verður það einfaldlega að vera 
þannig,“ segir Haarder í viðtali við 
Fréttablaðið í dag.

Haarder snýr 
öllum mennta-
málum á hvolf

 Nú er hægt að fylgjast með 
lundum í Vestmannaeyjum í 
beinni útsendingu á netinu.

Í Ystakletti er vefmyndavél 
sem hægt er að fylgjast með á 
slóðinni puffin.eyjar.is. Þar er 
hægt að fylgjast með lífi lund-
anna í beinni útsendingu allan 
sólarhringinn. Hægt er að stjórna 
myndavélinni, snúa henni í allar 
áttir og þysja inn og út.

„Vélin hefur verið þarna í 
nokkurn tíma og hægt að fylgjast 
með útsendingunni á Náttúru-
gripasafninu. Við fengum síðan 
áskorun um að setja þetta á netið 
og urðum við henni,“ segir 
Kristín Jóhannsdóttir, markaðs-
fulltrúi í Vestmannaeyjum.

Lundar í beinni 
útsendingu



 „Það er ekki verið að 
fresta framkvæmdum við Sunda-
braut og það stendur ekki til,“ 
segir Kristján L. Möller sam-
gönguráðherra.

Fréttablaðið upplýsti í gær að 
hluti þeirra fjögurra milljarða 
króna, sem samkvæmt sam-
gönguáætlun eiga að fara í Sunda-
braut á næsta ári, yrði nýttur til 
vegaframkvæmda annars staðar 
á landinu. 

Kom jafnframt fram að útlit 
væri fyrir að peningarnir nýttust 
ekki allir til verksins þar sem 
undirbúningur er tiltölulega 
skammt á veg kominn.

Kristján staðfestir þetta en 
segir óvíst hve miklu af Sunda-
brautarpeningunum verður ráð-
stafað til annarra verka. Enn sé 

ekki  hægt að 
segja til um 
hver fjárþörfin 
verður enda 
verkframvind-
an óljós. Eftir 
er að meta 
umhverfis-
áhrif, ákvarða 
legu og í fram-
haldi þess; 
hanna mann-
virkið. 

„Það verður 
farið í Sunda-
braut um leið 

og verkið er tilbúið til fram-
kvæmda. Ég er jafn áhugasamur 
og aðrir um að ráðist verði í lagn-
ingu Sundabrautar,“ segir Kristj-
án L. Möller.

Við tökum vel
á móti þér
í Borgartúni 25
Vörður tryggingar hf.   I   Borgartúni 25   I   sími 514 1000   I www.vordur.is

Fanginn sem talið 
er að hafi verið fótbrotinn af 
samföngum sínum á Litla-Hrauni 
á miðvikudag heitir Hákon Eydal. 
Hann afplánar sextán ára fang-
elsisdóm, sem hann hlaut fyrir að 
hafa banað fyrrverandi sambýl-

iskonu sinni, 
Sri Rhama-
wati, þann 4. 
júlí 2004.

Ekki er 
vitað hvort til-
viljun réði því 
að atvikið átti 
sér stað 4. júlí, 
nákvæmlega
þremur árum 
eftir morðið.

Samkvæmt
upplýsingum

Fréttablaðsins eru tveir fangar 
grunaður um verknaðinn. Ekki er 
vitað hver átti upptökin, en fang-
arnir börðu og spörkuðu í Hákon 
á gangi í fangelsinu og inni í 
fangaklefa.

Spörk fanganna urðu til þess 
að efri hluti lærleggs Hákons 
brotnaði og hnéskel laskaðist.

Enn er ekki fullkomlega ljóst 
hvað hrinti þessari atburðarás af 
stað, en rannsókn málsins stend-
ur enn yfir.

Hákon gekkst undir aðgerð á 
bæklunardeild á Landspítala í 
gær og dvelur enn á sjúkrahús-
inu.

Samkvæmt lögreglu eru alvar-
legar líkamsárásir innan veggja 
fangelsa ekki algengar þótt eitt-
hvað sé um pústra og minnihátt-
ar stimpingar.

Fótbrotinn þremur 
árum eftir morðið
Hákon Eydal liggur lærleggs- og hnéskeljarbrotinn á spítala. Talið er að sam-
fangar hafi sparkað ítrekað í hann. Árásin átti sér stað sléttum þremur árum 
eftir að hann barði sambýliskonu sína, Sri Rhamawati, til bana með kúbeini.

 Live 
Earth tónleik-
arnir fara fram 
í átta borgum í 
sjö heimsálfum 
í dag og standa 
yfir í 24 klukku-
stundir. Meira 
en 150 tónlistar-
menn koma 
fram á tónleik-
unum sem 
haldnir eru til 
þess að vekja 
athygli fólks á 
loftslagsbreyt-
ingum og 
mengun.

Tónleikarnir 
fara fram í New York, London, 
Sidney, Hamborg, Jóhannesar-
borg, Rio de Janeiro, Tókýó og 
Sjanghæ. Um tíma var rætt um 
að tónleikarnir yrðu haldnir í 
Reykjavík en ekkert varð af því 
þar sem samkomulag náðist ekki 
við stjórnvöld. 

Tónleikunum er sjónvarpað 
beint á Skjá einum.

Sýndir beint 
um allan heim

 Úrskurður mannrétt-
indadómstóls Evrópu um brot 
Hæstaréttar á réttindum níu ára 

fjölfatlaðrar stúlku 
er ekki endilega 
álitshnekkir fyrir 
Hæstarétt. Þetta 
sagði Björn 
Bjarnason dóms-
málaráðherra við 
blaðamenn fyrir 
utan Stjórnarráðið í 
gær. Hann vildi að 

öðru leyti lítið tjá sig um dóminn 
vegna þess að hann sé óþýddur.

Samkvæmt dómnum braut 
Hæstiréttur á stúlkunni þegar 
hann byggði úrskurð sinn í 
læknamistakamáli á umsögn 
Læknaráðs. Mannréttindadóm-
stóllinn dró í efa að ráðið gæti 
verið hlutlaust, enda sátu þar 
fjórir starfsmenn Landspítala. 

Ekki endilega 
álitshnekkir

Forseti Íslands, 
Ólafur Ragnar Grímsson, tók í 
gær við nýjum forsetabíl af 
gerðinni Lexus LS600h. Forstjóri 
Toyota í Evrópu, Tadashi 
Arashima, afhenti forsetanum 
lyklana á Bessastöðum.

Bíllinn er tvinnbifreið og sá 
fyrsti sinnar tegundar í flokki við-
hafnarbifreiða. Bíllinn er knúinn 
af svokölluðu Hybrid-kerfi sem 
samanstendur af rafmótor og 
bensínvél.

Bíllinn getur ekið á 60-70 kíló-
metra hraða á rafmótornum einum 
saman og er þá laus við útblástur 
og fullkomlega hljóðlátur. Ólafur 
Ragnar er fyrsti þjóðhöfðinginn í 

Evrópu til að fá slíkan bíl.
„Þrettán ár eru síðan við keypt-

um síðast nýjan bíl, þannig að við 
sóum ekki peningum og förum vel 
með bílana okkar,“ sagði forsetinn 
við Arashima þegar hann tók við 
lyklunum.

„Við svipuðumst eftir bíl sem 
sendir þau skilaboð til Íslendinga 
og annarra þjóða að ef okkur sé 
alvara í umræðunni um ógnir 
vegna hlýnunar jarðarinnar þurf-
um við að sýna fordæmi,“ sagði 
forsetinn.

Lexus tvinnbifreiðar af þessari 
gerð kosta allt frá 11 milljónum 
upp í 15 milljónir króna hjá Toyota
á Íslandi. 

Engin peningasóun

Pétur, lá ekki beinast við að 
spila Money?

 „Það er töluverð 
söluaukning hjá okkur í gasgrill-
um og garðvörum og þá sérstak-
lega sláttuvélum,“ segir Júlía 
Vilbergsdóttir, starfsmaður á 
þjónustuborði í BYKO. Hún segir 
einstaka vörutegundir þó ekki 
búnar. „Við vonumst auðvitað til 
að veðrið verði áfram gott í 
sumar eins og allir landsmenn 
gera eflaust,“ segir Júlía. 

Bjarni Friðrik Jóhannesson, 
rekstrarstjóri Nóatúnsverslan-
anna, segir grillkjötið rjúka út í 
góða veðrinu. „Sósur og tilbúnir 
réttir á grillið hafa selst vel og 
starfsmenn kjötborða í öllum 
verslunum okkar hafa orðið varir 
við söluaukningu enda fara 
margir að grilla þegar sólin 
skín,“ segir Bjarni Friðrik. 

Sláttuvélar og 
grillkjöt vin-
sælt í sólinni

 Lögreglan í 
Borgarnesi veitti karlmanni á 
miðjum aldri eftirför eftir að bíll 
hans mældist á 116 kílómetra 
hraða undir Hafnarfjalli laust 
fyrir klukkan fimm í gær.

Maðurinn, sem var einn í 
bílnum, sinnti ekki stöðvunar-
merkjum lögreglu og keyrði inn 
Hvalfjörð. Þar mældist hann 
mest á 150 kílómetra hraða.

Lögreglan á Akranesi og í 
Reykjavík kom til aðstoðar og 
tókst að króa manninn af á brúnni 
yfir Laxá í Kjós. Þar læsti hann 
að sér, neitaði að koma út og 
þeytti bílflautuna.

Brjóta þurfti rúðu í bílnum til 
að ná manninum út og drepa á 
bílnum. Maðurinn var hvorki 
ölvaður né undir áhrifum lyfja, 
en læknir var fenginn til að meta 
andlegt ástand hans við skýrslu-
tökur.

Króaður af á 
einbreiðri brú

 „Sveitarstjórn lýsir yfir 
miklum vonbrigðum með að 
fjármálaráðherra skuli ekki hafa 
gefið meira eftir í kröfum til 
lands Grýtubakkahrepps og fer 
þess enn á leit við fjármálaráð-
herra að hann dragi til baka 
kröfur í eignarland hreppsins,“ 
eru viðbrögð sveitarstjórnar 
Grýtubakkahrepps við bréfi 
Óbyggðanefndar um þjóðlendu-
mál á austanverðu Norðurlandi. 

Sveitarstjórnin segir ríkið 
aðeins hafa breytt landakröfum 
sínum örlítið og minnir þing-
menn kjördæmisins á að þeir 
hafi fyrir kosningar sagst mundu 
fylgja málinu eftir. 

Vonbrigði með 
þjóðlendukröfu





 Þeir sem lögregla 
tekur fyrir háttsemi er brýtur 
gegn lögreglusamþykkt geta nú 
gengist undir sekt í beinu fram-
haldi af broti og lokið þannig sínu 
máli. Þetta er nýjung í starfi lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu 
og varðar einungis minni háttar 
brot.

„Það er tekið á þessu um leið og 
runnið er af fólki ef það á við og 
því þá boðið að gangast undir 
sekt,“ segir Stefán Eiríksson lög-
reglustjóri. „Það þarf að fá ákær-
anda og lögfræðing að málinu 
strax og það liggur fyrir. Við erum 
búnir að setja upp skipulag sem 
felur í sér að hér eru lögfræðingar 

embættisins að störfum um helg-
ar í þessu skyni. Með þessu erum 
við að auka og efla samvinnu lög-

reglumanna og lögfræðinga emb-
ættisins því við teljum að það skili 
mjög góðum árangri. Efld sam-
vinna hefur í för með sér aukna 
skilvirkni og er mjög mikilvægur 
þáttur í þessu öllu saman.“ 

Stefán segir að mál sem tekin 
eru til meðferðar með þessum 
hætti séu minni háttar mál og brot 
á lögreglusamþykkt, svo sem ef 
menn henda rusli, eru með ósk-
unda og uppivöðslusemi eða aðra 
viðlíka háttsemi. 

„Við erum að taka með miklu 
meiri festu á þessum brotum nú í 
því skyni að auka aga í miðborg-
inni og annars staðar á höfuðborg-
arsvæðinu.“

Lögfræðingar á helgarvöktum

„Það kemur ekkert í staðinn fyrir 
sextíu þúsund tonn af þorski,“ 
sagði Einar K. Guðfinnsson 
sjávarútvegsráðherra þegar mót-
vægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar 
vegna samdráttar í þorskveiðum 
voru kynntar í gær.

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar 
er almennt orðuð og nær til 
margra þátta. Ítrekuð er fyrri 
ákvörðun um áform um tíma-
bundin aukaframlög í Jöfnunar-
sjóð sveitarfélaga en að auki er 
kveðið á um að frekari fjárþörf 
sveitarfélaga verði metin.

Styrkja á Byggðastofnun, efla 
samkeppnisstöðu Vestfjarða, ráð-
ast í sérstök átaksverkefni og  
hraða vegaframkvæmdum og 
uppbyggingu fjarskiptaþjónustu.

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra sagði að þótt ákvörðun um 
aflasamdrátt væri á forræði sjáv-
arútvegsráðherra nyti hún stuðn-
ings allrar ríkisstjórnarinnar. 
Sagðist hann telja ákvörðunina 
rétta, vera ábyrga og lýsa heil-
miklu hugrekki. „Þessi ákvörðun 
mun bitna misjafnlega þungt á 
einstökum svæðum á landinu og 
ríkisstjórnin mun ekki víkja sér 
undan þeirri ábyrgð að bregðast 
við vanda sem skapast kann á 
einstökum stöðum,“ sagði Geir.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra sagði ákvörð-
un um mikla skerðingu þorsk-
kvóta ekki sársaukalausa; erfið 
staða blasi við einstaklingum, 
fyrirtækjum og byggðarlögum 
og við því þyrfti að bregðast. 

Ingibjörg sagði erfiðleika í 
atvinnumálum landsbyggðarinn-
ar þó ekki einvörðungu stafa af 
stöðunni í sjávarútveginum; 
hágengi og háir vextir hefðu sitt 
að segja.

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar 
er hvorki tíma- né krónusett og 
spurðir sögðu ráðherrar erfitt að 
segja til um hvað mótvægisað-
gerðirnar kostuðu. Lögðu þeir 
áherslu á að mikið væri um til-
flutning verkefna milli ára og 
svæða en minna um stofnun 
nýrra útgjaldaliða. Þá gátu þeir 
þess að áhersla hafi verið lögð á 
að aðgerðirnar samrýmdust því 
meginmarkmiði ríkisstjórnarinn-
ar að treysta stöðugleika í efna-
hagslífinu. 

Það kemur ekkert í staðinn 
fyrir 60.000 tonn af þorski
Ríkisstjórnin ætlar að grípa til sérstakra aðgerða til að styrkja atvinnulíf á þeim svæðum sem verst verða 
fyrir barðinu á aflasamdrættinum. Bæði er um að ræða skammtímaaðgerðir og aðgerðir til lengri tíma.

 Launakjör fatlaðra 
ungmenna verða leiðrétt nú 
þegar, samkvæmt fréttatilkynn-
ingu frá félagsmálaráðuneyti. 
Jóhanna Sigurðardóttir félags-
málaráðherra kynnti sér mál 
þeirra eftir umfjallanir í fjölmiðl-
um og ákvað í kjölfarið að veita 
sérstakan styrk til að þessi 
mismunun yrði leiðrétt. 

Í tilkynningunni kemur einnig 
fram að ráðuneytið leggur ríka 
áherslu á mikilvægi virkrar 
þátttöku fatlaðra á vinnumarkaði. 
Félagsmálaráðherra fagnar 
áhuga og árangri átaksverkefnis 
ÍTR og Svæðisskrifstofu.

Launakjörin 
leiðrétt strax
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„Við erum með þessari ákvörðun að setja allt 
okkar traust á vísindin,“ sagði Einar K. Guð-
finnsson sjávarútvegsráðherra þegar hann 
kynnti ákvörðun um 130 þúsund tonna þorsk-
afla á næsta fiskveiðiári. 

Ákvörðunin er í samræmi við ráðgjöf 
Hafrannsóknastofnunarinnar en að hennar 
mati er stærð veiðistofnsins nálægt sögu-
legu lágmarki og stærð hrygningarstofns-
ins helmingur þess sem talið er að gefi 
hámarksafrakstur. 

Á yfirstandandi fiskveiðiári má veiða 193 
þúsund tonn af þorski. Skerðingin nemur 
því 63 þúsund tonnum. 

Sérfræðingar Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands hafa metið þjóðhagsleg 
áhrif samdráttarins. Niðurstaðan er að afla-
verðmæti dregst saman um 9,2 milljarða og 
útflutningsverðmæti um 16 milljarða. Er þá 
miðað við óbreytt meðalverð þorskafurða 
og ekki gert ráð fyrir gengisbreytingum.

Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra segir 
samdráttinn nema 0,5 til 0,8 prósentum af 
landsframleiðslu. Höggið sé því ekki mikið 
sé horft til heildarinnar. „Aðalvandamálið er 
að þessu er mjög misskipt á milli landsvæða. 
Við sjáum fram á áframhaldandi þenslu á 
vissum svæðum en verðum að vega upp á 
móti þessari skerðingu annars staðar.“ 

Sjávarútvegsráðherra ætlar að grípa til 
margháttaðra aðgerða til að efla rannsóknir 
og byggja þorskstofninn upp á ný. Hefur 

hann falið Hafrannsóknastofnuninni að 
útfæra nokkrar tillögur í þá átt auk þess að 
grípa til sérstakra aðgerða til að bregðast 
við yfirvofandi aflasamdrætti. Einar segir 
markmiðið augljóst. „Stóra málið er að 
byggja upp stöðugleika sem byggist á litl-
um aflaheimildum svo við getum stefnt upp 
á við á allra næstu árum.“ 

Aflaverðmæti skerðist 
um sextán milljarða
Aflaverðmæti skerðist um 9,2 milljarða og útflutningsverðmæti um 16 milljarða með ákvörðun 
sjávarútvegsráðherra um 130 þúsund tonna þorskafla. Boðaðar eru auknar hafrannsóknir og marg-
þættar aðgerðir til uppbyggingar stofnsins. Stóra málið að byggja upp stöðugleika segir ráðherra.

Líklegt er að landsframleiðsla dragist 
saman um 0,5 til eitt prósent vegna þeirrar 
ákvörðunar sjávarútvegsráðherra að skerða 
þorskveiðikvótann um 63 þúsund tonn, að 
mati sérfræðinga greiningardeilda.

Björn Rúnar Guðmundsson, forstöðu-
maður greiningardeildar Landsbankans, 
segir erfitt að meta hin endanlegu áhrif 
skerðingarinnar þar sem yfirlýsing ríkis-
stjórnarinnar sé almennt orðuð og ekki liggi 
fyrir hversu víðtækar boðaðar mótvægis-
aðgerðir verða. „Ef við ættum að skoða 
þorskkvótann einan og sér þá er stærðar-
gráðan kringum eitt til eitt og hálft prósent 
af landsframleiðslu. Á móti koma síðan mót-
vægisaðgerðirnar. Ég gæti trúað að 0,5 til 
eins prósents samdráttur á landsfram-
leiðslu væri raunhæf spá.“

Greining Glitnis hefur spáð að útflutn-
ingstekjur þjóðarinnar dragist saman um 
sextán milljarða og landsframleiðslan um 
0,7 prósent á fiskveiðiárinu. Ingólfur Bend-
er, forstöðumaður, telur einsýnt að kvóta-
skerðingin flýti fyrir því að vaxtalækkun-
arferli Seðlabankans hefjist „Þetta hlýtur 
að flýta fyrir því að Seðlabankinn lækki 
vexti. Það færi þá svo að vaxtalækkunar-
ferlið hæfist fyrr, en vextir myndu svo 
lækka minna á næsta ári.“

Björn Rúnar ítrekar að margir óvissu-
þættir séu í spánni, til að mynda þróun á 
gengi krónunnar. 

Hlýtur að flýta fyrir 
stýrivaxtalækkun

„Það er mikilvægt að þessi ákvörðun 
liggur fyrir og tekin hefur verið ábyrg 
stefna til að bregðast við alvarlegri stöðu 
þorskstofnsins,“ segir Jóhann Sigurjóns-
son, forstjóri Hafrannsóknastofnunar. 

„Samkvæmt okkar bestu áætlunum ætti 
þetta að styrkja þorskstofninn næsta 
áratuginn. Ef um vanmat af okkar hálfu er 
að ræða þá getum við vænst bata nokkru 
fyrr en mikilvægt er að halda því til haga 
að mat okkar gæti verið of bjartsýnt.“ 

Jóhann segist hafa fullan skilning á að 
ákvörðunin hafi verið erfið enda séu 
hagsmunir einstaklinga, fyrirtækja og 
byggðarlaga í húfi. Engu að síður hafi 
niðurstaðan verið óumflýjanleg, að hans mati. 

Sjávarútvegsráðherra ætlar að efla 
hafrannsóknir og segir Jóhann að togara-
rallið, sem er umdeilt, verði eflt og efnt 
verði til samráðs og samvinnu um það. 
Fæðuvistfræði loðnu og úbreiðsla þorsks er 
mikilvægt að rannsaka vegna breytinga í 
hafinu, segir Jóhann. Æskilegt sé að úthald 
rannsóknaskipa aukist um 50 til 70 daga á 
ári en það er nú innan við 200 dagar. 

Ábyrg stefna valin
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7 ára ábyrgð. Aðeins með nýjum KIA cee'd.

* 7 ára/150.000 km verksmiðjuábyrgð vegna galla í aflrás og 5 ára/150.000 km verksmiðjuábyrgð vegna galla í öðrum hlutum bílsins. Þetta á við um KIA cee’d í öllum EB löndum (auk Noregs, Sviss, Íslands og Gíbraltar).



Þyrlur Landhelgisgæsl-
unnar björguðu þremur mönnum 
úr sökkvandi báti aðfaranótt 
föstudags. Að sögn Hjalta 
Sæmundssonar aðalvarðstjóra 
var óskað eftir aðstoð gæslunnar 
vegna níu metra báts rétt fyrir 
miðnætti á fimmtudag. Var bátur-
inn þá fastur í hafís við austur-
strönd Grænlands með þrjá menn 
innanborðs. Danska varðskipið 
Triton var á sömu slóðum en 
komst ekki að bátnum vegna 
íssins. Að auki var þyrla varð-
skipsins biluð. 

Ekki var vitað um nákvæma 
staðsetningu bátsins en virtist þó 
sem málið væri ekki mjög alvar-

legt í fyrstu. Fljótlega kom þó í 
ljós að leki var í bátnum og fóru 
stærri þyrlur Landhelgisgæslunn-
ar, TF-LÍF og TF-GNÁ, á staðinn. 
Þyrlurnar fundu bátinn sem var 
við það að verða rafmagnslaus, 
enda hafði hann verið fastur í 
ísnum í fimm daga.

Komið var að bátnum klukkan 
tuttugu mínútur yfir fjögur á 
föstudagsmorgun og aðeins tíu 
mínútum síðar höfðu mennirnir  
verið hífðir um borð í TF-LÍF. 

Segir Hjalti björgunina hafa 
gengið vel og ekkert hafi amað að 
mönnunum þremur. Þyrlurnar 
héldu til Kulusuk og lentu á Íslandi 
síðdegis í gær. 

Fastir í hafís í fimm daga

 Hvar eru írskir dagar haldn-
ir um helgina?

 Hvaða knattspyrnumað-
ur hefur skrifað undir fimm 
ára samning við danska liðið 
Bröndby?

 Hvaða gæludýr var notað 
til að lokka börn inn í rjóður í 
Breiðholti?

Lögreglan á Hvols-
velli rannsakar enn slysið sem varð 
við Ljótapoll skammt frá Land-
mannalaugum á miðvikudagskvöld. 
Þar voru á ferð tveir menn með 
tvær litlar telpur. Bifreið þeirra fór 
fram af gígbarmi við Ljótapoll og 
hafnaði í vatninu. Ekki hefur verið 
skorið úr um hvor mannanna ók 
bílnum en þeir höfðu báðir verið 
sviptir ökuréttindum ævilangt. 

Að sögn lögreglumanna um allt 
land er ekki óalgengt að ökumenn 
sem sviptir hafa verið ökuréttind-
um gerist sekir um að aka bíl. Við 
því liggja þungar sektir sem 
þyngjast enn frekar ef um ölvun-
arakstur er að ræða eins og grunur 
leikur á um í þessu tilviki. 

„Ævilöng svipting gildir eins og 
gefur að skilja ævilangt en menn 
geta þó sótt um að fá að þreyta 
ökuprófið á ný að fimm árum liðn-
um að því gefnu að þeir hafi ekki 
brotið af sér,“ segir Óli Ingi Óla-
son, lögfræðingur hjá lögreglu-
stjóranum í Reykjavík. 

Ók án ökuréttinda

 Þúsund Róma-sígaunar 
koma til Ítalíu í hverjum mánuði, 
margir þeirra frá Rúmeníu sem 
gekk í Evrópusambandið um síð-
ustu áramót. 

Um sjö þúsund Róma-sígaunar 
hafa sest að í höfuðborginni Róm; 
einungis 1.500 þeirra búa í bæjar-
íbúðum en flestir þeirra eru heim-
ilislausir og hafast við í hreysum 
sem þeir hafa reist sér. Enska 
blaðið The Guardian greindi frá 
þessu í vikunni. 

Innflutningur sígaunanna er 
orðinn svo mikið vandamál að 
mati stjórnvalda í Róm að borgar-
stjórinn Walter Veltroni hefur 
gripið til róttækra en jafnframt 
umdeildra aðgerða til að stemma 
stigu við innflutningi þeirra. 

Borgarstjórinn fór til þriggja 
bæja í Rúmeníu, þaðan sem 
meirihluti sígaunanna kemur; 
Craoiva, Valarasi og Turnu Sever-
in, í lok júní til að ræða við stjórn-
völd þar um hvernig hægt væri 
að fá sígaunana til að flytja ekki 
úr landi. Auk þess skrifaði borg-
arstjórinn undir samkomulag við 
stjórnvöld í Rúmeníu um sam-
starf við að senda sígaunana 
aftur heim í sérstökum tilfellum. 
Borgarstjórinn hefur líka sagt að 
stjórnvöld í Róm hyggist byggja 
fjórar búðir í úthverfum borgar-

innar til að hýsa innflytjend-
urna.

Á þriðjudaginn var stuðst við 
samkomulag Veltronis og stjórn-
valda í Rúmeníu þegar fyrsti Rúm-
eninn var sendur aftur til síns 
heima, að sögn ítalska dagblaðsins 
Corriera della Sera. Um var að 
ræða fatlaðan mann að nafni 
Florín B. sem hafði búið á götum 
Rómaborgar og betlað sér til við-
urværis. „Endurkoma Flóríns B. 
til Rúmeníu sýnir að samkomulag-
ið sem við skrifuðum undir við 
yfirvöld í Búkarest mun skila 
árangri. Við getum nú boðið fólki 
sem á í miklum erfiðleikum eftir 
að hafa flutt til Rómar möguleik-
ann á að aðstoða það við að fara 
aftur til síns heima, sérstaklega í 
tilfellum þar sem um er að ræða 
fatlaða eða bæklaða einstaklinga 
sem reyna að hafa í sig og á með 
betli og eiga í erfiðleikum með að 
draga fram lífið,“ sagði Walter 
Veltronis í samtali við Corriera 
della Sera á miðvikudaginn.

Borgarstjórinn telur að aðgerð-
ir hans muni skila árangri en tals-
maður Róma-sígaunanna segir 
það ólíklegt að margir þeirra muni 
vilja fara aftur til Rúmeníu þar 
sem launin sem þeir geti fengið 
þar séu á milli 1.600 og 3.300 krón-
ur á viku. 

Vilja ekki 
sígaunana
Innflutningur Roma-sígauna talinn vandamál í 
Róm. Borgarstjóri Rómar reynir að fækka sígaunun-
um. Yfirvöld hafa sent fyrsta Rúmenann heim. 

 Írskir dagar hófust á 
Akranesi í gær. Lögregla og 
björgunarsveitir verða með 
mikinn viðbúnað þar sem búist er 
við fjölda fólks og verður haldið 
uppi ströngu eftirliti. 

Mikið verður um að vera alla 
helgina en dagskráin var form-
lega sett á útiskemmtun í miðbæ 
Akraness. Þá verður hjólað af 
stað með sérstakt reiðhjólaverk-
efni, að því er fram kemur á 
vefnum Skessuhorn.is. 

Dagskráin um helgina verður 
fjölbreytt og má þar nefna 
Lopapeysuna, útihátíð írskra 
daga, og hina árvissu keppni um 
rauðhærðasta Íslendinginn. 

Velja þann 
rauðhærðasta

opið til kl. 22.00 öll kvöld
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Tryggið ykkur 

far í tíma, allar 

ferðir að verða

uppbókaðar.

Aukaferðir Herjólfs um verslunarmannahelgina

Bókanir á www.herjolfur.is eða í síma 481 2800 og 525 7700.

Herjólfur mun fara eftirtaldar næturferðir um verslunarmannahelgina:

Frá Vestmannaeyjum kl. 23.00 – frá Þorlákshöfn kl. 2.00 eftir miðnætti.

Miðvikudag 1. ágúst •  Fimmtudag 2. ágúst •  Föstudag 3. ágúst •  Þriðjudag 7. ágúst •  Miðvikudag 8. ágúst

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Komdu við í næstu Vodafone verslun og nældu þér í gæðabolta. 
Almennt verð 1.990 kr. 

Þú færð bestu kjörin með því að vera með allt  hjá okkur í Og1.

Meistaradeildarboltar á aðeins 990 kr. 
fyrir Og1 viðskiptavini.

Hittu í mark
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Framkvæmdir við bílastæðabrú á milli Smáratorgs 3 og Smáralindar hefjast á næstu dögum. Við biðjumst

velvirðingar á þeim óþægindum sem framkvæmdirnar kunna að valda. Við biðjum ökumenn og vegfarendur að

sýna hvor öðrum og starfsmönnum verktaka þolinmæði og tillitsemi meðan á framkvæmdum stendur.
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Þetta hefur gengið alveg frábærlega og 
strákarnir hafa verið til mikillar fyrirmyndar,“ 
segir Magnús Sigurólason, aðstoðarmaður mót-
stjóra N1-mótsins, sem haldið er á Akureyri þessa 
dagana. Þar mætast knattspyrnustjörnur framtíð-
arinnar, 11 og 12 ára strákar af öllu landinu. 

Mótið hófst á miðvikudag og því lýkur í dag, 
laugardag. Fjöldi manns er í bænum vegna móts-
ins og á fjórða þúsund manns hafa fylgst með mót-
inu, bæði sem keppendur og aðstandendur. Strák-
arnir sem keppa á mótinu koma frá 34 félagsliðum 
og spilað er á 10 völlum í einu. Það er því handa-
gangur í öskjunni en allt hefur gengið að óskum.

„Það hefur ekkert komið upp á. Það rigndi reynd-
ar á fimmtudaginn en það var bara til þess að 
vökva vellina,“ segir Magnús. Hann segir að 
keppnin sé spennandi og strákarnir sýni mikið 
keppnisskap. „Þeir taka þessu mjög alvarlega og 

leggja sig alla fram, sama hvort þeir eru að spila 
um úrslitasæti eða 25. sæti,“ segir Magnús. 

 Stjórnvöld í Norður-Kóreu 
sögðu í gær að þau ætluðu að loka 
helsta kjarnorkukljúfi landsins, 
Yongbyon, í skiptum fyrir að fá 
send tíu prósent af þeim 50 þús-
und tonnum af hráolíu sem þeim 
var lofað fyrir að loka honum. 
Þetta er í fyrsta skipti sem stjórn-
völd í landinu segja hvenær þau 
ætli að loka kljúfinum.

Stjórnvöld í Suður-Kóreu sögðu 
í gær að þau ætluðu að senda rúm 
sex þúsund tonn af hráolíu til 
Norður-Kóreu þann 12. júlí.

Stjórnvöld í Norður-Kóreu skrif-
uðu undir afvopnunarsamning við 
Bandaríkin, Kína, Japan og Rúss-
land í febrúar þar sem þau lofuðu 
að loka Yongbyon-kljúfinum í 
staðinn fyrir 50 þúsund tonn af 
hráolíu.

Stjórnvöld í Norður-Kóreu hafa 

dregið að standa við samninginn 
vegna þess að þau áttu í deilum 
við Bandaríkjastjórn eftir að fjár-

innistæður
þeirra á erlend-
um bankareikn-
ingum höfðu 
verið frystar. 
Sú deila var 
leyst að fullu í 
síðustu viku.

Kim Jong Il, 
leiðtogi Norður-
Kóreu, sagði á 
fundi við aðstoð-

arutanríkisráðherra Kína á þriðju-
dag – eftir að deilan við Bandarík-
in hafði verið leyst – að hann 
ætlaði að standa við afvopnunar-
saminginn. Þá tók hann hins vegar 
ekki fram hvenær hann ætlaði að 
gera það. 

Loka kjarnorkukljúfi
„Margir eru búnir að 

panta tíma mánuði fyrir þennan 
dag,“ segir Birna Ásgeirsdóttir 
hjá snyrti- og nuddstofunni 
Laugum Spa. Hún segir óvenju-
mikið búið að vera að gera í 
sumar og sérstaklega núna í 
vikunni fyrir 07.07. 2007. „Um 
daginn hringdi kona sem var að 
fara að gifta sig í september,“ 
segir Birna.

Á Nordica Spa er einnig mikið 
álag á starfsfólki fyrir 07.07. 
2007 og ekki mikið um afpantan-
ir fyrir stóra daginn eins og í 
sumum kirkjum landsins. „Það 
er allt stappbókað hjá okkur og 
allir biðlistar fullir. Andlitsböð, 
hand- og fótsnyrting og vax eru 
vinsæl,“ segir Agnes Sigurðar-
dóttir, móttökustjóri á Nordica 
Spa.

Stappbókað í 
snyrtimeðferðir

 Stúlkur eru langt á 
eftir drengjum í heiminum hvað 
varðar grunnmenntun, sam-
kvæmt skýrslu frá Sameinuðu 
þjóðunum.

Asískir sérfræðingar í mennta-
málum komu saman í Bangkok í 
vikunni og ræddu málefni stúlkna 
í grunnskólum. 115 milljón börn í 
heiminum gengu ekki í skóla árið 
2006, þar af meirihlutinn stúlkur, 
eða 62 milljónir.

Af 781 milljón jarðarbúa sem 
eru ólæsir eru tveir þriðju konur. 
Viðurværi fólks byggist að miklu 
leyti á menntun sem það fékk í 
barnæsku, samkvæmt SÞ. 

Stúlkur fá mun 
minni menntun

Margrét Gunnlaugsdóttir, 
lögmaður og réttargæslumaður 
stúlkunnar sem kærði ungan mann 
fyrir nauðgun á Hótel Sögu í mars, 
er ósátt við sýknudóm Héraðsdóms 
Reykjavíkur frá því í fyrradag. Hún 
segist ósammála mörgum forsendn-
anna sem dómurinn byggir niður-
stöðuna á og telur að ef dómnum 
verður áfrýjað og Hæstiréttur stað-
festir dóminn sé ástæða til að endur-
skoða löggjöfina um kynferðisbrot.

Tekið er fram í dómnum að fram-
burður stúlkunnar sé talinn einkar 
trúverðugur en á framburði manns-
ins hafi hins vegar verið veilur. 
Margrét segir að í ljósi þess sé sér-
stakt að tillit hafi verið tekið til lýs-
ingar mannsins á meintri nauðgun 
og aðdraganda hennar, fremur en 
framburðar stúlkunnar um sömu 
atvik. 

Maðurinn bar því við að stúlkan 
hefði ekki streist á móti sér og hann 
hafi hætt um leið og hún hafi beðið 
hann um það. Hún segist hins vegar 
hafa þurft að biðja hann ítrekað. Þá 
fullyrðir hann að vel hafi farið á 
með þeim og segir Margrét undar-
legt að dómurinn taki tillit til þess 
þvert á ólíkan framburð stúlkunn-
ar. „Maðurinn er mjög óáreiðanleg-
ur, það kemur fram í dómnum. Svo 
er þessi framburður hans notaður 
sem rökstuðningur fyrir niðurstöð-
unni.“

Dómurinn telur ljóst að maður-
inn hafi ýtt stúlkunni inn í bás á 
klósettinu, læst honum innan frá, 
dregið niður um hana, ýtt henni á 
salernið og síðan niður á gólf, áður 

en hann hafði við hana samræði, og 
fyrir liggi að það hafi verið gegn 
hennar vilja. Hins vegar segir hann 
þetta ekki geta talist ofbeldi í skiln-
ingi 194. greinar almennra hegn-
ingarlaga.

Þessu er Margrét ósammála. 
„Það að fremja 
verknað, sem í 
þessu tilfelli er 
óumdeildur, með 
því að yfirvinna 
viðnám – það er 
ofbeldi. Síðan er 
spurningin 
hvernig þetta 
viðnám er gefið 
til kynna. Eins 
og ég skil ákvæð-

ið, og ef maður les greinargerðina 
með ákvæðinu, þá er þetta 
ofbeldi.“

Fyrir liggur að stúlkan gaf aldrei 
samþykki fyrir samræðinu. „Það 
hefur komið til tals að breyta 
nauðgunarákvæðinu þannig að það 
segi að nauðgun sé samræði án 
samþykkis, eins og það er í Eng-
landi og Bandaríkjunum og víðar. 
Þeim rökum var beitt gegn því að 
það væri alveg sambærilegt ákvæð-
inu okkar; að það að fara gegn sam-
þykkisskortinum jafngilti ofbeldi. 
Ef þessi dómur mun standa óhagg-
aður þá er ljóst að það er alls ekki 
lagður sami skilningur í þetta 
tvennt,“ segir Margrét. Hún telur 
að áfrýja eigi dómnum og vonar að 
honum verði snúið. „Ef ekki þá þarf 
löggjafinn að hugsa sinn gang.“

Lögin skoðuð 
verði dómur-
inn staðfestur
Réttargæslumaður fórnarlambs meintrar nauðgunar 
er ósammála forsendum og niðurstöðu héraðsdóms. 
Hún segir sérstakt að byggja á óáreiðanlegum fram-
burði ákærða frekar en einkar trúverðugri stúlkunni.

               Taktu flátt í grillleik MS og flú gætir 
         unni› glæsilegt Weber grill. Kauptu dós af
       s‡r›um rjóma frá MS, far›u á www.ms.is,
     slá›u inn lukkunúmeri›
      sem er í lokinu og flú
           fær› strax a›
              vita hvort
                flú hefur
                       unni›.

Grill-leikur
me› s‡r›um rjóma!



Krókhálsi 5 - 110 Reykjavík -  Sími 517 8050 - Sportbudin.is

ÚTILEGUÚTSALA
Tjaldaútsalan okkar er hafin.  Frábært úrval, frábært verð.

Um 30 gerðir af alvöru tjöldum á stórmarkaðsverði.

Sportbúðin býður alla báta og búnað með vaxtalausum
Visa og Euro raðgreiðslum til allt að 12 mánaða.

3% lántökugjald og færslugjald er innifalið í mánaðagreiðslum.

Munið vinsælu
gjafabréfin okkar

Eitt mesta úrval landsins af tjöldum í öllum stærðum og gerðum.

Frá einföldum tveggja manna göngutjöldum upp í stór, 8 manna fjölskyldutjöld.

Á tjaldaútsölunni gefum við 20% afslátt af öllum svefnpokum, bakpokum,
útileguhúsgögnum, eldunaráhöldum og öðrum útilegubúnaði.

Útsalan er líka í netverslun Sportbúðarinnar – sportbudin.is

Við sendum samdægurs um allt land.

Mallard fjögurra manna tjald
Fullt verð 27.995 – Útsöluverð aðeins 17.995Mallard sex manna tjald

Fullt verð 39.995 – Útsöluverð aðeins 24.995 Mallard átta manna tjald
Fullt verð 51.895 – Útsöluverð aðeins 31.995

Merlin tveggja manna tjald
Fullt verð 12.895 – Útsöluverð aðeins 7.995

Merlin þriggja manna tjald
Fullt verð 13.895 – Útsöluverð aðeins 8.995

Merlin fjögurra manna tjald
Fullt verð 18.995 – Útsöluverð aðeins 11.395

Prairie tveggja manna tjald
Fullt verð 9.595 – Útsöluverð aðeins 6.995

Prairie þriggja manna tjald
Fullt verð 11.595 – Útsöluverð aðeins 7.995

Prairie fjögurra manna tjald
Fullt verð 13.695 – Útsöluverð aðeins 9.995

Shrike fjögurra manna tjald
Fullt verð 15.985 – Útsöluverð aðeins 9.995

Shrike fimm manna tjald
Fullt verð 18.995 – Útsöluverð aðeins 11.995

Curlew 6 manna tjald
Fullt verð 34.995 – Útsöluverð aðeins 21.995

Curlew 8 manna tjald
Fullt verð 44.995 – Útsöluverð aðeins 29.995

Hawk fjögurra manna tjald
Fullt verð 45.995 – Útsöluverð aðeins 29.995

Hawk sex manna tjald
Fullt verð 52.495 – Útsöluverð aðeins 32.995

Hawk átta manna tjald
Fullt verð 59.995 – Útsöluverð aðeins 39.995

Ron Thompson
nestisbakpoki í útileguna

á aðeins 3.900 með
hverju keyptu tjaldi



greinar@frettabladid.is

Það þarf þrekmenni til að sitja 
ráðstefnur. Sérstaklega ef þær 

eru stórar og langvarandi. Ég var 
nærri búinn að gleyma þessari 
lífsreynslu minni, þangað til að ég 
var sendur sem fulltrúi Alþing-
is á þing Evrópuráðsins í Stras-
bourg ásamt með alþingismönn-
unum Guðfinnu Bjarnadóttur og 
Steingrími J. Sigfússyni. Þau voru 
bæði gott kompaní og hagvön að 
heiman. En þarna áttu sæti rúm-
lega þrjú hundruð aðrir virðuleg-
ir þingmenn frá öllum Evrópu-
löndum, fólk sem tekur sig alvar-
lega og hefur það fyrir atvinnu að 
tala úr ræðustólum. Og þar liggur 
einmitt hundurinn grafinn þegar 
ég er að tala um þrekið. Látum 
vera það sem þarf af úthaldi til að 
flytja sjálfar ræðurnar en hitt að 
sitja undir þeim! Drottinn minn 
dýri.

Við vorum, Íslendingarnir, sam-
viskusöm að mæta og hlusta og 
sitja til að koma okkur inn í málin 
og þetta þing stóð í heila fimm 
daga og ef menn halda að það sé 
alltaf skemmtilegt í útlöndum, 
þá þurfa þeir sömu að hafa bæði 
yfirnáttúrulegt langlundargeð 
og ankannalega ánægju af þeirri 
sjálfspíningu að þykjast vera 
áhugasamur um öll þau heimsins 
vandamál, sem hlaðast inn á dag-
skrána.

Það verður sem sé ekki af Evr-
ópuráðinu skafið að það lætur sér 
fátt óviðkomandi þegar alvaran er 
annarsvegar, einkum og sér í lagi 
ef það er alþjóðleg alvara. Meðal 
mála var að finna réttarhöldin 
yfir meintum sökudólgum í fyrr-
um Júgóslavíu, misnotkun og nið-
urlægingu kvenna í auglýsingum 
og ofsóknir á hendur gyðingum. 
Ég held að það hafi verið undir tí-
undu ræðunni um gyðingana, sem 
ég gafst upp fyrir Óla lokbrá og 
hrökk ekki upp fyrr en ég heyrði 
allt í einu gamalkunnuga rödd að 
heiman og þar var þá kominn með 
hátalarann, sjálfur Steingrímur 
joð þar sem hann lét móðan mása 

um kvenfyrirlitninguna sem aug-
lýsingabransinn og alþjóðafyrir-
tækin temdu sér. Þar þekkti ég 
minn mann og það get ég upp-
lýst að hann var hvergi verri á 
enskunni heldur en í íslenskunni, 
þegar hann sagði þeim til synd-
anna. Og ég glaðvaknaði á samri 
stundu.

Merkilegasta málið sem tekið var 
fyrir á þessu þingi Evrópuráðs-
ins var þó skýrsla laga og mann-
réttindanefndar ráðsins (sem ég 
á nota bene sæti í) um þátttöku 
nokkurra Evrópuríkja og Atlants-
hafsbandalagsins í leynilegum að-
gerðum Bandaríkjamanna um 
flutning, meðferð og fangelsun 
meintra hryðjuverkamanna. Þessi 
skýrsla er reyfara líkust. Með vit-
und og vilja NATO var lagt á ráðin 
um flug og fangabúðir, bandaríska 
leyniþjónustan, CIA, gerir samn-
inga við Evrópulönd (Rúmenía og 
Pólland eru sérstaklega tilgreind) 
um aðstoð og aðstöðu og flug og 
flutningar á þessum mönnum 

(svokölluðum hryðjuverkamönn-
um) er skipulagt framhjá öllu 
venjulegu flugeftirliti. Fangarn-
ir eru pyntaðir, sveltir og einangr-
aðir og látnir dúsa svo mánuðum 
og árum skiptir án dóms og laga, 
án yfirheyrslu, án réttargæslu, án 
nokkurrar virðingar fyrir mann-
réttindum eða lögum. Í skýrsl-
unni eru nefnd dæmi um blásak-
laust fólk, sem hefur þurft að þola 
þennan ómannúðlega yfirgang, 
ýmist fyrir rangar sakir eða grun-
semdir um sök og sumir jafn-
vel að því einu að vera af tilteknu 
þjóðerni!

Þetta er óhugnanleg lesning. 
Skýrslan er vel unnin, greinar-
góð og sannverðug og verður ekki 
véfengd. Hún er harður dómur 
yfir því gerræði, þeirri tvöfeldni 
að segjast í öðru orðinu berj-
ast fyrir frelsi og mannréttind-
um og í hinu að hafa að engu lög 
og rétt og virðingu fyrir lífi ann-
arra. Það er smánarblettur á Atl-
antshafsbandalaginu að taka þátt 
í slíku leynimakki, það er mik-
ill undirlægjuháttur að ljá máls á 
að veita bandarísku leyniþjónust-
unni aðgang að landi sínu til slíkra 
óhæfuverka og það er auðvitað 
Bandaríkjamönnum til ævarandi 
skammar að beita slíku valdi og 
yfirgangi.

Auðvitað verður að beita hörðu 
gagnvart hryðjuverkamönnum 
og skipulögðum samtökum þeirra 
en slíkt fólk á að draga fyrir dóm-
stóla, láta það standa frammi fyrir 
gerðum sínum og fá refsingu í 
samræmi við sekt sína og glæpi. 
Það er kjarni mannréttinda, það 
er sú virðing sem við sýnum hvert 
öðru, jafnvel þótt hryðjuverka-
menn séu annarsvegar.

Enda þótt hin mestu þrekmenni 
eigi það til að dotta undir heims-
ins alvöru, meðal annars ég, þá 
dró enginn ýsur, þegar þessi 
skýrsla var á dagskrá. Hún var 
sönnun þess og vitnisburður að 
sameiginlegar málstofur lýðræð-
isafla og lýðkjörinna fulltrúa eiga 
stundum rétt á sér. Meðan maður
heldur sér vakandi.

Að halda sér vakandi

S
jávarútvegsráðherra hefur ákveðið heildarafla næsta fisk-
veiðiárs. Athugasemdir um þá ákvörðun geta í sjálfu sér 
falist í því eina orði sem gjarnan er ritað á villulausar próf-
úrlausnir: Rétt

Til viðbótar má segja þetta: Þjóðin hefur aldrei fyrr 
verið betur í stakk búin til þess að mæta áfalli í sjávarútveginum. 
Við slíkar aðstæður hefði verið fullkomið óráð að ganga á svig við 
ráðgjöf vísindamanna um hámarksveiði úr þorskstofninum. Ríkir 
framtíðarhagsmunir eru þar í húfi.

Íslenskir vísindamenn eru í hópi þeirra sem fremst standa í heim-
inum á þessu sviði. Þrátt fyrir mikla þekkingu á hafinu og lífríki 
þess er þó ekki ólíklegt að mannkynið viti meir um yfirborð tungls-
ins en fjölþætta leyndardóma undirdjúpanna. Það eru ekki rök fyrir 
því að sniðganga vísindalega þekkingu. Fremur má segja að það sé 
áskorun um að bæta hana. 

Vitaskuld er það rétt að fjölmargir aðrir þættir hafa áhrif á vöxt 
og viðgang lífríkisins í sjónum en fiskveiðarnar. Vísindaleg þekk-
ing á þessum áhrifaþáttum er mismikil. Hitt er staðreynd sem ekki 
verður umflúin að eini þátturinn sem unnt er að stýra er veiðin. 

Þar af leiðir að skyldur stjórnvalda á þessu sviði eru fyrst og 
fremst tvenns konar: Í fyrsta lagi að tryggja að vísindastarfið svari 
eðlilegu kalli tímans. Í annan stað að taka ákvarðanir um nýtingu á 
grundvelli bestu og víðtækustu vísindalegrar þekkingar sem kost-
ur er á. 

Svar ríkisstjórnarinnar við nýjum aðstæðum er í góðu samræmi 
við þessi grundvallarsjónarmið. Þrátt fyrir margs konar ágreining 
um aðferðir við fiskveiðistjórnun sýnist vera nokkuð breið pólit-
ísk samstaða um að virða vísindin við heildaraflaákvörðun. Fram-
sóknarflokkurinn skipar sér að vísu á bekk með Frjálslyndum að 
því er þetta varðar. Það er nýmæli og skýr vísbending um pólitíska 
tæringu.

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar kemur efnahagslega niður með 
mestum þunga á landsbyggðinni. Yfirlýsing um mótvægisaðgerðir í 
því sambandi er því hvort tveggja í senn rökrétt og nauðsynleg. Eigi 
aðgerðir af þessu tagi að vera annað og meira en skammtíma linun 
þjáninga þurfa þær að virka rétt eins og bætt gróðurmold sem nýja-
brum getur sprottið upp úr. 

Að svo miklu leyti sem á þessu stigi er ljóst hvað ríkisstjórnin er 
með á prjónunum um þetta viðfangsefni sýnist það einmitt miða að 
þessu. Hjá því verður ekki komist að fresta þurfi framkvæmdum í 
þéttbýli þar sem efnahagsleg áhrif af niðurskurði þorskveiða eru 
óveruleg. Að óreyndu verður að ætla að því verði tekið af skilningi. 
Annað væri óábyrgt.

Með engu móti verður því andmælt að undirbúningur þessar-
ar ákvörðunar hefur verið vandaður. Þegar löng reynsla af slíkum 
ákvörðunum er metin er eigi að síður unnt að færa rök fyrir því að 
umgjörð og farveg þessara ákvarðana megi bæta.

Á þessum vettvangi hefur til að mynda verið á það bent að koma 
megi á fót sjálfstæðu ráðgjafaráði sérfræðinga sem yrði eins konar 
tengiliður milli vísindamanna og ráðherrans. Slíkt ráð gæti metið 
vísindaleg gögn frá ólíkum rannsóknarstofnunum, annast ráðgjöf 
til ráðherra og hugsanlega haft takmarkað ákvörðunarvald.

Vísindamennirnir stæðu fjær pólitískum og hagsmunalegum 
árekstrum og hlutverk ráðherrans lyti meir að langtímastefnu-
mörkun. Breytingar í þessa veru gætu styrkt þetta ákvörðunarferli 
í framtíðinni. Mikilvægið réttlætir aukið umfang.

Rétt

Aðdragandi þess að nokkur 
sveitarfélög á Suðurnesj-

um ákváðu að nýta forkaups-
rétt sinn á hlut ríkisins í Hita-
veitu Suðurnesja er óheppileg-
ur. Ríkisvaldið hafði ákveðið 
að selja hlut sinn og við söluna 
voru þau skilyrði sett að orku-
fyrirtæki í eigu hins opinbera 
mættu ekki gera tilboð í hlut-
inn. Þetta skilyrði var sett til þess að koma í veg 
fyrir að eignarhald á orkufyrirtækjum yrði þrengra 
en var þegar salan var ákveðin. Forkaupsrétturinn 
tryggði að ef sveitarfélögin vildu halda hlut sínum 
gætu þau gengið inn í samningana. 

Nú virðist það vera að Orkuveita Reykjavíkur 
hafi gert samkomulag við tvö af þessum sveitarfé-
lögum um kaup á hlut þeirra. Þessi ákvörðun Orku-

veitunnar er í algeru ósamræmi við þá stefnu sem 
ríkisstjórnin setti. Reyndar hefur Orkuveitan áður 
vakið athygli manna fyrir fjárfestingarstefnu sína. 
Á sama tíma og ríkisvaldið dró sig út af fjarskipta-
markaði með sölu Símans fjárfesti Orkuveitan 
undir forystu R-listans í fjarskiptakerfum og var 
það rökstutt sem eðlilegur hluti af starfsemi fyrir-
tækisins.

Fyrirtækið Geysir Green bauð langhæst í hlut 
ríkisins í hitaveitunni. Forsvarsmenn Geysis 
Green hafa sagt í fjölmiðlum að fyrirtækið stefni 
á útrás og vöxt erlendis. Kaup þeirra í Hitaveitu 
Suðurnesja falla að þeirri stefnu og væntanlega 
endurspeglast það verð sem fyrirtækið var tilbúið 
að greiða í þeim áætlunum. Útsvarsgreiðendur, í 
Reykjavík og í sveitarfélögunum á Suðurnesjum, 
hljóta að spyrja sig þeirrar spurningar hvort for-
svarsmenn þeirra hafi á prjónunum viðskiptaáætl-
anir sem standi undir því verði sem þeir hyggjast 
greiða fyrir þann hlut sem nú er sýslað með.

Höfundur er alþingismaður.

Fjárfestingar Orkuveitunnar

Í skýrslunni eru nefnd dæmi 
um blásaklaust fólk, sem hefur 
þurft að þola þennan ómann-
úðlega yfirgang, ýmist fyrir 
rangar sakir eða grunsemdir 
um sök og sumir jafnvel að 
því einu að vera af tilteknu 
þjóðerni!



Ádögunum
fór fram 

málþing um 
framtíð mið-
borgarinn-
ar sem af ein-
hverjum ástæð-
um var ekkert 
sérstaklega vel auglýst, allavega 
fór það framhjá mörgum versl-
unareigendum rétt einsog nýju 
opnunartímarnir sem þessi svo-
kölluðu samtök sem bera heitið 
Fólkið í bænum auglýstu á sínum 
tíma. Mér finnst það ótrúleg til-
viljun að stofnendur þessara sam-
taka skuli vinna hjá henni Svövu 
okkar Johansen sem af einhverj-
um ástæðum sat við pallborðið á 
málþinginu. Þá umræðu sem sett 
hefur verið af stað vegna bygg-
ingar á nýrri verslunarmiðstöð í 
miðborginni ætti alfarið að kæfa 
í fæðingu. 

Einsog fram kom í könnun 
Capacent voru helstu ástæður 
fyrir minni umferð í miðborginni 
fjarlægð frá heimilum margra 
og skortur á bílastæðum. Síðast 
þegar ég gáði stóðu hvorki meira 
né minna en fimm bílastæðahús 
í nánd við Laugaveginn, ég hefði 
mun frekar haldið að aðalástæð-
an væri óútreiknanlegt veðurfar 
á Íslandi.

Ég skil það mæta vel að meðal 
Íslendingurinn sem vinnur níu 
til fimm kjósi frekar að fara í 
Kringluna þar sem opnunartím-
arnir eru lengri og hvert sem þú 
snýrð þér er þjónusta og frí bíla-
stæði. Ekki færi ég að verja þeim 
tíma sem ég fengi frá 17- 18 á 
þönum um miðborgina þegar ég 
veit að ég get tekið því rólega í 
Kringlunni.

Með öflugu markaðsstarfi og 
lengri opnunartímum og þá í sam-
ráði við alla – ekki aðeins útvalda 
– væri hins vegar strax hægt að 
auka umferð um miðborgina. Fólk 
gæti þess vegna gert sér dag úr 
bæjarferðinni; ekki bara dundað 
sér við að versla heldur líka notið 
þeirra frábæru veitinga- og kaffi-
húsa sem miðborgin hefur upp 
á að bjóða. Með umferð á ég þó 
fyrst og fremst við gangandi veg-
farendur, ekki reykspúandi bíla 
sem silast niður Laugaveginn. 

Þó að ekkert sé ánægjulegra á 
góðum sólardegi en að rölta niður 
Laugaveginn skil ég að nýbakað-

ar mæður vilji ekki bjóða börn-
um sínum upp á mengað loft. Af-
hverju ekki að breyta Laugaveg-
inum í göngugötu á sumrin? Á 
að setja verslunarmiðstöð inn í 
verslunarmiðstöð? Hver er lóg-
íkin í því? Þetta er allt það sama. 
Það á að varðveita þessi gömlu 
hús sem setja mark sitt á mið-
borgina, án þeirra væri engin 
miðborg.

Og hvað um ferðamennina sem 
halda viðskiptunum uppi í mið-
borginni? Mér finnst það ólík-
legt að þeir velji verslunarmið-
stöð fram yfir sögulegar minj-
ar miðborgarinnar. Ég spyr þig 
Svava, sem ábyggilega telur þig 
vera heimsborgara, hvert ferð 
þú þegar þú ert erlendis? Ferðu 
í gotneska hverfið í Barcelona, 
fyrsta hverfið í París, Strik-
ið í Kaupmannahöfn eða velurðu 
Mall of America? En í Reykja-
vík? Ferðu frekar á Stjörnutorg 
í Kringlunni en vinalegan stað í 
miðborginni?

Á Laugaveginum hefur rekstur 
aldrei þótt jafn dapurlegur og nú. 
Jú, við getum kennt verslunar-
miðstöðvunum um það enda líka 
ansi þægilegt að benda á aðra í 
staðinn fyrir að horfast í augu við 
vandamálið. Laugavegurinn getur 
alveg nýtt sömu markaðsaðferð-
ir og gert er í verslunarmiðstöðv-
unum, því þegar öllu er á botninn 
hvolft virkar þetta allt eins. 

Laugavegurinn er miðstöð 
sjálfstæðra verslunareigenda og 
það er mikilvægt að hann verði 
það áfram. Ég bið ykkur sem 
stundið viðskipti á Laugaveginum  
að vera samkvæm sjálfum ykkur, 
hugsa sjálfstætt og taka ykkur 
saman um að auka velgengni og 
huga að viðskiptalífi miðborgar-
innar á jákvæðum nótum. Í stað-
inn fyrir endalaus fjárútlát, rífa 
niður og byggja nýtt þá eigum við 
að vinna úr því sem við höfum. 

Manneskja, sem mér er afar 
kær, sagði mér að ef við hefðu 
alltaf fallega bollastellið til spari 
gætum við á endanum séð eftir 
að hafa ekki notað það oftar. Við 
gætum líka séð eftir því að fara 
bara í miðbæinn á sparidögum. 
Mér verður hugsað til Menning-
arnætur, sem er einn af stærstu 
viðburðum miðborgarinnar. 
Hvort viljum við að hún sé hald-
in í verslunarmiðstöð eða mið-
borginni?

Höfundur er ritstýra GetRvk.com 

Miðborgin til spari

Ánýafstaðinni al-
þjóðlegri ráð-

stefnu um mænu-
skaða sem haldin var 
hér á landi kom í ljós 
að alvarlegum slysum 
í hestamennsku fer 
fjölgandi hér. Algeng-
asta ástæða hestaslysa 
er fall af baki þar sem 
höfuð, háls og bak verða oft fyrir 
miklum áverkum. Þessi auknu 
slys vekja nokkurn ugg og jafn-
framt spurningar um hvernig 
sporna megi við þessari þróun. 

Þótt hjálmanotkun sé mikil í 
hestamennsku á Íslandi, kemur 
hjálmurinn þó ekki í veg fyrir 
annars konar áverka, eins og 
beinbrot og hálsáverka. „Fall 
af hestbaki“ er tilgreint sem 
helsta ástæða hestaslysa. Hest-
ar eru óútreiknanlegar skepnur. 
Þeir eru flóttadýr og taka því á 
rás ef þeir óttast eitthvað í um-
hverfinu. Ef hestur fælist geta 
viðbrögð knapans skipt sköpum 
um hvort slys verður eða ekki. 
Óreyndur hestamaður getur 
fallið illa af baki. Þá er það því 
miður algengt að of viljugir og/
eða viðkvæmir hestar séu sett-
ir undir byrjendur og lítt vana 
knapa. Fólk ofmetur getu sína 
og telur sig geta riðið hvaða 
hesti sem er. Eigandi hestsins 

tekur það því miður 
trúanlegt – oft með 
skelfilegum afleið-
ingum.

Nú eru hestaferðir í 
algleymi og því ríður 
á að menn fari að öllu 
með gát í þessum 
efnum. Góð regla er 
að setja fyrst rólegan 
og alþægan hest undir 
þann óvana til þess að 
athuga getu hans og 
fikra sig svo uppá við. 

Hestur sem blindrýkur er eins 
og stjórnlaust ökutæki og knap-
inn því í stórhættu.

Það er líka mikilvægt að reið-
tygi séu rétt stillt og hæfi þeim 
sem notar þau. Ístöð eiga helst 
að vera opin þannig að knapinn 
dragist ekki með hestinum ef 
hann fellur af baki. Þá er aldrei 
of oft minnst á nauðsyn þess að 
þau séu rétt stillt miðað við fót-
leggjalengd knapans.

Við skulum þó alltaf minn-
ast þess að hesturinn er lifandi 
skepna sem getur hnotið eða 
dottið og þá er fátt til ráða annað 
en að hafa öryggisbúnaðinn á 
hreinu, þ.e. opin ístöð, ístaðsólar 
með öryggisfestingu og góðan 
reiðhjálm. Þá er vert að ítreka 
þá staðreynd að áfengi og hesta-
mennska fer illa saman og er oft 
ástæða alvarlegra slysa.

Höfundur er forvarnafulltrúi 
VÍS.

Á harða, harða spretti...
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TAKTU OKKUR 
MEÐ Í FRÍIÐ!
Þegar þú kaupir gjaldeyri fyrir meira en 20 þúsund krónur 

eða færð þér MasterCard kreditkort færðu stórt og fallegt 

Latabæjarhandklæði í kaupbæti. Þú getur líka valið að fá 

þægilegt kælibox til að hafa með á ströndina.

Farðu í fríið með fjármálin á þurru:

KREDITKORT
- þægilegasti og öruggasti greiðslumátinn í útlöndum

NETBANKINN
- yfirsýn og helstu bankaaðgerðir hvar sem er í heiminum

REGLULEGUR SPARNAÐUR
- leggðu drög að næsta fríi

GREIÐSLUÞJÓNUSTA
- láttu okkur um að borga reikningana



kr.
kg1.398

GRÍSAHNAKKI
Í BEIKONMARINERINGU

kr.
kg2.498

TÚNFISKSSTEIK

G

kr.
kg2.198

GRÍSALUNDIR
MEÐ SUMARFYLLINGU

kr.
kg2.689

VSOP LAMBAFILLET
KONÍAKSMARINERAÐ

500
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg1.698

STÓRLÚÐA
Í SNEIÐUM

500
kr. kg

Þú sparar

190
kr. kg

Þú sparar

300
kr. kg

Þú sparar23%
afsláttur

KARTÖFLU-
SALAT

149 kr.
pk.

PEPSI MAX
2 LTR

99 kr.
2l

Sýrður rjómi
5 tegundir!

Ótrúlegt
verð!

10%
afsláttur

Fiorucci Parma skinka

- hreint lostæti!

Burger
hrökkbrauð!

20%
afsláttur

Opið 10-21



TilboðT
á lambalæri!

kr.
kg1.798

UNGNAUTASIRLOIN

Bestir í kjöti

34%
afsláttur

Bestir í kjöti, ferskir í fiski og eigum allt á grillið fyrir þig!

Ferskir og ljúffengir ávextir á 

grænmetistorginu!

NÓATÚNS LAMBALÆRI
MEÐ FERSKUM KRYDDJURTUM

1.498 kr.
kg.400

kr. kg

Þú sparar

kr.
kg2.289

HREINDÝRAFRAMPARTS-
SNEIÐAR KRYDDLEGNAR 15%

afsláttur

Grísaspjót
Rhodos
1.198 kr.

kg

...í allt
sumar!

20%
afsláttur

Gæða ís á góðu verði!

Verði ykkur að góðu!



L
ífið er 
ekki
bara
salt-
fisk-

ur, sagði Grímur 
Atlason, bæjar-
stjóri í Bolungar-
vík, þegar hann 
brást við því 
sem kalla mætti 
bölmóð um 
atvinnuástandið
á Vestfjörðum 
í kjölfar áfalla 
sem sjávarútveg-
urinn hefur orðið 
fyrir. Bjartsýnis-
tónninn og bar-
áttuandinn
kemur þeim sem 
þekkja Grím lítið 
á óvart.

Grímur hefur 
alltaf haft mörg 
járn í eldinum, 
segja þeir sem 
þekkja hann vel, 
en allir eru þó 
sammála um að 
Grímur sé mik-
ill fjölskyldu-
maður. „Fyrir 
utan vinnuna er 
hann númer eitt, 
tvö og þrjú fjöl-
skyldumaður,“ 
segir samstarfs-
maður úr tónlist-
arlífinu.

Hann var í 
Menntaskólanum
við Hamrahlíð 
á sama tíma og 
verðandi eigin-
kona hans, Helga 
Vala Helgadótt-
ir, leikkona, fjöl-
miðlakona og 
lögfræðinemi.
Þau kynntust 
þó ekki í skól-
anum, heldur 
kvöldstund eina 
nokkru síðar, 
árið 1999 þegar 
Grímur var ný-
kominn heim frá 
störfum í Dan-
mörku. Vinir 
segja Grím hafa 
tekið fjölskyldu-
lífið með trompi. 
Fyrir áttu hann 
og Helga Vala 
eina dóttur 
hvort, og saman 
eignuðust þau 
tvö börn til við-
bótar og giftu sig 
árið 2000.

Grímur á sér 
marga hatta 
í lífinu. Hann 
er menntað-
ur þroskaþjálfi, 
spilar á bassa, 
hefur verið í 
ýmsum hljóm-
sveitum og flutt 
inn tónlistar-
menn til tón-
leikahalds. Hann 
á sér einnig pól-
itíska hlið, tók 
þátt í starfi 
Vinstri grænna 
og gekk síðar til liðs við Samfylkinguna. 

„Grímur er óvenju skarpur, og óvenju kraftmik-
ill maður. Hann er hiklaus, óhræddur og skemmti-
legur maður. Ég segi hiklaus en einhver annar gæti 
sagt fljótfær, það er hin hliðin á því. Hann er mjög 
óhræddur við lífið, breytingar og nýjar áskoranir,“ 
segir vinur og samstarfsmaður.

„Hann er mikil tilfinningavera, hann er ekki 
þessi ískaldi viðskiptajöfur sem reiknar allt út og 
framkvæmir síðan, hann framkvæmir yfirleitt 
fyrst og reiknar svo,“ segir samstarfsmaður úr 
tónlistarbransanum.

Vinstri græn nutu starfskrafta Gríms um 
skeið, og sat hann meðal annars í stjórn Reykja-
víkurfélags flokksins. Hann bauð sig fram í for-
vali VG haustið 2005 fyrir borgarstjórnarkosn-
ingarnar vorið 2006. Hann hlaut ekki það brautar-
gengi sem hann vildi, lenti í fjórða sæti og færðist 

í það fimmta 
vegna kynja-
reglu. Grím-
ur er ekki skap-
laus maður, 
eins og félagi 
hans úr pólit-
ík orðar það, og 
tók ekki sæti á 
listanum. Ekki 
leið langur tími 
eftir það þar til 
hann gekk til 
liðs við Sam-
fylkinguna.

„Pólitískt er 
hann fyrst og 
fremst mjög 
krítískur á ríkj-
andi stefnur, 
hann er ekki 
mjög flokks-
pólitískur, en 
er róttækur fé-
lagshyggju-
sinni,“ segir 
fyrrum sam-
starfsmaður í 
borgarpólitík-
inni í Reykja-
vík.

Hann segir 
það hafi ekki 
átt að koma 
neinum á 
óvart að Grím-
ur hafi ákveð-
ið að söðla al-
gerlega um og 
sækja um og 
fá starf bæj-
arstjóra í Bol-
ungarvík. „Ég 
hefði ekki verið 
hissa þótt hann 
hefði farið til 
Kuala Lump-
ur. Grímur er 
svona, það eru 
stórar sveifl-
ur í hans lífi. 
Hann er 2,02 
metrar á hæð 
og skrefin eru 
af þeirri stærð-
argráðu.“

Vinir fyrir 
sunnan segja 
það vissulega 
hafa komið á 
óvart að Grím-
ur tæki við 
starfi bæjar-
stjóra í Bolung-
arvík, þótt það 
hafi ekki komið 
á óvart að hann 
hafi söðlað 
um í sínu lífi. 
„Hann var mik-
ill 101 Reykja-
vík maður, svo 
þetta var ekk-
ert sem blasti 
við, en hann 
er ánægður 
þarna,“ segir 
einn.

Grímur
hefur gaman 
af því að horfa 
á fótbolta og 
spila með vin-
unum, sem 
fara auk þess 
reglulega á 
leiki Liverpool. 

„Hann segir gjarnan að besti dagur lífs hans hafi 
verið 1992 þegar Valur vann Skagann 5-1 á Akra-
nesi þrátt fyrir að hafa verið manni undir. Það lýsir 
hans íþróttaáhuga ágætlega, hann er Valsari og 
Liverpoolmaður fram í fingurgóma,“ segir æsku-
vinur.

Tónlistin hefur líka spilað stórt hlutverk í lífi 
Gríms, hann spilar á bassa og er í hljómsveitinni 
Grjóthrun í Hólshreppi. Hann hefur auk þess flutt 
til landsins fjölda tónlistarmanna í gegnum fyrir-
tækið Austur-Þýskaland.

Einkenni tónlistarmannsins og tónleikahaldar-
ans Gríms er fyrst og fremst að vera sáttasemjari. 
„Hann reynir að hugsa út í öll smáatriði, til dæmis 
reynir hann að gæta þess þegar hann stendur fyrir 
tónleikum að tónlistarmennirnir fari héðan með 
góðar minningar,“ segir samstarfsmaður.

Besti dagurinn 
þegar Valur vann

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Tjáðu þig! Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!



[Hlutabréf]

Árásir á olíuvinnslustöðvar við 
Nígerósa í Nígeríu og mikil eftir-
spurn eftir eldsneyti í Banda-
ríkjunum hefur keyrt upp heims-
markaðsverð en Norðursjávarolía 
fór hæst í rúma 76 dali á tunnu í 
gær. 

Sambærilegt verð á svartagull-
inu hefur ekki sést síðan í ágúst í 
fyrra en þá var það nýkomið niður 
úr 78,48 dölum á tunnu og hafði 
aldrei verið hærra. 

Greinendur segja í samtali við 
breska blaðið Financial Times að 
eftirspurn eftir eldsneyti í Banda-
ríkjunum hafi náð hámarki í kring-
um þjóðhátíðardaginn 4. júlí og 
muni líklega draga úr henni eftir 
því sem líði á sumarið. 

Olíuverð í 
hæstu hæðum

Sensex-vísitalan rauk í methæðir 
við lokun markaða á Indlandi í gær 
þegar hún rauf 15.000 stiga múrinn. 

Vísitalan hefur hækkað um tæp 
níu prósent á árinu og þykir end-
urspegla bjartsýni fjárfesta um 
góðar horfur í indversku efnahags-
lífi og ágæta afkomu fyrirtækja þar 
í landi. Þar á ofan benda hagvísar til 
að verðbólga hafi hjaðnað auk þess 
sem litlar líkur eru á að stýrivextir 
muni hækka. 

Vísitalan hækkaði um 50 prósent 
á síðasta ári. Reikna má með að hún 
hefði hækkað meira ef ekki hefði 
komið til snögg niðursveifla um 
mitt ár. 

Sensex-vísitalan 
í methæðum

Greiningardeildir Landsbankans og Glitnis spá því að 
Úrvalsvísitalan hækki um allt frá 37 til 45 prósenta á árinu 
öllu. Úrvalsvísitalan hefur verið á mikilli hraðferð síðustu 
daga, endaði í 8.546 stigum við lokun markaða í gær, en 
hún hefur hækkað um 33,32 prósent það sem af er árs. 

Greiningardeild Glitnis segir í nýrri spá sinni um hluta-
bréfamarkaðinn, arðsemi fyrirtækja á markaði góða, 
rekstur stöðugan og væntingar stuðla að hækkun vísitöl-
unnar. Þá muni greitt aðgengi að fjármagni hafa jákvæð 
áhrif. Greiningardeildin spáir almennt góðri afkomu hjá 
fjármála- og fjárfestingarfyrirtækjum og telur að þau 
styðji að stærstum hluta við hækkun hlutabréfaverðs til 
ársloka.

Greiningardeild Landsbankans spáir því að Úrvals-
vísitalan endi í 8.750 stigum við lok árs. Hún bendir hins 
vegar á að gengi hlutabréfa hafi hækkað mikið það sem af 
sé árs og telur líkur á að hækkanir á hlutabréfamarkaði 
verði minni á seinni hluta ársins. 

Í báðum spám er mælt með kaupum á bréfum Kaup-
þings en gert er ráð fyrir að þau hækki mest á árinu.

Spá allt að 45 prósenta hækkun

Thomas Heinemann hefur verið 
ráðinn framkvæmdastjóri Acta-
vis í Þýskalandi en hann mun 
stýra markaðssókn lyfjafyrirtæk-
isins þar í landi. Actavis gerir ráð 
fyrir miklum vexti í Þýskalandi á 
næstu árum.

Heinemann hefur mikla reynslu 
úr lyfjageiranum en hann hefur 
unnið hjá nokkrum lyfjafyrir-
tækjum þar í landi, nú síðast sem 
markaðs- og sölustjóri hjá þýska 
lyfjafyrirtækinu CT Arzneimittel 
í Berlín, að því er fram kemur í til-
kynningu frá Actavis. 

Nýr hjá Actavis
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Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000

„Hvað er með Ásum?“
Ævintýraferð í goðheima fyrir alla fjölskylduna. 
Goðastyttur Hallsteins Sigurðssonar við texta 
Árna Björnssonar, þjóðháttafræðings.
Laxárstöðvar í Aðaldal

Orka í iðrum jarðar!
Heimsækið gestastofuna í Kröflu, sjáið myndir 
frá Kröflueldum. Kynnist jarðvarma og
orkuvinnslu.
Kröflustöð í Mývatnssveit

Kraftverk
Listaverk sem sjaldan hafa komið fyrir almenn-
ingssjónir – mörg hver með áhugaverða sögu 
sem tengist Landsvirkjun og orkumálum.
Kjarval, Ásgrímur, Gunnlaugur Blöndal og fleiri.
Ljósafossstöð við Sog

Kynnist Kárahnjúkavirkjun!
Upplýsingar um Kárahnjúkaframkvæmdirnar 
ásamt ferðamennsku og útivist norðan
Vatnajökuls. Góður viðkomustaður áður en
haldið er upp á Fljótsdalsheiði.
Végarður í Fljótsdal. Opið 9–17 alla daga.

Líf í Þjórsárdal
Ómissandi viðkomustaður á leiðinni inn á 
Sprengisand og í Veiðivötn.
Sultartangastöð ofan Þjórsárdals

Heimsókn í Húnaþing
Kynnið ykkur orkumál og starfsemi 
Blöndustöðvar í starfsmannahúsi stöðvarinnar.
Blöndustöð, Húnaþingi

Kynnist okkur af eigin raun
Heimsækið Landsvirkjun í sumar.

Stöðvarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.

Komdu í heimsókn í sumar!

Landsvirkjun býður landsmönnum að heimsækja sex stöðvar í sumar þar sem bæði er hægt að kynna sér staðreyndir

um umhverfisvæna íslenska orku og skoða fjölbreyttar sýningar um menningu, list og sögu.

Íslensk orkumál og virkjanir – alþjóðleg fyrirmynd í umhverfismálum



Við Össur frændi minn höfum 
báðir yndi af því að spjalla við fólk 
á förnum vegi og erum forvitn-
ir um bæði lifnaðarháttu fólks-
ins og skoðanir á landsins gagni 
og nauðsynjum. Það er ekki komið 
að tómum kofanum hjá Tyrkjum 
ef þeir hitta ferðamenn sem vilja 
ræða málin. 

Vegna þessa spjalláhuga höfum 
við komist í kynni við skemmti-
lega bræður sem einnig eru svo 
miklir dugnaðarforkar að þeim 
fellur aldrei verk úr hendi. Samt 
gefa þeir sér ævinlega tíma til 
að taka á móti gestum, spjalla og 
kankast á við þá. Þetta eru Fidan-
bræðurnir. Þeir eru hingað komn-
ir frá Austur-Tyrklandi og hafa 
víða ferðast. Alí bey sem fer fyrir 
þeim hefur meira að segja komið 
til Íslands.

Í kvöld buðu Alí og Mehmet 
okkur í ógleymanlega strandferð. 
Um hálftíma akstur norðan við 
Marmaris er lítil vík sem heit-
ir Boncuk og þar er tjaldstæði. 
Fjölskyldur
bræðranna eru 
þar í útilegu því 
að krökkunum 
þykir matur í 
því að fá að sofa 
í tjaldi á nóttunni 
og busla í sjónum 
á daginn. Báðir 
hafa bræðurnir 
sótt kvonfang til 
Finnlands og tóku 
konurnar Mina 
og Tina hinum 
norrænu gestum 
opnum örmum.

Gestrisnin í 
þessu tyrknesk-
finnska boði var 
takmarkalaus.
Okkur var tekið 
eins og nákomn-
um ættingjum og 
kræsingar born-
ar á borð.

Þetta var 
ógleymanlegt kvöld við öldugjálf-
ur, tyrkneskan mána, stjörnu-
himin, angan af gróðri og hafi. Í 
fjarska ljós á einhverri eyju. 

Hitinn er 40 stig. Þetta gæti ekki 
verið notalegra.

Nú er hitinn kominn niður fyrir 
40 gráður. Loftið hérna er þurrt 

og stöðugt nokkur gola af hafi. Ef 
maður hefur nóg vatn að drekka 
og getur haldið sig inni frá því að 
sól er í hádegisstað og til klukk-
an um þrjú síðdegis hefur maður 

ekki undan neinu að kvarta.
Jafn sjálfsagt og það er að fara 

í sundlaugar á Íslandi er að fara 
hér í tyrkneskt bað. Tyrkneskt 
bað er raunar gufubað eins og 
við þekkjum frá Íslandi, en bað-
salur og bekkir eru úr marmara. 
Fyrst fórum við í venjulegt sána-
bað, síðan í tyrkneska vatnsgufu- 
baðið. Þar inni var hlýtt en til að 
kæla sig voru þar koparkrúsir til 
að ausa sig köldu vatni. 

Tyrkneskir baðverðir reka 

mann ekki úr sundfötunum eins 
og íslenskir stéttarbræður þeirra 
heldur grípa mann og leggja endi-
langan á marmaraborð og skrúbba 
og sápa frá toppi til táar.

Úr guf-
unni var farið 
í nuddpott 
með notalega 
svölu vatni. 
Þar hefði ég 
gjarna setið 
lengur en ég 
átti stefnumót 
við rakara á 
staðnum. Sá 
var mikill 
fagmaður og 
hrein unun að 
sjá hann hand-
leika rakhníf-
inn. Skemmti-
legast var þó 
í lokin en þá 
kveikti rak-
arinn á spritt-
blysi og rak 
það nokkr-
um sinnum í 
eyrun á mér 
og upp í nefið. 

Hann var svo snar í snúningum 
við þessar kúnstir að ég brenndi 
mig ekki, hins vegar gaus upp 
mikil sviðalykt. Hún var af þeim 
stríðu hárum sem taka að vaxa út 
úr eyrum og augnabrúnum karl-
manna þegar hárvöxtur á hvirflin-
um er tekinn að minnka og leitar 
út á öðrum stöðum.

Í lokin voru baðgestir lagð-
ir á nuddborð og andlit 
þeirra þakin 
með grænum 
leir sem ýmis 
lífgrös höfðu verið mulin
út í. Leirinn var látinn harðna 
á andlitunum, síðan skolað 
burt og þá hófst nudd frá 
iljum til hvirfla.

Svona meðhöndlun 
mundi ég láta eftir mér 
daglega ef ég byggi 
í þessu lífsnautna-
landi. Þetta kostaði 
50 lírur fyrir frú 
Sólveigu en 60 
lírur fyrir mig 
enda fór hún á 
mis við rakst-
urinn. Inni-
falið var 
akstur fram 
og tilbaka á 
hótelið, samtals um 5.500
kr. 

Sá tyrkneski matur sem við 
höfum fengið hérna er yfirleitt 
alveg prýðilegur. Nýjungagirnin 
rak okkur samt á indverskt veit-
ingahús í kvöld. Þetta er fyrirtaks 
góður staður og heitir Taj Mahal 
hérna við aðalgötuna í Marmar-
is sem Íslendingar kalla Lauga-
veginn. Tvímælalaust eitt af betri 
veitingahúsum sem ég hef komið 
á og bjóða upp á indverskan mat; 
næstum eins gott og Austur-Ind-
íafélagið við Hverfisgötuna. 
Mikill og góður matur og drykk-
ur handa fjórum fullorðnum og 
fjórum börnum kostaði samtals 
190 lírur. Það eru um 9.000 krón-
ur.

Dagarnir í sumarfríinu eru fljót-
ir að líða. Það er ekkert lát á 
gestrisni þeirra Fidan-bræðra 
og eiginkvenna þeirra. Í dag 
fórum aftur við til Boncuk. Úti-
legunni var að ljúka og okkur 
var boðið með til að synda í sjón-
um og sleikja sólina fram eftir 
degi. Það var gaman að sjá þenn-
an fallega stað í björtu.

Þarna voru samankomnir gest-
gjafar okkur Mina og Ali Fidan 
með börnum sínum Ilhan og 
Melek og Mehmet Fidan bróðir 
Alís og kona hans Tina og strák-
arnir þeirra Adem og Mert, auk 
þess kom þarna Ahmet sem er 
elstur Fidan-bræðra. Ennfremur 

var þarna vinkona Minu og Tinu, 
Merit, sem er hjúkrunarkona og 
sömuleiðis af finnsku bergi brot-
in. 

Þarna var buslað í sjónum og 
legið í sólbaði fram eftir degi 
og svo var grillað. Það tóku allir 
hraustlega til matar síns. Því 
miður var þarna stödd boðflenna 
nokkur, það var geitungur sem 
beit Ilhan litla í munnvikið. 
Hjúkrunarkonan Merit brá við 
skjótt og gaf honum cortison-
töflur til að forða því að hann 
bólgnaði upp. Til alls öryggis fór 
Alí með Ihlan litla á slysavarð-
stofu og lét lækni skoða hann. 

Læknirinn gaf Ilhan sprautu 
og svo sofnaði litli maðurinn og 
kenndi sér einskis meins þegar 
hann vaknaði.

Á hæð hérna fyrir ofan okkur er 
sundlaug og garður með vatns-

rennibrautum. Þangað 
skjögruðum við upp í 
morgunsólinni. 

Börnin eru nýjunga-
gjörn og vilja stöðugt 
vera að gera eitthvað 
nýtt. Ég er værukær 
íhaldsmaður, vil helst 
gera sem minnst eða 
þá eitthvað sem ég 
hef örugglega gert 
áður. Mér finnst eig-
inlega meira gaman 

að lesa ævintýri en 
taka þátt í þeim.
Næst vildu blessuð 

börnin fara í siglingu. 
Það varð úr að við fórum 

með þau í „tunglskins-
siglingu“ til að kom-
ast hjá því að steikja 

þau í sólinni í dags-
langri bátsferð. Þrátt 
fyrir magadansmær 
sem var öll af vilja 
gerð að skemmta gest-
um var þetta ferðalag 
mikil mistök. Ekki 
skal ég lasta maga-
dansinn en einhvern 

veginn hefur mér alltaf 
fundist magadans álíka 
þokkafullur og íslensk 
glíma. 

Í þessari siglingu voru 
leikin dægurlög í forneskju-

legt hátalarakerfið og hávaðinn 
slíkur að brakaði í hverju tré í 
bátnum. Það eina sem var ein-
hvers virði í ferðinni var hinn 
fagri tyrkneski máni sem skaust 
upp á himininn með ótrúleg-
um hraða – en hann hefðum við 
sosum getað skoðað af þurru 
landi.

Hérna á hótelinu gerðist sá sorg-
legi atburður í dag að einn úr 
hópi Íslendinganna, maður á 
besta aldri, varð bráðkvaddur. 
Samlandar hans hér á gistihús-
inu finna sárt til með fjölskyldu 
hans. Við svona aðstæður eru 
orð lítils megnug en samúðina 
má lesa hér úr hverju andliti.

Á morgun förum við heim. Leggj-
um af stað héðan klukkan átta 
annað kvöld 
og fljúgum 
heim frá 
Dalaman-
flugvelli á 
miðnætti. 
Ferðakvíð-
inn er kom-
inn aftur. En 
þar í móti 
kemur tilhlökkun eftir að koma 
heim úr góðu fríi.

Undir tyrknesku tungli
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá mánaskinssiglingu, gestrisnum bræðrum, logandi rakstri, tyrknesku gufubaði og stefnu-
móti við magadansmær úti í hafsauga.

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

Tilboð 21.990kr.
Verð áður 24.990 kr 
Líftíðarábyrgð

Önnur sett frá 14.990 kr.

Vangen
öndunarvöðlur

Tilboð 15.990kr.
Verð áður 18.990 kr.

Vangen mittisvöðlur
Frábærar dömuvöðlur 

Tilboð 11.990kr.
Verð áður 14.990 kr. 

Vöðlujakki

Tiboð 14.990kr.
Verð áður 19.990 kr.



VIÐ FELLSMÚLA & NJARÐARBRAUT

GARÐVÖRUR

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

SNÚRUKEFLI, RAKAÞOLIN
ÝMSAR GERÐIR

7995
HÁÞRÝSTIDÆLA 60 BAR

8995
HÁÞRÝSTIDÆLA 100 BAR

9990
LAUFSUGA

5995
HEKKKLIPPUR, RAFMAGNS

12.900
SLÁTTURVÉL, RAFMAGNS

9995
SLÖNGUKEFLI

1523
FJÖLTENGI, VATNSÞÉTT

M/ 4 TENGLUM

1390
GARÐSLANGA MEÐ
STÚT OG TENGJUM

1995
ÚÐABRÚSI 5L

1999
STUNGUSKÓFLA

1999
GAFFALL

995
GARÐHRÍFA

695
STRÁKÚSTUR

199
GARÐHANSKAR

99
VINNUHANSKAR

FRÁ:

199
GARÐKLÓRA

690
GREINAKLIPPUR - 2 STK.

790
SLÖNGUTENGJASETT - 4 HLUTIR

999
GARÐÚÐARI

159
SLÖNGUTENGI

390
GREINAKLIPPUR

490
GRASKLIPPUR

199
GARÐSKÓFLA

4990
HJÓLBÖRUR - VANDAÐAR

2995
SLÁTTUORF 250W

8995
SLÁTTUORF 400W

19.990
SLÁTTUORF, BENSÍN

12.990
KEÐJUSÖG, RAFMAGNS

19.990
KEÐJUSÖG, BENSÍN

STÖÐUM2NÚ Á







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

40 ára afmæli
Jóhannes Elíasson 

hárskurðarmeistari

er fertugur í dag, 7. júlí. 
Óska öllum landsmönnum til 

haming ju með daginn. 
Er staddur erlendis á afmælisdaginn. 

Ástkær faðir minn,

Ísak Georgsson,

lést 19. júní sl. í Malmö og var jarðsunginn 1. júlí í
Jerúsalem.

Fyrir hönd aðstandenda,

Georg Friðgeir Ísaksson.

Frændi okkar,

Ólafur Jóhannsson,
Þangabakka 10, áður til heimilis að
Leifsgötu 26,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju mánudaginn
9. júlí kl. 13.

Fyrir hönd aðstandenda,

Erla Ólafsdóttir.

Hjartanlegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför eiginmanns míns, föður,
tengdaföður og afa,

Kristjáns Péturssonar
Dverghömrum 18, Reykjavík.

Sérstakar þakkir sendum við því starfsfólki
Landspítalans sem hlúði að Kristjáni í veikindum
hans og starfsfólki Hamraskóla fyrir alúð og hlýju í
okkar garð.

Auður Thorarensen
Sólrún Lísa Kristjánsdóttir   Olaf Möller
Garðar Kristjánsson    Kristín Snore
Magnús Arnar Sveinbjörnsson  Jófríður Ósk Hilmarsdóttir
Axel Örn Kristjánsson
Kristján Örn Kristjánsson   Steinunn Ýr Hjaltadóttir
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigrún Sigtryggsdóttir
Pretlove Hermaníusson,
áður til heimilis að Oddeyrargötu 24,
Akureyri,

sem lést 4. mars sl. í Perth í Vestur-Ástralíu, verður
jarðsungin frá Bústaðakirkju mánudaginn 9. júlí kl. 11.
Jarðsett verður frá Illugastaðakirku í Fnjóskadal mið-
vikudaginn 11. júlí kl. 17. Þeir sem vilja minnast henn-
ar eru hjartanlega velkomnir.

Fyrir hönd annarra aðstandenda,

Brenda Pretlove.

Þökkum af alhug öllum þeim sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og sendu vinarkveðj-
ur við andlát og útför hjartkærs bróður
okkar, mágs og frænda,

Sveins Ágústs Haraldssonar,
Álfholtsvegi 121, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til hjúkrunarþjónsutu Karitas fyrir
ómetanlega þjónustu, styrk og umhyggju.

Ingibjörg Haraldsdóttir
Hulda Haraldsdóttir   Þorgeir Ólafsson
Hrönn Haraldsdóttir   Trausti L. Jónsson
systkinabörn og fjölskyldur.

„Sinfónía þarf að innihalda 
allt. Alveg eins og lífið sjálft.“

Við þökkum einstakan hlýhug og samúð
við andlát elskulegrar eiginkonu, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Elínar Sigurðardóttur,
Fögrukinn 9, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til hjúkrunarþjónustu Karitas og
hjúkrunarfólks LSH, deild 13 G.

Trausti Ó. Lárusson
Auður Traustadóttir   Guðmundur Á. Tryggvason
Anna Kristín Traustadóttir
Sigrún Traustadóttir
Óskar Lárus Traustason Guðrún Pálsdóttir
Elín Ósk, Trausti, Svava Dís, Bjarni, Tryggvi, Páll Arnar
og barnabarnabörn.

Bandaríkjamenn hernema Ísland

AFMÆLI

Afmælismót íslenskra skáta fer fram 
á Úlfljótsvatni um helgina. Mótið hófst 
5. júlí og stendur til sunnudags 8. júlí. 
Mótið er liður í hátíðarhöldum skáta-
hreyfingarinnar í tilefni af því að 100 
ár eru liðin frá fyrstu skátaútileg-
unni sem fór fram á bresku eyjunni 
Brownsea. Þessi útilega markaði upp-
haf skátastarfs sem breiddist út til 
fjölmargra landa á fáeinum árum. Í 
dag telur skátahreyfingin um 38 millj-
ónir félaga í öllum heiminum. 

„Afmælishátíðin á Úlfljótsvatni 
er svona upphitun fyrir alheimsmót 
skáta sem fer fram fjórða hvert ár. Að 
þessu sinni á Englandi í lok júlí. Við 
erum um 430 skátar sem förum frá 
Íslandi og þetta er einn stærsti við-
burður í heiminum þar sem ungt fólk 
á aldrinum 14-18 ára safnast saman,“ 
segir Jón Ingvar Bragason, fræðslu-
stjóri Bandalags íslenskra skáta.

Um 400 skátar eru mættir á afmæl-
ismótið á Úlfljótsvatni og var það Mar-
grét Tómasdóttir, skátahöfðingi, sem 
setti mótið. Jón Ingvar býst við að 600 
manns muni láta sjá sig um helgina og 
segir alla hjartanlega velkomna. 

Skátastarfið er í mikilli sókn á Ís-
landi og Jón Ingvar segir um 3.500 
skáta á aldrinum 7-22 ára virka í skáta-
starfi á Íslandi. „Skátastarfið er hollur 
og góður félagsskapur sem og góður 
undirbúningur fyrir leiðtogastörf. 
Enda eru margir helstu leiðtogar 
landsins skátar,“ segir Jón Ingvar. 

Skátarnir eru mikið í útivist og 
hjálparstarfi en eru líka duglegir við 
að hafa það gaman saman. „Skáta-
starfið er lærdómur sem nýtist út lífið. 
Skátar þurfa að takast á við ýmis verk-
efni í starfinu. Bæði líkamlegar áskor-
anir á ferðalögum og líka vitsmuna-
legar. Það að hjálpa öðrum og læra að 

vinna í hóp er gífurlega mikilvægt,“ 
segir Jón Ingvar.

Öllum sem vilja kynna sér starfsemi 
skátahreyfingarinnar er velkomið að 
mæta á Úlfljótsvatn og taka þátt í af-

mælisfögnuðinum. Að sögn Jóns Ingv-
ars verða starfræktar sérstakar búðir 
fyrir fjölskyldur, eldri skáta og aðra 
sem hafa áhuga á að kynna sér starf-
semina. www.skatar.is





V
iltu lofa mér því að 
hafa þetta ekki of 
dramatískt?“ biður 
Tomasz blaðamann. 
Ekkert „martrað-
irnar leita mig enn 

uppi“ eða „get aldrei litið fjöllin 
sömu augum“ í æsifréttatón segir 
hann og brosir. Enda er Tomasz lítt 
gefinn fyrir að ræða lífsreynslu 
sína á dramatískum nótum. Neit-
aði meðal annars dagblaði hér í 
bæ viðtali fyrir um tveimur árum 
þegar fjallað var um snjóflóðin 
vegna þeirra 10 ára sem liðin voru 
frá flóðunum á Flateyri og Súða-
vík. Tomasz segir að blaðamaður 
þar á bæ hafi hellt sér yfir hann 
fyrir að vilja ekki koma í viðtal og 
hundskammað. Þótt hann hafi ekki 
verið til í að segja sögu sína þá er 
hann til í það í dag enda er hún ein 
af þeim litlu sögum sem enda vel.

Þótt snjóflóðið marki djúp spor í 
ævisögu Tomaszar, endar ævi hans 
hvorki þar né hefst. Sagan byrjar 
nefnilega í pólskum bæ, Bialyst-
ok, alveg við landamæri Rúss-
lands. „Þar sem við bjuggum svo 
nálægt landamærunum var bær-
inn undir talsverðum rússneskum 
áhrifum. Fyrstu 8 ár ævi minnar 
bjó ég þar með ömmu og mömmu 
og minnist þeirra með gleði. Pólsk-
ir vetur voru mjög kaldir svo hvað 
veðurfarið varðar voru viðbrigðin 
við að flytja til Íslands lítil. Helstu 
viðbrigðin voru þessi hrikalegu 
vestfirsku fjöll en ég hafði aldrei 
séð slík fjöll áður þar sem Pólland 
er nær eitt sléttlendi.“ 

Móðir Tomaszar flutti til Íslands 
ári áður en Tomasz kom til lands-
ins og á meðan bjó hann hjá ömmu 
sinni í Póllandi. Í leit að betra lífi 
fann hún sig vel á Vestfjörðum og 
lét svo senda eftir Tomaszi sem 
kom um 9 ára gamall til lands-
ins. „Ég flutti úr pólskri sveit í 
íslenska sveit, nema sú íslenska 
var mun smærri í sniðum. Auðvit-
að var þetta erfitt fyrst, að kunna 
ekki tungumálið en ég þakka 
dvölinni í Súðavík og fólkinu þar 
hversu vel mér gekk að aðlagast 
sem og hversu vel ég tala íslensku 
í dag.“ Enda má ekki heyra á Tom-
aszi að hann hafi einhvern tímann 
ekki kunnað íslensku. „Súðavík 
var eins og ein stór fjölskylda og 
allir voru opnir fyrir því að kynn-
ast manni og tóku manni opnum 
örmum. Á þeim tíma var heldur 
ekkert um þá fordóma gegn Pól-
verjum sem eru mun meira áber-
andi í dag. Að minnsta kosti varð 
maður ekki fyrir slíku fyrr en 
seinna í lífinu. Fólkið fyrir vestan 
var alveg frábært.“ 

Tomasz er jákvæður og glaðlynd-
ur og smitar jákvæðum straumum 
frá sér. Hann segist í raun bara 
eiga góðar minningar frá Súðavík 
þrátt fyrir það sem gerðist árið 
1995, þegar hann vaknaði morg-
uninn 16. janúar í snjónum og hélt 
sig vera að dreyma, eða réttara 
sagt, staddur í afar langri, rugl-
ingslegri martröð. Martröð björg-
unarmanna og allra landsmanna 
var aftur á móti sú, eftir 25 tíma 
leit, að enginn fyndist á lífi og er 
björgun Tomaszar því landsmönn-
um eftirminnileg. „Við mamma 
sváfum hvort í sínu herberginu en 
flóðið lenti þannig á hennar her-
bergi að hún gat sjálf bjargað sér 
úr flóðinu strax í byrjun. Næstu 
tímana varð hún því að bíða eftir 
því að ég fyndist. Flóðið hreif mig 
með sér langa vegalengd og lenti 
ég á vatnsrúmi úr næsta húsi og 
það vafðist einhvern veginn utan 
um mig. Ofan á mig fékk ég svo 
fataskápinn minn með öllum föt-
unum mínum.“ Þessi ótrúlegi vafn-
ingur virkaði sem hálfgert hreið-
ur fyrir Tomasz, hélt á honum 
hita og bjargaði lífi hans. „Ég var 
mjög kalinn þegar ég fannst en 
hefði getað verið verri. Ég áttaði 
mig aldrei á því hvað hafði gerst 
á þessum 25 tímum. Meðvitundin 
datt út og inn og ég hélt að þetta 
væri mjög langur martraðar-
kenndur draumur. Mér fannst ég 
fljóta á einhverju, verða sjóveik-
ur og var það auðvitað vatnsrúm-
ið sem skapaði þá tilfinningu. Sem 

betur fer eiginlega áttaði ég mig 
ekki á því hvað gerst hafði meðan 
ég var fastur í snjónum.“ 

Þegar Tomasz fannst var hann 
fluttur til Ísafjarðar þar sem 
móðir hans beið og dvaldi þar 
næstu tvær vikurnar. Hann flutti 
ekki aftur til Súðavíkur og kom 
þangað fyrst tveimur árum síðar. 
Hann segist sjálfur ekki hafa haft 
neinar martraðir á seinni árum, og 
hlakki alltaf til að fá snjó yfir jól 
og áramót. Aftur á móti hafi móðir 
hans skiljanlega alltaf áhyggj-
ur þegar veður sé vont og óttist 
oft um hann. Þau misstu þó mikið 
af vinum og meðal þeirra 13 Súð-
víkinga sem létust í flóðinu voru 
mæðgur sem þau Vera og Tom-
asz leigðu hjá og bjuggu í sama 
húsi. Stelpan var aðeins tveimur 
árum eldri en Tomasz. „Ég hugsa 
þó alls ekki mikið um þessa lífs-
reynslu verð ég að segja. Þetta 
er eitthvað sem gerðist, hluti af 
minni fortíð, en það er mikilvægt 
að halda áfram og njóta þess að 
maður hefur lífið. Ég er þó ekk-
ert feiminn að segja frá reynslu 
minni sé ég spurður og það gerist 
oft að flóðið í Súðavík berst á tal 
þar sem ég er staddur án þess að 
fólk viti að ég lenti í því, það var 
bara síðast á sunnudaginn sem 
það var.“ Slíkt hefur líka gerst þar 
sem Tomasz er nærstaddur og þá 
sérstaklega verið rætt um „strák-
inn sem var fastur í flóðinu í 24 
klukkustundir“. „Það er svolít-

ið skrítið, jú, þegar maður lend-
ir í því en þetta voru það miklar 
náttúruhamfarir að það er ekkert 
skrítið að þetta sitji svolítið þungt 
á þjóðarsálinni. Manni fannst 
ótrúlegt að sjá hvað þjóðin stóð 
sterk saman og breyttist þarna í 
samheldna fjölskyldu. Þetta ár, 
1995, með flóðinu fyrst í Súðavík 
og svo á Flateyri, var mjög erf-
itt og þetta hvílir enn hálfþungt á 
þjóðinni. Flestum þykir því gaman 
að heyra sögu mína um hvernig ég 
komst lífs af. Kærastan mín, hún 
til dæmis hafði heyrt um strák-
inn sem lifði flóðið af og var mjög 
hissa að heyra að það væri ég 
þegar við vorum að byrja saman.“

Leið Tomaszar og móður hans lá í 
Kópavoginn eftir flóðið og þar bjó 
hann næstu árin og gekk í grunn-
skóla og svo síðar Menntaskólann 
í Kópavogi. Það var talsvert erfið-
ara að aðlagast í svo miklu stærra 
bæjarfélagi og Tomasz segir að 
þau hafi átt fáa að, enda ekki með 
neina ættingja fyrir sunnan. Þau 
hafi þó komist í gegnum fyrstu 
árin og smám saman hafi lífið 
orðið auðveldara. „Á heimilinu var 
töluð pólska og við mamma tölum 
alltaf pólsku okkar á milli. Ég er 
Pólverji og með pólskan ríkisborg-
ararétt en ég er búinn að búa hér 
meira en helming ævi minnar og 
lít því á mig sem nokkuð venjuleg-
an íslenskan strák. Mér þykir mjög 
vænt um Pólland og er í miklu sam-

bandi við ættingja mína þar en þar 
ytra eru litlir möguleikar. Þar væri 
ég líklega ekki staddur í því starfi 
sem ég er í dag eða með þá mennt-
un sem ég fékk hér á Íslandi.“ 

Tomasz útskrifaðist sem við-
skiptafræðingur frá Háskólanum 
í Reykjavík fyrr í sumar og fékk 
strax vinnu sem sérfræðingur á 
markaðssviði Spron. Hann seg-
ist vera kominn í draumastarfið 
og finnist fátt skemmtilegra en að 
vakna á morgnana og fara í vinn-
una. Námið tók hann með kær-
ustu sinni, Berglindi Svansdótt-
ur, en þau urðu samferða í gegn-
um það frá byrjun og útskrifuðust 
því bæði sem viðskiptafræðing-
ar í júní. „Við Berglind erum búin 
að vera saman síðan við kynnt-
ust í sumarvinnu hjá Frumherja 
þegar við vorum 18 ára gömul og 
við erum trúlofuð í dag. Það var 
frábært að fara í gegnum þetta 
saman og svo slógum við tvær 
flugur í einu höggi og unnum BS-
verkefnið okkar saman.“ 

Lokaverkefni Tomaszar og Berg-
lindar fjallaði einmitt um aðlög-
un Pólverja hér á landi og kom 
þar margt forvitnilegt í ljós. „Við 
tókum viðtöl við marga Pólverja 
sem búsettir eru hér á landi og þar 
kom meðal annars í ljós, að líkt og 
reynsla mín er, gekk þeim Pólverj-
um sem fluttust í sveit mun betur 
að aðlagast en þeim sem fluttu 
beint í þéttbýlið. Í minni bæjun-

Þakklátur fyrir að vera til
Árið 1995 var lítill 
pólskur drengur búinn 
að eiga heima í Súðavík 
í rúmt ár þegar snjóflóð 
féll á bæinn og hreif 
með sér 14 mannslíf. 
Eftir um sólarhrings leit 
í snjónum, þegar flestir 
höfðu gefið upp vonina 
um að fleiri fyndust á 
lífi, fannst þessi 10 ára 
gamli strákur, vafinn 
inn í vatnsrúm. Í dag er
Tomasz Þór Veruson
sæll og glaður 23 ára 
maður, nýútskrifaður 
sem viðskiptafræð-
ingur úr Háskólanum 
í Reykjavík, og sagði
Júlíu Margréti Alex-
andersdóttur að hann 
kynni að meta hvern 
lífsins dag.

Þetta ár, 1995, með flóðinu fyrst í Súðavík og svo á Flateyri, var mjög erfitt og þetta 
hvílir enn hálfþungt á þjóðinni. Flestum þykir því gaman að heyra sögu mína um 
hvernig ég komst lífs af. Kærastan mín, hún til dæmis hafði heyrt um strákinn 
sem lifði flóðið af og var mjög hissa að heyra að það væri ég þegar við vorum að 
byrja saman.“
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um og sveitinni urðu Pólverjarn-
ir strax hluti af fólkinu sem fyrir 
var og það varð þeim eins og fjöl-
skylda, hjálpaði þeim með tungu-
málið og að aðlagast. Í borginni 
gekk Pólverjunum vel að pluma 
sig á vinnustað, sinntu vinnu sinni 
vel og gekk vel að blanda geði 
við Íslendinga. Þegar vinnutíma 
lauk voru Pólverjarnir hins vegar 
frekar týndir því þá slitnaði upp 
úr samskiptunum, Íslendingarn-
ir fóru heim til sín og Pólverjarn-
ir til sinna dvalarstaða. Þeir ein-
angruðust því frekar og lærðu 
ekki tungumálið.“ 

Tomasz segir að honum finnist 
fordómar gegn Pólverjum vera að 
aukast mikið í samfélaginu og það 
sé sorgleg þróun. Erlent vinnuafl 
sé duglegt, komi hingað til lands 
til að skila sinni vinnu og sé ein-
faldlega að leita sér betra lífs. 
„Sjálfur verð ég ekki fyrir barðinu 
á fordómum í dag enda mjög líkur 
Íslendingi og ég ber það ekki með 
mér að vera af erlendu bergi brot-
inn. Í verkefninu okkar kom í ljós 
að það er þónokkuð af Pólverjum 
sem orðið hafa fyrir fordómum og 
maður er alltaf að heyra einhverj-
ar fréttir af Pólverjum sem verið 
er að hlunnfara eða brjóta á – síð-
ast las ég frétt um það á Vísi, þar 
sem vinnuveitandinn var að níðast 
á pólskum starfskröftum sínum. 
Einnig vantar sárlega upplýsingar 
til Pólverja hvað varðar réttindi 
þeirra á vinnustað og slíkt. Ég veit 
að það er verið að vinna í því en 
það mætti gerast hraðar því þessi 

hópur stækkar sífellt og í dag eru 
um 5 prósent íbúa landsins pólskir. 
Mamma starfar sem túlkur og hún 
lendir í því að fara í jafnvel fimm 
útköll á dag, að túlka á læknastof-
um og öðrum stöðum. Án þess að 
geta farið nánar út í það þá eru oft 
hrikaleg atvik að koma upp.“ 

En er lífspeki manns sem hefur 
verið nær dauðanum en flestir 
ekkert öðruvísi en okkar hinna? 
„Ég veit það nú ekki. En jú, kannski 
að því leyti að ég veit að það mun-
aði mjög litlu að ég væri ekki hér, 
í sambúð með kærustunni minni 
eða á þessum stað í lífinu. Ég reyni 
því að njóta mín, velja réttu hlut-
ina, vil vinna skemmtilega vinnu 
sem gefur mér eitthvað og gera 
skemmtilega hluti. Við kærast-
an mín ferðumst mikið um landið, 
erum mikil náttúrubörn og ég er 
oftast með ljósmyndavélina mína 
með í för en það er vinna númer 
tvö – að taka ljósmyndir,“ segir 
Tomasz glaðlega en hann rekur 
ljósmyndastúdíó ásamt nokkrum 
félögum sínum úti á Granda og 
fæst þar við alls kyns verkefni en 
hann tekur þó skýrt fram að hann 
sé áhugaljósmyndari. „Og það er 
annað, sem kannski er asnalegt að 
segja frá, en ég er ekki hræddur 
við dauðann.

Hann kemur þegar hann kemur 
og átti sem betur fer ekki að koma 
þarna um árið. Þangað til að það 
gerist ætla ég bara að njóta þess 
að vera til.“



A
tli Bollason hringir 
og spyr hvort ég geti 
komið núna. Samt er 
korter þangað til æf-
ingin á að byrja. Ég 
sem hélt að allar hljóm-

sveitaræfingar byrjuðu seint og um 
síðir. En þetta er víst popphljómsveit 
en ekki rokkhljómsveit. Strákarnir 
pikka mig upp á rauðum jeppa og eru 
mjög herramannslegir. Bergur Ebbi 
kvartar yfir þreytu alla leiðina í æf-
ingarhúsnæðið. „Ég er geðveikt búinn 
að vera að reyna að koma mér í stuð. 
Ég ætla nefnilega að eiga besta kvót-
ið í viðtalinu.“ 

Þegar við komum í húsnæðið setj-
ast Bergur Ebbi, Snorri, Atli, Georg 
og Siggi í sófann tilbúnir að láta allt 
flakka. „Það er miklu meira IQ í þess-
ari hljómsveit en flestum öðrum,“ 
segir Bergur Ebbi strax en dregur það 
aðeins tilbaka þegar kemur í ljós að 
enginn af þeim hefur farið í greindar-
próf. „Ég hef aldrei viljað taka svona 
próf. Ef ég mældist kannski undir 
meðallagi greindur, væri bara einhver 
Forrest Gump, það væri hræðilegt.“

Strákarnir eru allir úr Menntaskól-
anum við Hamrahlíð. Tveir þeirra út-
skrifuðust úr Háskólanum í vor. En 
hver skyldi þá vera klárastur? „Við 
vinnum saman sem ein heild. Við erum 
allir sérhæfðir. Siggi er til dæmis nú-
verandi Íslandsmeistari í mjólkur-
kaffilist, í „latte-list“. En hann færir 
fórnir fyrir hljómsveitina. Fer ekki út 
til Belgíu að keppa eins og hann átti að 
gera,“ segir Georg. „Mig langar ekki 
að fara,“ heyrist í Sigga og það er um 
það bil allt sem hann hefur að segja. 

Efni í plötu er langt komið. Bara eftir 
fíniseringar og textabrot. Þeir mæta á 

hverjum degi í æfingarhúsnæðið til að 
undirbúa plötuna. Það þarf að fylgja 
hittaranum eftir og nota „hæpið“ Berg-
ur Ebbi og Snorri semja flest lögin og 
Bergur flesta textana. „Ég ætla að 
vera með eitt lag á hverri plötu. Svona 
eins og George Harrison,“ segir Atli. 
„Ég og Georg erum heimsku gæjarn-
ir,“ grínast Siggi. „Við erum ryþmapar-
ið,“ leiðréttir Georg. „Við erum allir 
mjög duglegir við að útsetja saman. 
Við vorum til dæmis búnir að rembast 
við vinsælasta lagið okkar, „Verum í 
sambandi“ í marga mánuði. Það virk-
aði aldrei.“ 

Og Snorri tekur undir það. „Það 
þarf eiginlega að koma fram að Birg-
ir Ísleifur Gunnarsson hjálpaði okkur 
mikið við útsetninguna.“ 

 „Verum í sambandi“ sló óvart í 
gegn. Þó að strákarnir setji takmarkið 
alltaf hátt þá höfðu þeir enga rosa trú á 
því að þetta lag myndi verða sprengja. 
Þetta var bara sætt lag.

„Þetta er svona „touchy“ og tilfinn-
ingaríkur texti. Annaðhvort hefði fólk 
gripið þetta eða ekki,“ útskýrir Snorri 
sem samdi lagið. „Það sama gildir eig-
inlega um hljómsveitina.“ 

Hljómsveitin varð til fyrir rúmu ári. 
Fólk var ekki með það á hreinu í byrj-
un hvort þetta væri einhver einka-
húmor eða grín. En strákarnir þver-
taka fyrir það. 

„Ég og Bergur höfum oft setið á 
kvöldin og talað um hversu frægir við 
ætlum að verða,“ segir Georg og Berg-
ur hlær mjög hátt og bætir við, „þetta 
er bara eins og lífið. Auðvitað er grín í 
raunveruleikanum.“

Og allt sem þeir gera er útpælt. „Á 
fyrstu tónleikunum vorum við ótrú-
lega æstir og rifum fólk með okkur. 

Fólk vissi ekkert hvernig það átti að 
haga sér,“ lýsir Georg. „En það smit-
aði útfrá sér.“

„Það eru ekki alltaf nein rosaleg 
gæði á flutningi hjá okkur,“ viður-
kennir Bergur Ebbi. „Gæðin koma 
bara annars staðar frá, einhver frum-
kraftur, lífskraftur sem keyrir okkur 
áfram,“ segir Atli ákafur. Og í því 
mætir ljósmyndarinn …

„Ég get ekki látið taka mynd af mér,“ 
segir Georg. „Er myndataka?“ spyr 
Snorri. „Hvað, mættirðu í tweed-jakk-
anum þínum bara að gamni?“ spyr 
Bergur Ebbi og Snorri hlær, meðan 
Georg segist vera ógeð og spyr hvort 
hann geti verið í svörtum plastpoka. 
„En ef ég tek bara nokkrar magaæf-
ingar, þá er þetta kannski í lagi?“ segir 
Georg og nær sér í flíspeysu. „Þetta 
er ekki flíspeysa, þetta er high-tech 
peysa.“

Ég spyr hvort þeir séu ekki með 
samræmt „dress-code“. „Sko,“ svar-
ar Bergur Ebbi. „Við erum rosalega 
mikið fyrir þessa hljómsveitapælingu. 
Gullaldartími hljómsveita var sixtís 
og að mörgu leyti var það gullaldar-
tími popptónlistar. Þessi fjögurra-pís 
tónlist: trommur, bassi, gítar og söng-
ur. Harmonía. Þannig að við höfum 
alltaf litið til sixtís. Til dæmis vorum 
við ógeðslega mikið að spá í búninga. 
Ekki endilega til að vera eins og frá 
þessum tíma heldur var pælingin að 
vera allir eins.“

Georg tekur við: „Sú hugmynda-
vinna endaði þannig að ég og Bergur 
vorum sendir í Kringluna með ógeðs-
lega lítinn pening og við enduðum í 17 
að kaupa einhverja rúllukragaboli.“ 

„Við ætluðum að taka klassíska 
Bítla-rúllukragalúkkið,“ útskýrir 

Viljum vera vinsælir
Sprengjuhöllin er vinsælasta hljómsveit Íslands um þessar mundir. Sumarsmellurinn „Verum í sambandi“ hefur trónað á toppi Tón-
listans vikum saman. Hanna Björk Valsdóttir kynnti sér galdurinn á bak við bandið á hljómsveitaræfingu eitt sólbjart sumarkvöld.

Ef þetta 
væri ástar-
samband 
þá værum 
við komnir 
yfir þriggja 
mánaða 
daðurtím-
ann þegar 
allt er voða 
spennandi.

Bergur Ebbi. 
„Þannig að við keyptum fimm stykki 

af rúllukragabolum og skikkuðum alla 
til að eiga svartar, þröngar gallabux-
ur við. En þetta passaði ekkert á okkur 
alla. Ég er alveg númmer 33 meðan 
Bergur notar 12 þannig að við end-
uðum í Gyllta kettinum daginn fyrir 
tónleika og ég ætlaði í þessar svörtu 
buxur. Það þurfti að leggja mig í gólfið 
á meðan Bergur og ein búðarkonan og 
vinkona hennar náðu að hysja upp um 
mig buxurnar. Svo náðum við að loka 
þeim og þá vorum við bara góð,“ segir 
Georg hlæjandi.

En spiluðu þið í rúllukragabolun-
um?

„Já, kannski fimm sinnum, fólk fílaði 
þetta alveg en svo kom upp rosalegur 
ágreiningur um þetta mál og Snorri sagði 
bara: „Ég ætla að vera í skyrtu.“

Snorri útskýrir. „Þetta byrjaði sko 
þannig að minn bolur skrapp eitthvað 
saman.“ „Iii, bara þinn bolur“ skýt-
ur Atli og hinir hlæja. „Þannig að það 
var bara bumban út og eitthvað fárán-
legt,“ segir Snorri. „Þá ákváðum við að 
þrír myndu vera í bolunum og tveir í 
hvítum skyrtum með bindi. En síðan 
gekk það ekkert upp. Á næstu tónleika 
mætti Snorri bara í gulri skyrtu,“ 
segir Georg.  „Hann vildi meiri futur-
istic búninga,“ heyrist í Berg Ebba.

„Við erum allir sjálfskipaðir popp-
fræðingar. Við kunnum poppfræð-
in upp á 10,“ segir Bergur Ebbi eftir 
mikla umræðu um sölupælingar.

Og hver er þá yfirlýst tónlistar-
stefna ykkar?

„Popptónlist“ segja þeir allir í einu. 
„Ég hef pælt rosalega mikið í þessu 

og eina sem gerir popptónlist að poppi 
er að það sé vinsælt. Það er bara 



Brynjar Smári Þorgeirsson kvartmílukappi er 
með meðfædda mótordellu og veit ekki lengur 
bíla sinna tal.

„Bíladellan er algjörlega meðfædd. Ég man ekki 
eftir mér öðruvísi en með áhuga á mótorhjólum og 
bílum. Ég byrjaði snemma að fást við skellinöðrur 
sem síðan urðu að mótorhjólum og alltof mörgum 
bílum,“ segir Brynjar Smári Þorgeirsson, bílasmið-
ur og kvartmílukappi. 

Brynjar hefur stundað kvartmílusportið af krafti 
síðastliðin þrjú ár og er bara rétt að byrja. Sportið 
er að eigin sögn bara áhugamál og hann segir fæsta 
vera í atvinnumennsku á Íslandi.

Hinn þýski BMW M6 er einn af uppáhaldsbílum 
Brynjars. Hann er árgerð 2006 og er í daglegri notk-
un og auk þess hampaði Brynjar Íslandsmeistara-

titli í drifti á honum í fyrra. 
Markmiðið að sögn Brynjars er ekki endilega að 

komast sem hraðast, heldur bara hafa gaman af. Í 
bílskúrnum á hann óteljandi bíla og hjól en segir 
Mustang árgerð 2006 vera í mestu uppáhaldi þessa 
dagana. 

Stefnan er tekin á sjö mót í ár á vegum Kvartmí-
luklúbbsins og á döfinni er einnig ferð til Þýska-
lands til að keyra. 

Brynjar er menntaður bílasmiður og -málari og 
rekur fyrirtækið Kópsson. Þar er hann á kafi í bílum 
og mótor upp fyrir haus og fær fullan stuðning 
heima við. „Þetta er svona mín einkadella heima, en 
litli bróðir er nú samt á kafi í þessu líka. Við fædd-
umst víst báðir með delluna,“ segir Brynjar hlæj-
andi. Nánari upplýsingar um kvartmílu er að finna 
á síðunni: www.kvartmila.is

Bílarnir eru einkadella

Reiki
Heilunar- og sjálfsstyrkingarnámskeið RVK

Kvöld- og helgarnámskeið í boði, 
næstu námskeið eru: 

FYRIR BÆTTA LÍÐAN OG BETRI STJÓRN Á LÍFI ÞÍNU

Pantanir í síma 553 3934,
milli kl. 10 og 13 virka daga.

Guðrún Óladóttir
reikimeistari og hómópati

Þeir sem hafa áhuga á framhaldsnám-
skeiði í sjálfsstyrkingu hafi samband.

I. stig kvöldnámskeið
   9. – 11. júlí

II. stig kvöldnámskeið
    17. – 19. júlí

pantanir óskast staðfestar

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Björgunarsveitir Slysavarna-
félagsins Landsbjargar verða 
tiltækar á hálendinu í sumar.

Ólöf Snæhólm Baldursdóttir, 
upplýsinga- og kynningafulltrúi 
Slysavarnafélagsins Landsbjarg-
ar, segir umferð um hálendið hafa 
aukist mikið á síðustu árum, sem 
hafi aftur orðið til þess að útköll-
um hefur fjölgað. Félagsmenn 
brugðust við með því að koma á fót 
sérstakri hálendisgæslu og hefur 
starfið gengið vonum framar.

„Þetta er þríþætt verkefni,“ 
segir Ólöf. „Að fækka slysum, 
veita ferðamönnum aðstoð og upp-
lýsingar og vera með viðbragðs-
einingar á hálendinu. Í sumar 
verða fimm björgunarsveitir til-
tækar á hálendinu allan sólar-
hringinn yfir ferðamannatímann 
og er nóg að hringja í Neyðarlín-
una, 112, til að óska eftir aðstoð.“

Að sögn Ólafar var verkefninu 
hrundið af stað á síðasta ári vegna 
fjölgunar útkalla á sumrin, sem 
áður fyrr var næstum rólegur tími 
fyrir björgunarsveitir landsins. 
„Undanfarin ár hafa mörg alvar-
leg slys og nokkur banaslys átt sér 
stað upp á hálendinu,“ bendir hún 
á. „Það sýndi sig síðasta sumar að 
full þörf er á þjónustu af þessu 
tagi.“

Hálendisgæslan er nýjasti lið-
urinn í starfsemi Slysavarnafé-
lagsins Landsbjargar, sem hefur 
fyrir utan björgunarstörf unnið 
ötult fræðslustarf. Í því samhengi 
má nefna bækling um aksturslag á 
hálendinu, sem var settur í bíla-
leigubíla ferðamönnum til glöggv-
unar.

Hvað sem fræðslustarfinu líður 
eru björgunarsveitirnar enn að 
hjálpa illa útbúnum Íslendingum 
með ónóga þekkingu á hálendinu 
eða erlendum ferðamönnum sem  
lenda í ógöngum, til dæmis við að 
aka á litlum bílum yfir ár, að sögn 
Ólafar.

„Maður getur víst aldrei tekið 
of oft fram hversu mikilvægt er 
að vera vel útibúinn og búa yfir 
góðri staðarþekkingu áður en lagt 
er af stað,“ segir Ólöf. „Fara á 
fleiri en einum bíl og helst með 
vönum aðila. Athuga veðurspá og 
fara eftir henni. Hafa ferðaáætlun 

og láta aðra vita af fyrirhugaðri 
ferð. Því þá veit alltaf einhver af 
ferðinni, skili maður sér ekki til 
byggða og þá er samstundis hægt 
að hefja eftirgrennslan. Því fyrr 
sem við vitum eitthvað og getum 
farið af stað, því meiri er árangur-
inn.“

Hálendisgæsla í allt sumar

Geysisstofa í Haukadal er með 
lítið en spennandi fræðasafn 
þar sem er hægt að upplifa 
jarðskjálfta af eigin raun.

Fræðasetrið Geysisstofa í Hauka-
dal er skemmtilegur viðkomustað-
ur á ferð um Ísland. Í setrinu er að 
finna fræðslu um eldgos, jarð-
skjálfta, jökla, hveri, fossa, vatns-
búskap og gróðurfar.

Einnig eru gestir leiddir í gegn-
um sögu lands og þjóðar með 
ýmsum miðlum. Bæði með máli, 
myndum og hljóði. Þar er einnig 
hægt að upplifa jarðskjálfta á 5,6 
á Richter af eigin raun.

Geysisstofa er hönnuð af Guð-
mundi Jónssyni arkitekt, sem 
hefur hannað mörg svipuð verk-
efni tengd menningu og ferða-
þjónustu.

Upplifðu 
jarðskjálfta

Fæst á  N1 í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

Ferðamannabólusetningar 
og ráðgjöf

tímapantanir í síma: 535-7700

Læknasetrið Mjódd,      Þönglabakka 1
www.ferdavernd.is       ferdavernd@ferdavernd.is

ferðavernd

Verð kr. 49.990
Netverð á mann , m.v. 2 fullorðna saman 
í íbúð m/1 svefnherbergi í viku. Aukavika
kr. 14.000.

Aðeins örfáar íbúðir!

Verð kr. 39.990
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 
börn saman í íbúð m/1 svefnherbergi í 
viku. Aukavika kr. 14.000.

Bjóðum nú síðustu sætin til Mallorca 
í júlí á frábæru tilboði.

Bjóðum einstök kjör á gistingu á 
Club Cala D´or Park íbúðahótelinu 

á Cala D´or, 13., 20 og 27. júlí.
Fjölskylduvænt íbúðahótel sem 

býður upp á góða staðsetningu og 
notalega stemmningu. Njóttu lífsins 

á þessum vinsæla áfangastað. 



Karl Gunnlaugsson, eigandi Moto, segir gríðar-
lega söluaukningu hafa orðið á mótorhjólum að 
undanförnu.

„Það hefur algjör sprenging orðið í sportinu, sem 
sést meðal annars á gríðarlegri söluaukningu á hjól-
um,“ segir Karl Gunnlaugsson, eigandi Moto, sér-
verslunar með mótorhjól og fylgibúnað, sem er til 
húsa að Rofabæ 7. „Til marks um það seldust í kring-
um fjörutíu mótorhjól árið 2001 þegar við opnuðum. Í 
dag seljast yfir 200 hjól á ári.“

Karl segir ýmsar ástæður fyrir auknum áhuga á 
mótorhjólum á Íslandi. Hann rekur hann meðal ann-
ars til þess að félög eins og Vélíþróttaklúbburinn, 
sem annast keppnishald, og Mótorhjóla- og sleðasam-
band Íslands, sérsamband sem var stofnað í fyrra 
innan Íþróttasambands Íslands, haldi úti öflugu 
starfi.

Karl segir ennfremur að bættum skilningi yfir-
valda sé að þakka, þar sem þau hafi úthlutað Vél-
íþróttaklúbbnum sérstöku svæði við Litlu kaffi-
stofuna fyrir þremur árum. Með því móti hafi 
félagsmeðlimir loks getað iðkað íþróttina á löglegu 
svæði en ekki utan vega, sem hefur sætt harðri gagn-
rýni.

„Svæðið og verslanir eins og Moto hafa átt sinn 
þátt í að gera íþróttina, búnaðinn og þekkinguna 
aðgengilegri og skemmtilegri fyrir almenning,“ 
útskýrir Karl. „Íþróttin hefur þar af leiðandi smám 
saman breyst úr einkaíþrótt ungra manna yfir í fjöl-
skyldusport.“

Máli sínu til stuðnings bendir Karl á að kúnnahóp-
ur Moto hafi tekið snörpum breytingum á undanförn-
um árum. Til hans leiti sífellt fleiri konur, börn, ung-
menni og fólk alveg upp í sjötugt. „Við höfum brugðist 
við breytingunni með auknu vöruúrvali. Til dæmis 
með því að taka inn sérstakan hlífðarbúnað. Eins 
stærri ferðahjól og búnaðinn sem þeim fylgir, svo 
sem töskur og GPS-tæki. Enda allt gert til að kúnninn 
fari héðan ánægður.“

Sprenging í hjólasportinu

topdrive.is Smiðjuvellir 3 Keflavík Sími: 422-7722
Allar þessar ólíku vörur eiga það sameiginlegt að fást hjá

topdrive.is Smiðjuvellir 3 Keflavík Sími: 422-7722

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



BÍLAR &
FARARTÆKI



Til afhendingar 
strax

ASKJA — Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði
Sími 590 2100 

*Verð miðað við gengi 13. júní

Mercedes Benz
Vito Mixto 4x4
Stuttur, sjálfskiptur, 150 hö, 5 manna 
sendibíll, olíumiðstöð, 17 tommu álfelgur.

Til í nokkrum lengdum og einnig 
afturhjóladrifinn.

3.670.000* kr án vsk.

Mercedes Benz Vito
Beinskiptur, 110 hö, 3ja manna sendibíll.

2.580.000* kr án vsk.

Mercedes Benz Vito 4x4 
Sjálfskiptur, 150 hö, 8 manna bíll, 
olíumiðstöð, rafmagnsopnun á hliðarhurð, 
topplúgur, 16 tommu álfelgur. Hentar 
mjög vel til leigubílaaksturs eða fyrir 
einstakling/fjölskyldu sem þarf á 
hjólastólabíl að halda.

7.100.000 kr. 

5.500.000 kr. til leigubílstjóra

4.800.000 kr. til einstaklinga vegna
       aksturs á fötluðum
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

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

Frábært verð!



HÖNNUN

Snillingurinn Jaime 
Hayon

GARÐUR

Með leikvöll í garðinum
VEGGFÓÐUR

Málað og saumað á veggi

hús&heimili
LAUGARDAGUR 7. JÚLÍ 2007



hús&heimili

Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 105 Reykjavík, sími: 550-5000 Ritstjórar: Kristín Eva Þórhallsdóttir kristineva@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is. Auglýs-
ingar: Ámundi Ámundason og  Ásta Bjartmarsdóttir s. 517-5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. Forsíðumynd: Veggfóður frá Fromental. Sjá umfjöllun á bls. 4.

Fyrir ári síðan var nýr ritstjóri 
ráðin til starfa á hinu rótgróna 
tímariti Hús og híbýli. Sá heitir 
Tinni Sveinsson og á að baki nokk-
ura ára feril í blaðamennsku, en 
að skrifa um híbýli og hús var nýtt 
fyrir honum þegar hann tók við 
stjórninni.

„Ég hef þó alla tíð haft gaman 
af því að spá í heimilinu og fal-
lega gerðum munum,“ segir hann 
og nefnir í því samhengi „sófa-
listaverk“ sem hann keypti fyrir 
skemmstu.

„Þetta er verk eftir ungan 
listamann sem heitir Davíð Örn 
Halldórsson, en hann gerir mjög 
skrautlegar og skemmtilegar 
myndir. Ég var svo heppinn að 
ná í skottið á honum þar sem 
ég var staddur í opnun á sýn-
ingu eftir hann og þar sömdum 
við um kaupin. Myndina kall-
ar Davíð Smáralind og hún er 
máluð á parketbút. Mér finnst 
þetta alveg fullkomið sófaverk 
ef svo mætti kalla,“ segir Tinni 
ánægður og bætir því við að hann 

og kona hans, Sigrún Edda Eð-
varðsdóttir, hafi sérlega gaman 
af því að kaupa myndlist. 

„Við hjónin skemmtum okkur 
konunglega við að kaupa mynd-
ir en ég tel okkur samt ekki gera 
mikið af því. Nú eigum við nokk-
ur verk, sem eru öll eftir unga og 
efnilega listamenn, en ég tek þó 
fram að maður verður að hrífast 
af verkinu líka. Það má ekki bara 
hugsa um ávöxtunina,“ segir þessi 
listhneigði ritstjóri að lokum.

mhg@frettabladid.is

Ekki bara ávöxtun
 Tinni Sveinsson, ritstjóri Húsa og híbýla, telur nauðsynlegt að hrífast af þeim lista-

verkum sem hann kaupir í stað þess að hugsa bara um þau sem fjárfestingu.

Tinni Sveinsson, ritstjóri Húsa og híbýla, hefur gaman af því að kaupa myndlist. „Sófaverkið“ hans heitir Smáralind og er eftir 
Davíð Þór Halldórsson, en á þeim listamanni hefur Tinni töluvert dálæti.

 LÍMMIÐAR Á GAML-
AR KRUKKUR Endur-
vinnsla einskorðast ekki bara 
við gömul dagblöð og tómar 
mjólkurfernur. Hægt er að 
endurnýta gamla hluti á heim-
ilinu með því að breyta þeim 
örlítið. Laura Normandin er 
ein af hönnuðunum á tímarit-
inu Martha Stewart living. Hún 
tekur gamlar krukkur og flösk-
ur og límir á þær límmyndir 
sem hún hefur hannað sjálf. 

hönnun

 SIGTAÐ VATN Fyrsti sturtuhausinn hefur eflaust verið búinn 
til úr eldhússigti. Ítalska hönnunarfyrirtækið Agape design leitar því 
til fortíðar í hönnun sinni á sturtuhausnum Al dente. Nafnið vísar til 
pasta sem á að vera soðið „al dente“ og er svo að sjálfsögðu sett í 
sigti til að aðskilja það vatninu sem það er soðið í. 
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1. Kirsuberjatré teygir anga sína yfir vegginn. Hver 
þarf málverk þegar veggirnir sjálfir geta verið hrein 
listaverk?

2. Silkirendur eru saumaðar með ótrúlegri nákvæmni á 
silkigrunn og veita herbergi fágaðan blæ.

3. Hárfínn silkiþráður er þræddur á nál og mynstrin 
saumuð með hárfínni nákvæmni í silkiefni.

4. Gullið haust eða Golden Fall heitir þessi fallega vegg-
fóðursgerð. Fuglinn er handsaumaður með fínum silki-
þræði í silkiefni en greinarnar eru handmálaðar.

5. Brainchild kallast nýjasta afurð Fromental sem hönn-
uð er fyrir barnaherbergi. Veggfóðrið er til í þremur mis-
munandi gerðum, meðal annars má fá það með mismun-
andi dýrum í hringekju.

solveig@frettabladid.is

 Fyrirtækið Fromental á Bretlandi var stofnað árið 
2005 með það háleita markmið að framleiða falleg-
asta úrval veggfóðurs í heimi. Í dag sérhæfir það sig 
í handmáluðu og handsaumuðu veggfóðri. Stíllinn er 
mismunandi, allt frá blómamynstrum í anda fjórða 
áratugarins til djarfra grafíkmynstra. www.fromental.
co.uk

Málað& saumað 

1

2

3

4

5

á veggiMikið úrval af grillum

Verð 49.900

Sláttuvélamarkaðurinn
Ný verslun á Vagnhöfða 8

10 Rvk, S. 517-2010

Sláttuvélamarkaðurinn
Ný verslun á Vagnhöfða 8

10 Rvk, S. 517-2010

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16
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Ný sælkerabúð á 
Grensásvegi 48!

Gómsæt sjóbleikja á grillið

Ljúffengar lambalundir á grillið.

Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.

Mikið úrval að girnilegum fiskréttum hönnuðum
af fremstu matreiðslumeisturum landsins.

Ævintýralegar sælkerabúðir

T-bone steik að hætti Gallerí Kjöts

20
mínútna eldunartími

Þægindi!
aðeins

Sælkerabúðir Gallerí kjöts og Fiskisögu: Grensásvegur 48, Dalvegur 4, Tjarnarvellir 15, Búðakór 1
Sælkerabúðir Fiskisögu: Hamraborg 14a, Skipholt 70, Höfðabakki 1, Nesvegur 100
Sundlaugarvegur 12, Háaleitisbraut 58-60, Ægisbraut 29, Akranesi

Nú hafa Gallerí Kjöt og Fiskisaga opnað nýja og glæsilega sælkerabúð á Grensásvegi 48.
Komdu við hjá okkur og sjáðu úrvalið.

Láttu matreiðslumenn okkar aðstoða þig við valið.

Ljúff l b ll ddii áá iilllið



hús&heimili

„Við hjónin erum búin að búa hér í 
tæp fimm ár og höfum breytt nán-
ast öllum garðinum, nema ásýnd 
hans frá götunni,“ segir Hildur 
sem býr að Tjaldanesi 15 í Garða-
bæ. „Bak við húsið þar sem áður 
var stór grasflöt með trjám höfum 
við 250 fermetra pall og leiksvæði, 
settum upp skjólvegg og lokuð-

um garðinn af. Gerðum hann fjöl-
skylduvænni og léttan í umhirðu 
dags daglega.“

Lóðin er víðáttumikil og tré, 
rósir og runnar veita þar bæði 
skjól og prýði. Sumir runnarnir 
eru byrjaðir að blómstra, til dæmis 
birkikvisturinn. Eina grasflötin er 
undir trampólíninu svo sláttur er 

ekki vandamál á þessum bæ. Allt 
er vel hirt og snyrtilegt.

Hildur segir fjölskylduna nota 
garðinn mjög mikið og vind- og sól-
arátt ráði því hvar dvalið sé hverju 
sinni. „Garðurinn er bara fram-
lenging af húsinu yfir sumartím-
ann. Mest erum við þar sem pallur-
inn og leiksvæðið er því þangað er 

gengið beint út úr eldhúsinu,“ segir 
Hildur en bendir á að hægt sé að 
ganga út í garðinn á ýmsum stöð-
um svo sem úr stofunni og gler-
skála sem tengdur er húsinu.

Nýbúið er að pússa allan við 
niður og bera á hann tvær umferðir. 
Kannski verður þeirri þriðju bætt 
við. „Ég er með afbragðs málara,“ 

segir Hildur og bætir við að Garð-
list sjái um að snyrta beð og runna. 
„Ég get ekki sagt að ég sé mikil 
garðyrkjukona,“ segir hún bros-
andi. Mér finnst alveg gaman að 
taka til hendinni úti við þegar ég 
er byrjuð en það er ekkert sem ég 
sækist eftir.“

gun@frettabladid.is

Léttur í umhirðu dags daglega
250 fermetra pallar í góðu skjóli mynda gott útivistarsvæði fyrir fjölskylduna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Hlaðin beð og hellur eru í hluta garðsins. 

Ekta leikvöllur fyrir börnin á bænum. 

Á sólríkum dögum er sett vatn í litlu laugina.

Einn af göngunum út í garð.
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Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Alcoa Fjarðaáli 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.

www.alcoa.is
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Tækifæri til að nýta og njóta
Á Mið-Austurlandi er að myndast öflugur byggðaklasi ískjóli einstakrar náttúru, 
friðsæll og fjölskylduvænn staður. Sveitarfélög á Mið-Austurlandi hafa kostað 
kapps um að styrkja innviði samfélagsins og hundruð nýrra íbúðarhúsa eru að 
rísa. Á svæðinu er yfirbyggður knattspyrnuvöllur, glæsilegar útisundlaugar og 
frábært skíðasvæði. Samgöngur til og frá svæðinu eru góðar, á landi, í lofti og á 
sjó. Tækifæri til hvers konar útivistar eru fjölmörg og einnig bjóðast frábær 
tækifæri til afþreyingar, listirnar dafna og íþróttastarfsemi er öflug.

Gríptu tækifærið

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 við 15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangur-
sávinning, 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 viðbótartekjum fyrir þá sem óska þess. 

Heilbrigði og velferð
Fjarðaál greiðir hverjum starfsmanni 12.000 kr. líkams-
ræktarstyrk árlega og leigir tvo tíma á viku fyrir starfsmenn 
í Fjarðabyggðarhöllinni. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta 
líkamsbeitingu og nuddari heimsækir vinnustaðinn tvisvar 
sinnumí viku. Starfsmenn hafa greiðan aðgang að öflugri 
velferðarþjónustu sem nær meðal annars til læknis-
þjónustu og ráðgjafar á ýmsum sviðum.

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 mötu-
neyti. Fyrirtækið útvegar og þvær allan vinnufatnað 
starfsmönnum að kostnaðarlausu.

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.

Gríptu þitt tækifæri
Hjá Fjarðaáli er nú búið að ráða ríflega 330 starfsmenn og við 
leitum enn að fólki sem vill starfa með okkur, að konum jafnt 
sem körlum. Konur er nú um þriðjungur starfsmanna hjá 
Fjarðaáli og hlutfall kvenna af starfsmannafjölda í álveri er 
hvergi í heiminum jafnhátt. 



great wall
Glæsilegur Kínverskur veitingastaður

Hádegisverðarhlaðborð
mánudaga til föstudags  
frá kl: 11:45-14:00.  1,450.-kr.

Opið á kvöldin 18-23 Opið um helgar 18-24

great wall
Vesturgata 6-8,
101 Reykjavík
s. 552 1900

Fax. 552 9988

Skápur í skáp. Skemmtileg hönnun þar 
sem gamalt og nýtt mætist.

Jaime Hayon hefur hannað talsvert af 
leikföngum. Þetta er eitt þeirra.

Margir hönnuðir leita til fortíðar og er 
Hayon þar engin undanteking, eins og 
sjá má á þessum sófa eftir hann.

Enginn hönnuður er maður með mönn-
um, eða hönnuður með hönnuðum, 
nema hann hanni í það minnsta einn 
stól. 

Hayon leggur mikið upp úr framsetn-
ingu hlutanna og er oft afar leikrænn.

Spænski listamaðurinn og hönn-
uðurinn Jaime Hayon fæddist í 
Madrid árið 1974. Hann lærði iðn-
hönnun bæði í Madrid og París. 
Árið 1997 hóf hann rannsóknar-
störf í Fabrica, rannsóknarstof-
um Benetton í Treviso á Ítalíu. 
Ári seinna varð hann deildarstjóri 
hönnunardeildar þar sem hann sá 
um þróun á innréttingum í versl-
unum, var með umsjón sýninga 
og veitingastaða, auk hönnunar á 
bókum, tímaritum og vörumerkja-
þróun.

Árið 2004 hóf hann feril sinn sem 
hönnuður á eigin vegum og var 
þá þegar með hendurnar fullar 
af spennandi verkefnum. Allt frá 
húsgögnum, til innréttinga jafnt 
sem innsetninga. Hann þykir feta 
hinn vandrataða stíg milli listar og 
hönnunar afar vel og útkoman er 
stíll sem á sér enga hliðstæðu. 

Hönnun Hayon á baðherbergj-
um ollu straumhvörfum í hönnun 
árið 2005 og skipaði honum sess í 
framvarðasveit nútímahönnuða.

kristineva@frettabladid.is

Dansar á línu
lista og hönnunar

 Prakkaralegi hönnuðurinn og listamaðurinn Jaime 
Hayon er einstakur á sínu sviði. Hönnun hans á sér enga 
hliðstæðu og hefur hann á skömmum tíma skipað sér sess í 
framvarðasveit hönnuða. 

Baðherbergishönn-
un Jaime Hayon 
kom honum á kortið 
og vel það því hún 
setti ný markmið í 
hönnun.

Spánverjinn 
Jaime Hayon 
er myndlist-
armaður og 
hönnuður.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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fegurðin býr
          í smáatriðunum

Úrval af glæsilegum vösum frá Arcade

Opið í dag frá kl. 11-16.

/ CONSETA
Þetta fjölbreytta kerfi var hannað árið 1964. Allar götur síðan hefur

Conseta notið mikilla vinsælda, enda er þessi tímalausa hönnun alltaf í

tísku. Conseta býður upp á endalausa möguleika og getur aðlagað sig

öllum aðstæðum – enda sannkallað kamelljón. 

Hönnun: Friedrich Wilhelm Moller



hús&heimili

1. Amma gamla situr í 
ruggustólnum og segir börn-
unum sögur. Í Börnum nátt-

úrunnar á Skólavörðu-
stíg er hægt að fá ýmis 
skemmtileg leikföng 

úr náttúrulegum efnum. 
Amma er á 2.190 krón-

ur og ruggustóllinn á 1.400 
krónur.

2. Heklaða lestin er bæði 
mjúk og skemmtileg. Ekki er 

verra að geta stungið henni 
í þvottavélina. Lestin litríka 
sem er af merkinu Anne-Cla-
ire petit fæst í Hnokkum og 
hnátum á Skólavörðustíg. 
4.490 krónur. 

3. Kýrin Rósa veitir börnum 
á öllum aldri gleði og ham-
ingju. Hvort sem þau eru 5 
eða 75 ára. Rósa þessi fæst í 
Art Form á Skólavörðustíg. 
7.200 krónur. 

4. Sirkusfíllinn er fjölhæf-
ur. Ef hann er trekktur upp 
hjólar hann á þríhjólinu sínu 
og þeytir rellu með rananum. 
Þessi fæst í Kisunni á Lauga-
vegi. 5.400 krónur. 

Gengið í barndóm
 Börn á öllum aldri, allt frá núll til níræðs, geta haft gaman af leikföngum. Mörg eru þau 

listilega gerð, litrík og falleg og fara vel hvort sem er uppi í hillu í betri stofunni eða í dóta-
kassa í barnaherberginu.  1

2 3

4
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KIRK GLASS TABLE 
Þetta framtíðarlega gler-
borð frá fyrirtækinu Catt-
elan Italia kallast Kirk Glass 
Table og hentar meðal 
annars vel undir tölv-
ur. Ýmsar gerðir eru fram-
leiddar af borðinu, annað-
hvort með kringlóttri eða 
sporöskjulaga borðplötu 
og gagnsæju eða skyggðu 
gleri. Öll eru þau á viðar-
fæti með stálundirstöðu.

TOSHIYUKI YOSHINO
Þessi leðurstóll kallast Syra 

Leather Dining Chair og er 
eftir hinn víðfræga hönnuð 
Toshiyuki Yoshino. Stóllinn 
stendur á stálfótum en aðals-
merkið er leðrið, sem fæst í 
ýmsum litum: rauðu, svörtu, 
hvítu og silfri. Eins og heiti 
stólsins gefur til kynna þykir 
hann henta vel við matar-
borðið.

Reiðskólinn Faxaból,
Reiðhöllinni í Víðidal

Eigum laus pláss á námskeið sem hefjast
9. júlí, 23. júlí og 7. ágúst

fyrir byrjendur og framhaldshópa

Nánari upplýsingar og skráning í 
síma 822-2225 eða á faxabol.is

hönnun

 JOHNATHAN ADLER Falleg glös og könnur eru ómissandi í 
garðveislur, svona eins og þetta sett sem kallast Palm Beach Fish Pit-
cher and Tumbler Set, og er úr línunni Johnathan Adler Happy Home. 
Það er alveg tilvalið að bera fram drykki eins og ávaxtasafa með 
muldum klaka eða íste, þegar sólin skín á himni.

IBRIDE BAKKAR
Ibride-matarbakkarnir eru eftirsóttir úti í heimi um þessar 

mundir, þar sem þeir eru sterkbyggðir ásamt því að þykja fínasta 
stofustáss inni á heimilum. Þegar bakkarnir eru ekki í notkun má 
nefnilega hengja þá upp á vegg, þar sem þeir minna einna helst á 

ljósmyndir í útskornum römmum frá viktoríska tímabilinu. 
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hús&heimili

1.Skógarpúkinn starir einbeittur á vin 
sinn froskinn. Báðir eru þeir úr fallega 
máluðu postulíni og fást í Antíkbúðinni á 

Skólavörðustíg. 14.800 krónur.

2. Rebbi er ekki vinsæl-
astur skógardýranna en 
hann hefur orðið fyrir 
ólögmætum ásökunum í 
gegnum tíðina. Ætli þess-

um hafi þótt vínberin of 
súr? Hann fæst í Börn-
um náttúrunnar á Skóla-

vörðustíg og er tilval-
inn upp í hillu eða í 
dótakassann. 1.200 

krónur.

3. Hindin lúrir innan um 
rándýr skógarins. Hún 

er lítil og varnarlaus en 
ósköp falleg. Þessi post-

ulínsstytta frá Royal Copenhagen fæst í 
Antíkhúsinu Skólavörðustíg. 13.800 krónur. 

4. Uglan er fugl næturinnar. Það er því 
ekki úr vegi að hún lýsi í myrkrinu eins og 
þessi fallegi lampi í uglulíki frá Kisunni á 
Laugavegi. 4.200 krónur.

5. Bræður munu berjast. Þessir bjössar 
eiga uppruna sinn að rekja til Royal Copen-
hagen. Áferðin á leirstytt- unni
er all sérstök og skemmti- leg.
Þessi fæst í Antíkhúsinu 
á Skólavörðustíg. 12.800 
krónur.

Vinir í skóginum
 Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Dýrin hafa orðið hinum ýmsu 

listamönnum og hönnuðum innblástur í gegnum tíðina og því hægt að fá 
ótrúlegan fjölda af styttum, leikföngum og jafnvel lömpum í líki þeirra.  

4

5

2

1

3
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ATVINNA

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Glæsilegt og fullbúið nýtt 86 fm sumarhús sem stendur á
5000 fm eignarlandi með fallegu útsýni. 3 herbergi, stofa,
eldhús, baðherbergi, forstofa auk svefnlofts. Eikarparket
og flísar eru á gólfum. Vandaðar innréttingar eru í eldhúsi
og á baði. Bústaðurinn er mjög vel staðsettur, stutt í veiði
og aðra afþreyingu. Verð 20,9 millj. 

Guðmundur eigandi sími 896 5468 
tekur á móti áhugasömum.

Opið hús að Háuhlíð 4 
í landi Vatnsholts í Grímsnesi laugardag 

og sunnudag milli kl 14:00 og 16:00

A u s t u r v e g i  3 8  
S í m i  4 8 2  4 8 0 0  

w w w . a r b o r g i r . i s

Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Til sölu nýr fullgerður 60 fm bústaður á eignarlandi í landi Mið-
engis Grímsnesi. Bústaðurinn er fullgerður með vönduðum innrétt-
ingum og tækjum, sólpallur ca. 150 fm með heitum potti. Bústaðnum
fylgir 25 fermetra gestahús og geymsla. Til afhendingar nú þegar. 

Nánari upplýsingar hjá Eignamiðlun Suðurnesja  sími 421 1700. 

Sumarbústaðalóðir
Til sölu tvær sumarbústaðalóðir á besta stað í landi Miðengis
Grímsnesi. Önnur lóðin er 8.200 fm og hin 8.500 fm. Lóðirnar eru
byggingarhæfar og til afhendingar strax.

Nánari upplýsingar hjá Eignamiðlun Suðurnesja  sími 421 1700.

Fr
u

m

Sumarbústaður Grímsnesi

Hafnargötu 20 • 230 Keflavík 

Sími 421 1700 • es.is

Klapparstígur 12
101 Reykjavík
3 íbúðir og 3 stór sér herbergi 

Stærð: 307 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1920

Brunabótamat: 35.540.000
Bílskúr: Nei

Verð: 79.000.000

REMAX LIND kynnir til sölu í Skuggahverfi 101 Rvk. Um er að ræða alla húseignina að Klapparstíg 12 fyrir neðan
Lindargötu alls 307 fm. Húsið stendur á eignarlóð (ófriðað).  Í húsinu eru 3 íbúðir. Íbúðirnar á 1. og 2. hæð eru 63
fm. hvor fyrir sig en þriðja íbúðin er í risi og er 54 fm.  Í húsinu eru einnig 3 íbúðarherbergi, eitt í kjallara, eitt á 1.
hæð  og  eitt  á  2.  hæð  sem  hvert  er  um  19  fm.  Vinnuherbergi  er  aftan  við  húsið  með  sér  inngangi  20  fm
(óeinangrað).  Þar  ofan á eru 20 fm. svalir  (möguleiki  á  yfirbyggingu).  Þetta er  eign sem er  tilvalin  til  útleigu sem
gistiheimili. Góð framtíðar fjárfesting.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Framtíðar fjárfesting

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

893 4416
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11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Ég ætla ekkert að hætta að vinna 

þótt hann sé á leiðinni.

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.



grundvallarhugtak að popp sé vin-
sælt,“ segir Bergur.

„Ekki rétt. Hvað með lélega popp-
tónlist sem allir hata?“  spyr Snorri. 
Og þá fór önnur umræða um popp-
tónlist í gang þar sem reynt var að 
komast að sannleikanum um hvað 
væri popp. Þeir búnir að pæla í öllu.

„Við pælum alveg ógeðslega 
mikið í því sem við erum að gera,“ 
segir Snorri.

„Við liggjum mjög oft yfir útsetn-
ingum og smáatriðum í texta,“ segir 
Atli.

„Það er örugglega það minnsta. 
Við erum alltaf að pæla í einhverju 
allt öðru,“ segir Snorri.

Yfirlýst markmið Sprengjuhallar-
innar er að vera vinsæl hljómsveit 
og þeir kvarta yfir því að það sé 
rosalega mikið af fínum böndum 
á Íslandi sem vilja ekki vera vin-
sæl.

„Þetta Brian Jonestone Massac-
re-syndrom. Að vilja bara ekki 
„success“ og það eru líka rosalega 
margir sem eru þannig í lífinu. 
Það fær bara grænar bólur yfir 
velgengni,“ segir Bergur.

„Við viljum finna bilið milli 
Birgittu Haukdal og einhverra 
geðveikt listrænna hljómsveita 
sem segja ekki neitt allan tímann á 
sviðinu og sjá ekki neitt fyrir hár-
inu,“ segir Georg.

Bergur Ebbi kemur með út-
skýringuna: „Það er oft sagt að 
það sem lifir lengst, verður sígilt 
og eitthvað meira en bara afþrey-
ing, er það sem nær að höfða bæði 
til hárra hvata og lágra hvata og 
getur sameinað hámenningu og 
lágmenningu. Við erum með ball-
menningu hérna sem er rosalega 
stór og fullt af ballhljómsveitum 
sem selja 2.500 manna böll þar 
sem allir kaupa miða fyrir 3.000 
kall og fá allt sponsið og gefa út 
plötur sem seljast fullt, en fara 
aldrei til útlanda af því að þetta 
er of mikil lókal tónlist. Svo erum 
við með einhverja hljómsveit sem 
fær fimm stjörnur í Mogganum en 
myndi aldrei vilja sömu vinsæld-
ir og ballhljómsveitir. Þeir myndu 
aldrei vilja vera í Reiðhöllinni hjá 
Gusti að trylla 3.000 æsta hesta-
menn. Við viljum vera á miðjunni, 
við viljum hafa hestamennina á 
þriðja bjór og þá kannski bara 800 
og helst að fá svona 300 stykki 101 
plebba, smá bankalið og blanda 
því saman.“

„Við viljum líka selja 5.000 plöt-
ur og fá fjórar stjörnur í Moggan-
um,“ bætir Atli við. „Við viljum 
eiga kökuna og borða hana. Og við 
skulum segja að þetta sé ekki kaka 
heldur terta,“ klárar Bergur Ebbi 
og er nokkuð ánægður með kenn-
inguna.

„En bara svo það sé á hreinu þá 
gerum við tónlistina okkar með 
fullri sannfæringu um að það sem 
við erum að gera sé gott. Við erum 
ekki með eitthvert excel-skjal um 
hvernig við ætlum að slá í gegn,“ 
segir Snorri.

„Það sleppur ekki allt í gegn-
um síuna hjá Sprengjuhöllinni. 
Við myndum aldrei gefa út eitt-
hvert lélegt lag af því að það gæti 
orðið vinsælt,“ útskýrir Atli. „Það 
er ágætis mælikvarði að þegar 
okkur öllum finnst eitthvert lag 
gott, þegar við erum allir búnir 
að setja eitthvað í lagið og erum 
allir ánægðir með það þá þýðir 
það að ótrúlega margir þarna úti 
séu ánægðir með það,“ útskýrir 
Georg.

„Við erum smá þverskurður, við 
hlustum allir á mismunandi tón-
list.“

Líftími hljómsveita er oft ekki 
langur en Sprengjuhöllin er komin 
til að vera. „Sprengjuhöllin er lang-
tímasamband. Við erum búnir að 
færa fórnir og fella nokkur tár. Við 
settum þá línu að við værum ekki 
í þessu fyrir eitthvert nokkurra 
laga grín,“ segir Georg og heyrist 
í Bergi: „Nákvæmlega það sem þú 
segir við allar stelpur sem þú hefur 
kynnst,“ og strákarnir springa úr 
hlátri. Það er alltaf stutt í grínið.

 „Ef þetta væri ástarsamband 
þá værum við komnir yfir þriggja 
mánaða daðurtímann þegar allt 
er voða spennandi,“ úskýra þeir 
allir í kór nema Bergur sem spyr: 
„Hvaða Vogue-drullu voruð þið að 
lesa? Þetta er ótrúlega góð líking 
samt. Við erum komnir út í það að 
það væri vandræðalegt að gera 
tónlist með einhverjum öðrum.“ 

Og líklegast hafa þeir fundið 
þessa poppmiðju með „Verum í 
sambandi“ sem er eitt mest spil-
aða lag sumarsins hingað til. Og 
samt eru þeir ekki komnir með 
plötu. Það má búast við sprengju 
frá Sprengjuhöllinni þegar platan 
loksins kemur í verslanir. 

Það er oft sagt að það sem lifir 
lengst, verður sígilt og eitthvað 
meira en bara afþreying, er það sem 
nær að höfða bæði til hárra hvata 
og lágra hvata og getur sameinað 
hámenningu og lágmenningu.

Útileguma›urinn er ný sérverslun me› allt sem flú flarft
til fer›alagsins, fellih‡si, hjólh‡si, tjaldvagna, útifatna›, 
fylgihluti og margt fleira. Kíktu við og skoðaðu úrvalið.
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Ný ævintýraleg verslun með allt til ferðalagsins

Polar
Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem
sjónvarp, DVD/CD, örbylgjuofn,
ísskápur með frysti, bakkskynjari, 
110 Watta sólarrafhlaða og Alde
hitakerfi í gólfi og rúðum.

Breiðustu og best einangruðu húsin 
á markaðnum. Sænsk og sérhönnuð 
fyrir norðlægar slóðir.

Sterkbyggðu fellihýsin sem 
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

Rockwood Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem
Swing eldhús, ísskápur, rafm.vifta, 
álfelgur, geislaspilari, rafmagns-
lyftibúnaður, upphitaðar dýnur og
hljóðlát miðstöð.

Fortjöld

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum 
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

PDQ fortjöldin pakkast í poka í 
rennu utan á vagninum.
Fljótlegt að tjalda.

Verð frá 1.299.000 kr.

Fyrir fellihýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 2,5 m: 59.900 kr.
PDQ 2,9 m: 79.900 kr.

Hlaðið
aukabúnaði

Hlaðið
aukabúnaði

Fyrir hjólhýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 3,5 m: 69.900 kr.
Corsican: Verð frá 109.900 kr.

Corsican
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Opið laugardag 10-17 og sunnudag 12-16

Polar sænskir eðalvagnar 
- sjáðu með eigin augum

Verð frá: 2.799.000 kr.

Frí geymsla veturinn 
2007-08 fyrir öll seld 

hjólhýsi og fellihýsi.
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Heimsbyggðin stóð á öndinni yfir einu mesta ævintýrabrúðkaupi 
fyrr og síðar – brúðkaupi kvikmyndastjörnunnar Grace Kelly 
og Rainier fursta af Mónakó í apríl 1954. Bestu brúðkaupin eru 

annaðhvort úr konunglegu deildinni eða Hollywood-ættuð en þarna 
mættust þeir tveir heimar og 
úr varð prinsessu-blúndu-ofur-
stjörnu brúðkaup. Kjóllinn var 
hannaður af Helen Rose sem hann-
aði ófáa Hollywood-kvikmynda-
kjólana en hún var yfirhönnnuður 
MGM kvikmyndaversins. Brúð-
arkjóllinn sjálfur átti svo eftir 
að lifa lengi í ótal eftirlíkingum 
en fáir kjólar hafa haft svo mikil 
áhrif á brúðarkjólatískuna sem 
og kjóll Grace Kelly. Kjóllinn var 
afar íburðarmikill, úr svokallaðri 
Valenciablúndu – langerma og 
upp í háls. Pilsið var blöðrulaga og 
undir það voru notuð þrjú undir-
pils úr tjulli og silki. Slörið var fest 
í litla perluhúfu en kjóllinn sjálf-
ur var með eitt þúsund ásaumuð-
um perlum. Lýðurinn trylltist end-
anlega þegar furstinn skar brúðar-
tertuna með sverði sínu – sem var 
hluti af einkennisbúningi hans – 
en með vígslunni sjálfri fylgdist 
fólk í beinni útsendingu sem send 
var út í níu löndum. 

                    Kíkt við í kapellunni
Vítt og breitt um landið eru slör nú dregin eftir kirkjugólfum, hvítar nokkurra hæða marsipantertur standa á stöllum í veislusölum og 
brúnkusprautunarklefar og hárgreiðslustofur skála í kampó fyrir góðri tíð í kassanum. Því er ekki úr vegi, á ofurrómantískum degi 
sem þessum, að slást í för með Júlíu Margréti Alexandersdóttur og líta við í nokkrum af rómantískustu brúðkaupum fyrr og síðar.

Brúðkaup þeirra hjóna var 
á sínum tíma talið það 
veglegasta sem bandaríska 

þjóðin hafði séð. Gestir í kirkj-
unni þennan haustdag árið 1953 
voru rúmlega 700 en í veisluna 
mættu svo 1.200 manns. JFK og 
Jackie hittust þremur árum áður 
á blindu stefnumóti en þegar John 
leiddi spúsu sína upp að altarinu 
var hún orðin 24 ára og hann 36. 
Jackie var í fílabeinshvítum silki-
kjól með stóru pilsi sem haldið var 
uppi með krínolíni. Hann var hann-
aður af Ann Lowe en hún sá um að 
hanna kjóla á ýmsar fyrirkonur, 
svo sem Vanderbilts, Rockefellers,
Roosevelts og Bouviers en fræg-
ust varð hún þó fyrir kjól Jackie en 
það tók hana tvo mánuði að sauma 
hann. Brúðarslörið var úr kistli 
ömmu hennar og var fest við hár 
Jackie með appelsínugulum blóm-
um og blúnduspöng. Á handlegg 
bar hún svo demantsarmband sem 
John gaf henni kvöldið áður sem og 
demantsnælu sem tengdaforeldrar 
hennar gáfu henni. Á eftir forseta-
frúnni trítluðu svo tíu brúðarmeyj-
ar í bleikum silkikjólum. 

Eitt íburðarmesta konung-
lega brúðkaup seinni tíma 
má klárlega telja brúðkaup 

Díönu heitinnar og Karls Breta-
prins. Hinn 29. júlí 1981 stóð hin 
tvítuga og taugaóstyrka Díana við 
altarið, í fílabeinshvítum silki-
kjól og heillaði þjóðina með því 
að sótroðna og rugla nöfnum 
Karls. Kjóllinn var hannaður af 
bresku hönnunarhjónunum David 
og Elizabeth Emanuel og var 
púfferma og í honum mætti 9. ára-
tugurinn með miklum ermum og 
púðum og viktoríski stíllinn með 
blúndum og klassísku yfirbragði. 
Á eftir gengu brúðarmeyjar með 
blóm í körfum en talið er að um 
ein milljarður manns hafi fylgst 
með brúðkaupinu. Þrátt fyrir 
hörmulegt hjónaband sagði Díana 
að dagurinn hefði verið einn mesti 
hamingjudagur lífs síns. 

Elizabeth og Burton giftu 
sig á Ritz-Carlton hótelinu 
í Montreal í Kanada árið 

1964 – nokkrum dögum eftir að 
Elizabeth fékk lögskilnað við fyrri 
eiginmann sinn en Burton skildi 
nokkrum árum áður. Ástarsaga 
þeirra hafði þó hafist nokkrum 
árum áður og við tökur Kleópötru 
átti leikstjórinn í mestu vandræð-
um með að stöðva þau í að leika 
ástarsenur. Þau Elizabeth og Burt-
on giftu sig aftur síðar á ævinni 
þótt bæði hjónaböndin hafi endað 
með skilnaði. 

Nýjasta brúðkaup Donalds 
Trump varð að sannkölluð-
um fjölmiðlasirkus þegar 

hann gekk að eiga hina slóvensku 
Melanie Knauss. Til veislunnar 
mættu módel og leikarar – Bill og 
Hilary Clinton og fyrrum borgar-
stjóri New York-borgar, Rudolph 
Giuliani. Kjóllinn sjálfur var 
þó senuþjófurinn enda vó hann 
hvorki meira né minna en 20 kíló 
og skartaði Melanie honum á 
forsíðu Vogue. 

Felipe prins sá Letiziu fyrst í sjónvarpinu. Hún starfaði þá sem 
fréttakona og hreifst prinsinn samstundis af henni. Hinn 25. maí 
2004 gengu þau í það heilaga í Madríd og 25 milljónir Spánverja 

fylgdust með vígslunni. Kjóllinn var hannaður af spænska hönnuðinum 
Manuel Perteg og þótti hinn fegursti en þrátt fyrir glæsilega innkomu 
hvað klæðaburð varðar var leiðin niður á við eftir brúðkaupið og var 
prinsessan nýlega gagnrýnd fyrir hörmulegan fatasmekk. 
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B
ertel Haarder hefur 
staðið í ströngu 
á undanförnum 
tveimur árum sem 
menntamálaráð-
herra Danmerkur. 

Hann vinnur að miklum breyt-
ingum á dönsku menntakerfi sem 
miða að því að auka svigrúm skóla 
til þess að nýta þekkingu kennara-
liðsins og auka gæði skólastarfs-
ins. Ekki eru allir sammála um 
að Haarder sé á réttri leið. For-
ysta Kennarasambandsins í Dan-
mörku hefur mótmælt harðlega 
nær öllum skrefum sem Haarder 
hefur stigið í átt til breytinga. „Við 
höfum snúið næstum öllu á hvolf 
í ráðuneytinu eftir að línurnar 
voru lagðar á fundum á vegum for-
sætisráðherra þar sem 25 manns, 
þar af fimm ráðherrar, ræddu um 
hvernig mætti koma breytingum 
til leiðar á dönsku menntakerfi. 
Niðurstaðan varð sú, eftir 24 daga 
fundarhöld, að ráðast í róttæk-
ar breytingar,“ segir Haarder. 
Samtals lagði ríkisstjórnin til 350 
sértæk atriði, lagabreytingar, 
sem gættu bætt danskt mennta-
kerfi. „Af þeim heyrðu 190 undir 
mitt ráðuneyti en hin voru tengd 
endurskipulagningu rannsóknar-
og vísindastarfs sem fellur undir 
ýmis önnur ráðuneyti. Við vinnum 
því eftir strangri áætlun um eins 
konar endurgerð stoða mennta-
kerfisins. Á þeim tveimur árum 
sem unnið hefur verið eftir áætl-
uninni hefur 41 eitt atriði af þess-
um 190 náðst í gegn. Við höfum 
því náð tuttugu atriðum í gegn á 
ári, sem er nokkuð gott.“

Stjórnmálamenn verða óvinsælir 
í Danmörku ef þeir boða breyt-
ingar á því sem kalla má dönsku 
samkenndina. Hún einkennist af 
sterkri samábyrgð og öryggisneti 
fyrir fólkið í landinu. Haarder
hefur staðið í ströngu við að 
koma tillögum sínum í gegn. Þær 
hreyfa við dönsku samkenndinni 
og skemma stoðir menntakerfis-
ins, segja andstæðingar hans, en 
samkvæmt stefnu hans miða þær 
að því að auka gæði kennslu og 
hæfi nemenda, með einstaklings-
miðuðum áherslum. „Grunnskóla-
kennarar hafa ekki verið sáttir við 
þann mikla hraða sem einkennt 
hefur okkar starf og hafa mót-
mælt öllum breytingum. Það hefur 
verið erfitt að glíma við kennara-
sambandið hér eins og víðast hvar 
annars staðar í heiminum. Það er 
afar íhaldssamt og það er erfitt 
að koma breytingum í gegn með 
þeirra samþykki,“ segir Haarder. 
Nær öllum breytingum  á mennta-
kerfinu, sem flestar eiga að boða 
meira svigrúm skólastjórnenda 
til þess að nýta þekkingu og hæfi-
leika kennaraliðsins, hefur verið 
mótmælt harðlega. „Það hefur 
verið erfitt að standa í rökræðum 
við forystu sambandsins þar sem 
hún hefur verið ósammála öllum 
þeim breytingum sem við höfum 
boðað. Það gerir okkur erfitt fyrir 
en við höfum skoðað málið vel og 
ætlum að halda áfram samkvæmt 
okkar áætlunum, af því að við 
trúum því að breytingarnar verði 
til hins betra fyrir danskt mennta-
kerfi. Hins vegar er ég alltaf tilbú-
inn til þess að ræða málin til hlít-
ar, enda hef ég þá trú að rökræður 
leiði aðeins af sér góða hluti.“ 

Haarder var fyrst menntamála-
ráðherra fyrir 25 árum og deildi 
þá eins og nú við forystu kenn-
arasambandsins. Hann var þá að 
taka við menntamálaráðuneyt-
inu og boðaði miklar breytingar. 
Það hreyfði við forystu kennara-
sambandsins sem mótmælti næst-
um öllum breytingum og sýndi lít-
inn samstarfsvilja, sem er eins og 
spegilmynd af því sem gerst hefur 
á síðustu tveimur árum. „Þegar ég 

var ráðherra á níunda áratugn-
um voru sífelldar deilur við sam-
bandið. Ef þetta heldur svona 
áfram, það er að sambandið standi 
endalaust í deilum við ráðuneyt-
ið, þá verður það einfaldlega að 
vera þannig. Við spjörum okkur 
án sambandsins,“ segir Haarder 
en leggur jafnframt áherslu á að 
góðu sambandi ráðuneytisins við 
kennarastéttina verði viðhald-
ið. „Það er nauðsynlegt að gera 
greinarmun á kennurunum sjálf-
um, sem eru um 65 þúsund í Dan-
mörku, og forystu sambandsins. 
Það er okkur að sjálfsögðu mikið 
kappsmál að búa vel að kennur-
um og eiga við þá góð samskipti, á 
faglegum forsendum.“

Haarder segir kennara vilja 
ráða því næstum alfarið hvernig 
málum sé háttað. Það telur hann 
vera óraunhæft með öllu.

„Forysta kennarasambandsins 
talar fyrir því að ríkisstjórnin eigi 
að láta kennarana ráða. Það getum 
við ekki. Einn vandinn sem við 
viljum gefa meiri gaum en hing-
að til, er að bæta skólana og taka á 
innbyggðum vandamálum í stöðn-
uðu kerfi. Sautján prósent allra 
þeirra sem ljúka námi í grunn-
skólum geta ekki lesið nægilega 
vel til þess að halda áfram í námi, 
og vinna þannig betur úr hæfileik-
um sínum. Um það bil helmingur 
innflytjenda sem lýkur námi á við 
lestrarvanda að stríða. Þessi hlut-
föll eru alltof há og alls ekki við-
unandi. Markmiðið, til framtíðar 
litið, er að gera 95 prósent fólks 
það mögulegt að mennta sig eins 
og það vill. Það næst ekki ef við 
reynum ekki að endurskoða hlut-
ina og gera ráðstafanir. Það er 
margt til fyrirmyndar í dönskum 
skólum, og á heimsmælikvarða, 
en þegar horft er á heildarmynd-
ina þá þarf að gera betur. Ég held 
að sömu sögu sé hægt að segja um 
fleiri norræn lönd, Ísland, Noreg, 

Færeyjar og Svíþjóð. Finnar eru 
hins vegar sér á báti hvað þetta 
varðar. Þeir hafa náð betri árangri 
en aðrar Norðurlandaþjóðir og við 
þurfum að horfa meira á hvernig 
þeir hafa haldið á spilunum.“

Innra starf háskóla í Danmörku 
hefur tekið breytingum á undan-
förnum árum. Skólarnir hafa nú-
tímavæðst, segir Haarder, sem 
gerir þeim kleift að takast á við 
verkefni framtíðarinnar. „Danskir 
háskólar eru á góðri leið og eru sí-
fellt að verða betri. Þeir hafa á sér 
gott orð og með skipulagsbreyt-
ingum sem komist hafa til fram-
kvæmda á síðustu árum eru þeir á 
góðri leið,“ segir Haarder. 

Sérstaklega eru það breyting-
ar á stjórnskipan háskólanna sem 
Haarder telur til hins betra. Sam-
kvæmt þeim eru það stjórnir há-
skólanna sem ráða rektor í stað 
kosninga, eins og lengi hafa tíðk-
ast í Háskóla Íslands. „Rektor-
ar, víðast hvar, eru ekki leng-
ur skipaðir með kosningum held-
ur af stjórn viðkomandi háskóla 
sem hefur vísindalega hagsmuni 
skólans að leiðarljósi þegar hún 
ræður rektor. Þetta held ég að sé 
heppilegasta formið fyrir háskóla 
að vinna eftir. Þetta færir þá upp 
úr of mikilli formfestu og gefur 
þeim meira rými til þess að þróast 
til betri vegar. Þetta hefur þegar 
skilað miklum árangri og það eru 
ekki síst nemendurnir sem finna 
fyrir honum.“

„Við stjórnun háskóla hafa menn 
oft horft til einhvers sem kallað er 
samstjórn [collective leadership]. 
Hún virkar ekki, að mínu mati, 
við stjórnun háskóla. Þegar virkni 
hennar er beitt þá dreifist ábyrgð 
full mikið. Of margir eiga það 

til að fría sig ábyrgð og þá geta 
komið upp vandræði, sem bitna á 
framþróun skólastarfsins. Þegar 
stjórnin hefur það á sinni könnu 
að ráða rektor, sem er ábyrgðar-
maður skólastarfsins fyrir hönd 
stjórnarinnar, líkt og hjá mörgum 
fyrirtækjum, þá verður stjórn-
unin skilvirkari. Ég held að þetta 
sé það form sem henti stjórnun 
skólastarfs vel og betur en sam-
stjórnin. Þegar ég var mennta-
málaráðherra fyrir mörgum árum 
[1982 til 1993], þegar gömu lögin 
um háskólana voru í gildi, fékk ég 
stundum heimsóknir frá nemend-
um sem voru að kvarta yfir ýmsu 

í skólastarfinu. Þá fannst mér erf-
itt að gera eitthvað í málunum, 
meðal annars út af því stjórnun-
arkerfi sem var við lýði, því eng-
inn virtist almennilega hafa það 
á hreinu hvað heyrði undir hvern 
og ábyrgð á tilteknum verkefnum 
var á reiki. Þetta hefur breyst til 
hins betra.“

„Norræna samvinnan innan menn-
ingar- og menntamála er í góðu 
horfi,“ segir Haarder. Hann telur 
skiptinámið á háskólastiginu vera 
einn af hornsteinum samvinnunn-
ar auk þess sem samstarf þjóða 
innan Evrópusambandsins hafi 
hjálpað til við þekkingarflæði milli 
þjóða. „Nú eru þrjú landanna [á 
Norðurlöndunum] hluti af Evrópu-
sambandinu sem gerir samvinn-
una jafnvel auðveldari. En þegar 
kemur að stefnu í menntamálum 
og útfærslu hennar, þá er hún mis-
jöfn eftir löndum og áherslumun-
urinn töluverður. Háskólarnir eru 
allir með svipaða uppbyggingu, 
eins og reyndar víðs vegar um 
heiminn. Danmörk, Noregur og Ís-
land hafa svipaða hefð sem byggir 
á líkum grunni, á meðan hinar nor-
rænu þjóðirnar hafa aðeins önnur 
gildi í forgrunni.“

Haarder segir fræðimenn á 
Norðurlöndunum gegna mikil-
vægu hlutverki við að deila þekk-
ingu sinni með öðrum. Nefnir hann 
sem dæmi að innlegg forstöðu-
manns Námsmatsstofnunar á Ís-
landi hafi haft áhrif á það hvern-
ig menn ákváðu að haga málum í 
Danmörku.

„Við eigum í góðu sambandi við 
Íslendinga og einn af ykkar ágætu 
fræðimönnum [Júlíus K. Björns-
son], hefur skrifað og flutt erindi 
um menntamál sem mér finnst 
afar áhugaverð. Hann hefur fjall-
að um danska menntun af fræði-
legri skarpskyggni í bland við 
ágætan húmor. Atriðin sem hann 
kom fram með hafa reynst mínu 
ráðuneyti vel við okkar vinnu og 
í raun gegnt veigamiklu hlutverki 
við breytingarferli sem við höfum 
innleitt.“

Júlíus K. Björnsson, forstöðu-
maður Námsmatsstofnunar, hefur 
flutt erindi um árangur sam-
ræmdra prófa og í því samhengi 
fjallað um hvernig Danir hafa 
hagað sínum málum, en í gegnum 
árin hefur lítið verið um samræmd 
próf í Danmörku. Sagt hefur verið 
í gamni að tvennt megi alls ekki 
gera við dönsk börn; berja þau og 
prófa þau. Haarder hefur komið á 
samræmdum prófum sem forysta 
kennarasambandsins hefur mót-
mælt af miklum þrótti. Nú er svo 
komið að rafrænum samræmdum 
prófum hefur verið komið á, þar 
sem hæfni um 700 þúsund barna 
er prófuð í tólf fögum árlega. Von-
ast er til þess að prófin hjálpi til 
við eftirlit með því sem má betur 
fara í dönskum skólum. Prófin eru 
umdeild meðal kennara, pólitískra 
andstæðinga og einnig innanflokks-
manna í Venstre. „Það er ekki hægt 
að vera sammála um alla hluti en 
þetta er sú leið sem við ákváðum 
að fara og höfum trú á.“

„Það væri best að hafa sem flest 
lönd í Evrópusambandinu,“ segir 
Haarder. Hann undrast það að Ís-
lendingar og Norðmenn séu ekki 
komnir í sambandið því það sé mik-
ilvægur vettangur aukinnar þekk-
ingar á hinum ýmsu sviðum, ekki 
síst á sviði menntamála. „Það er 
óneitanlega svolítið skrítið að Eist-
land, Lettland og Litháen séu komin 
inn í Evrópusambandið á undan 
ríkjum eins og Íslandi og Noregi, 
sem geta náð enn betri árangri sem 
þjóðir með inngöngu. Ég reikna 
með því að Íslendingar, líkt og 
Norðmenn, komist ekki hjá því að 
skoða inngöngu í Evrópusambandið 
alvarlega á næstu árum í ljósi þess 
hvernig það er að þróast.“

Snýr öllu á hvolf en stefnir áfram
Bertel Haarder, menntamálaráðherra Danmerkur, hefur á tveimur árum gert umtalsverðar breytingar á dönsku menntakerfi. Þær 
miða að því að gera kerfið einstaklingsmiðað og auka þannig gæðin með auknu frjálsræði. Forysta Kennarasambandsins í Danmörku 
hefur mótmælt nær öllum breytingum sem Haarder hefur boðað, en á tveimur árum hefur hann keyrt í gegn yfir 40 lagabreytingar 
af um 190 sem stefnt er að. Magnús Halldórsson spjallaði við Haarder á skrifstofu hans við Frederiksholm Kanal í Kaupmannahöfn.





Ég ætti að búa fjarri öllum mönn-
um. Mennirnir trufla mig. Hið 
ókunna hvíslar aldrei að mér, nema 
þegar ég er einn. Það hrökkva 
skærastir neistar af steinun-
um, þegar þeim er slegið saman í 
myrkri. Einveran er myrkrið mitt. 
Hvað skiptir það vinnufólkið, að 
ég vaki? Ég hef orðið þess var, 
að það hatar mig. Það er vegna 
þess, að ég læt mér ekki nægja 
jafn smásálarlegar óskir eins og 
það. Mínar óskir eru voldugar og 
takmarkalausar. Og í upphafi var 
óskin. Óskirnar eru sálir mann-
anna.

Jóhann Sigurjónsson: 
Galdra-Loftur

Birna Karlsdóttir benti mér á fast-
eignaauglýsingu þar sem segir: 
„Íbúðin er stödd á vinsælum stað 
í miðborg Reykjavíkur.“ Nú hef 
ég að vísu heyrt um sumarhús 
sem seld eru tilbúin til flutnings, 
en að íbúð sé stödd einhvers stað-
ar, það þykir mér nokkur nýlunda. 
Það minnir mig á orðatiltæki sem 
ég lærði í Svíþjóð, að ýmislegt fái 
maður að heyra áður en eyrun 
detta af manni.

Í Vestfjarðablaði sem fylgdi Mbl. 
15. júní, segir í fyrirsögn: „Þuríður 
sundafyllir og sonur hennar Völu-
Steinn numu land í Bolungarvík.“ 
Þessi sögn beygist nema-nam-
námum-numið, og því skal segja: 
námu land. Þetta má sjá í Stafsetn-
ingarorðabókinni nýju, þar sem 
kennimyndir sagna eru tilgreindar.

Í sama blaði segir einnig: „finndu 
hrynjanda hafsins“ – og er rangt. 

Hrynjandi er í rauninni tvö orð. 
Annars vegar karlkynsorð í merk-
ingunni fall, hrun, en hins vegar 
kvenkynsorð, eins í öllum föll-
um, og merkir þá hreimur, hljóð-
fall, kveðandi – og þannig er orðið 
í þessu dæmi. Því skal segja: 
Finndu hrynjandi hafsins.

Birgir Guðjónsson skrifar og 
kvartar undan misnotkun orðs-
ins von: „Það er nú notað í tíma 
og ótíma, og jafnvel þar sem síst 
skyldi. Þannig eiga menn von á 
stórviðrum og gengisfellingum, 
svo að eitthvað sé nefnt. Enginn 
reiknar með einhverju, býst við, 
gerir ráð fyrir, telur líkur til ein-
hvers o.s.frv.“ Vitnar hann í orð 
jarðfræðings í Mbl.: „Þar sem 
skriðan er utan alfaraleiða og er 
ekki á hættusvæði fyrir mann-
virki eða fólk á ég ekki von á því að 
menn fari að taka út hættu á frek-
ari berghlaupum á þessu svæði.“ 
Ekki þarf miklu við þetta að bæta, 
nema þá kannski að ekki þykir 
mér fallegt að taka út hættu.

Þetta minnir mig þó á það 
mikla uppistand sem varð þegar 
ég kvartaði undan því sem for-
maður útvarpsráðs endur fyrir 
löngu, að frétt af valdaráninu í 
Chile 1973 skyldi hefjast á orðun-
um: Það var ekki vonum seinna. 
Ég vona að menn átti sig á því að 
von merkir það sem maður þráir, 
óskar og væntir að verði. Þó má 
ekki gleyma þeirri merkingu sem 
felst í orðunum „það er von að þú 
segir það.“

Hugarfar er fleyta innst 
                        í fórum mínum
og undir ljóðaseglum sínum
siglir beint að huga þínum.

Ættarmót njóta mikilla 
vinsælda meðal Íslendinga 
og á hverju sumri flykkjast 
hundruð landsmanna út á 
land til að hitta fjarskylda 
og nærskylda ættingja sína. 
Í Vestmannaeyjum kemur 
ein ætt saman um helgina 
sem er þekkt fyrir mikið 
stuð.

„Það er alltaf mikið fjör þegar 
fjölskyldan kemur saman. Þú getur 
rétt ímyndað þér,“ segir þingmað-
urinn Árni Johnsen en um helgina 
fer fram ættarmót hjá einum legg 
Johnsen-ættarinnar, þeim afkom-
endum sem tengdir eru Suðurgarði, 
en þar átti einmitt afi og nafni þing-
mannsins heima. 

Eins og sönnu Johnsen-fólki 
sæmir verður mikið um dýrðir á 
ættarmótinu og er búist við að um 
150 manns muni koma saman við til-
efnið. Árni segir ættarmótin ávallt 
vera hina mestu skemmtun og er 
ekki ólíklegt að þingmaðurinn grípi í 
gítarinn og stjórni fjöldasöng þegar 
líða tekur á kvöldið. „Þetta er stór 
og lífsglöð ætt og verður eflaust 
stórskemmtilegt,“ segir Árni. 

Mikið er um að vera í Eyjum um 
helgina en þá fer fram hin svokall-
aða goslokahátíð og er búist við 
talsverðum fjölda í bænum í til-
efni hennar. Félag ungra sjálfstæð-
ismanna hefur skipulagt hópferð til 
Eyja þar sem búast má við því að 
fólk skemmti sér fram eftir nóttu og 
þá eru sex stórbrúðkaup fyrirhuguð 
í bænum um helgina, með tilheyr-
andi gestafjölda og hátíðarhaldi. 

Lögreglan í Eyjum er í viðbragðs-

stöðu vegna alls þessa fjölda fólks 
og verður aukamaður á vakt til 
vonar og vara. Lögreglan segist 
þó ekki eiga von á því að þurfa að 
skipta sér af ættarmótinu, enda sé 
Johnsen-fólkið ljúfmenni upp til 
hópa.

Johnsen-ættin gerir sér glaðan dag 

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.gatur.net
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Humar 1 kg.
749 kr/kg. áður 999 kr/kg.

25%
afsláttur

Ísfugl kjúklingabringur án skinns
1.354 kr/kg. áður 2.256 kr/kg.

Goða BBQ grísarif
899 kr/kg. áður 1.266 kr/kg.

Apríkósur, ferskjur, nektarínur og plómur
249 kr/kg. áður 299 kr/kg.

36%
afsláttur

Holta ferskur blandaður grillbakki
899 kr/kg. áður 1.399 kr/kg.

31%
afsláttur

Fjörfisks grill laxabitar mediterranian
999 kr/kg. áður 1.299 kr/kg.

Humar 2 kg. í öskju
3.799 kr/pk.

29%
afsláttur

40%
afsláttur



Það er stundum 
alveg ótrúlega þægi-
legt að vera Íslend-
ingur, og þá einna 
helst í útlöndum. 
Að tilheyra svona 
oggulítilli þjóð, með 
svona skemmtilega 

sérstakt tungumál, veitir ferða-
löngum það frelsi að geta sagt ná-
kvæmlega það sem þeim finnst 
um allt hið skringilega sem fyrir 
augu ber í utanlandsferðum. Ég get 
ekki annað en fundið til með þeim 
jarðarbúum sem tala alþjóðleg 
tungumál, bara vegna þessa. 

Merkilegt nokk, þrátt fyrir smæð-
ina og fjarlægðina og það allt saman, 
virðist Íslendingum og afurðum 
klakans samt oftar en ekki takast að 

hafa mig uppi á ferðalögum mínum. 
Fyrir mörgum árum síðan var ég til 
dæmis stödd í ponsulitlu fjallaþorpi 
á Ítalíu. Þar var ekkert að finna eða 
sjá nema íbúana sjálfa, sem voru af 
skornum skammti, einn veitingastað 
og sjoppu með skakka mynd af fjall-
inu sjálfu uppi á vegg. Þar sem ég er 
að fá mér fyrsta bitann af lasagnanu 
mínu – hvað heyri ég nema hið ást-
kæra, ylhýra! Og ekki nóg með það, 
heldur var þar fyrrum fjölskyldu-
meðlimur á ferð, sem hafði ekki 
hugmynd um að við værum ein-
hvers staðar annars staðar en heima 
í stofu í austurhluta Reykjavíkur. 

Í nýafstöðnu sumarfríi varð ég 
fyrir svipaðri upplifun þar sem ég 
sat á veitingastað í króatísku þorpi, 
sem að þessu sinni státaði af heil-

um fjórum sjoppum. Í þorpinu því 
heyrði ég mest í hundum, því næst 
geitum og loks innfæddum. Þar 
sem ég sötraði króatískan bjór á 
bryggjusporðinum barst mér hins 
vegar til eyrna ekta íslensk gæða-
tónlist frá umræddum veitingastað 
– Trabant á fullu blasti. Það var 
frekar súrrealísk upplifun. 

Á leiðinni heim úr króatíska geita-
þorpinu opnaði ég útlenskt tísku-
blað á flugvelli allra Íslendinga, 
Kastrup. Og viti menn, hver star-
ir þar í augu mér nema tískúgúrú-
inn og fyrrverandi samstarfsmað-
ur minn, Ási of Iceland! Þrátt fyrir 
smæð og fæð virðist ekki vera 
þverfótandi fyrir okkur klaklend-
ingum í útlöndum. Mér finnst það 
bara afspyrnu skemmtilegt.

– ódýrari valkostur

Vantar
þig
auka-
pening?
Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu 
fólki til að bera út blöð milli  6 og 7 á 
morgnana. Um er að ræða holla og hressandi 
útiveru, annars vegar á virkum dögum og hins 
vegar um helgar.

Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu 
þig og fáðu borgað fyrir það.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt 
að sækja um á www.posthusid.is

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að
uppbyggingu á fjölbreyttum
og skemmtilegum vettvangi.
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6.566 3.630 2.652* ** ***

DCRSR32
800.000 HAD  myndflaga
Allt að 20 klst. upptaka á 30 GB harðan disk
Carl Zeiss Vario-Tessar linsa
40x optical aðdráttur
2000x stafrænn aðdráttur
3G fallvörn á hörðum diski
2,5” LCD snertiskjár
Super SteadyShot - hristivörn
Super NighShot Plus - myndaðu í myrkri í lit
MemoryStick Duo -  fyrir kyrrmyndir
USB 2.0
Tengistöð fylgir

64.999

40x aðdráttur
Carl Zeiss
Vario Tessar-linsa.

40x

30GB harður diskur
Allt að 20 klst. upptaka
á 30GB harðan disk.

30GB

3G Fallvörn
Ver harða diskinn fyrir
falli og hnjaski.

3G
fallvörn

ENGINN KOSTNAÐUR

ENGAR SPÓLUR

16.850 9.207 6.660* ** ***

PSPBGE-01900EN5
TOSHIBA SATELLITE P200-14T
Intel® Core 2 Duo T5500
- 1.66 GHz / 667 MHz / 2 MB
17” WXGA TruBrite skjár
- 1440 x 900 upplausn
nVidia GeForce Go 7600 128MB
2GB Vinnsluminni (1024x2-667)
200GB SATA Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Lyklaborð með talnaborði (Full Size)
- með sex flýtihnöppum
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
Harman Kardon hátalarar
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 3.2kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

Innbyggð netmyndavél og mic
Tölvan kemur útbúin netmyndavél og
hljóðnema. Nú þarftu ekki að kaupa þetta
aukalega.

nVidia GeForce Go 7600
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta.

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

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

200GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum, 
ljósmyndum og tónlist á 200GB hörðum
disk.

17”

169.999

NÝJASTA LÍNAN
FRÁ TOSHIBA!

14. 999300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
útvær harður diskur fylgir!

9.999
Verð frá

APPLE IPOD
FÆST Í BT!

TAKTU AFRIT!PASSAÐU GÖGNIN



Einn viðburða á Edinborgarhátíð-
inni í byrjun águst er gríðarstór 

yfirlitssýning á 
verkum Andy 
Warhol á Skoska 
Þjóðlistasafn-
inu. Þar mun 
æja saman ólík-
legustu verk-
um hans. Sýn-
ingar með verk-
um hans eru 

nær vikulegur viðburður árið 
um kring en þessi mun vera með 
stærri samantektum á ferli War-
hol. Í ár eru tuttugu ár liðin frá 
andláti hans og nær fimmtíu ár 
frá því hann ákvað að verða lista-
maður en ekki auglýsingateiknari. 
Sýningin í Edinborg mun standa 
til 7. október.

Warhol í
Skotlandi

Sumartónleikar í Skálholti halda 
áfram: stórviðburður helgarinn-
ar er Íslandsfrumflutningur á 
nýju verki eftir Huga Guðmunds-
son, APOCRYPHA, sem jafnframt 
er lokaverkefni hans úr Sonology-
stofnuninni í Den Haag í Hollandi. 
Verkið er fyrir mezzósópran, bar-
okkhljóðfæri og gagnvirk tölvuhljóð 
og fyllir heila tónleika. Þeir áttu að 
vera í dag kl. 15 en verða færðir til 
kl. 17. Þess í stað verða tónleikar 
Nordic Affect kl. 15. Að öðru leyti 
er dagskrá helgarinnar óbreytt.  

Í dag verður haldinn fyrirlest-
ur kl. 14.00 sem ber yfirskrift-
ina „Hvað er Apocrypha?“. Verkið 
verður svo flutt tvívegis á Sumar-
tónleikum, í dag og á morgun. Flytj-
endur eru barokksveitin Nordic Af-
fect og Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir 
mezzósópran. Stjórnandi er Daníel 
Bjarnason. Um stjórn tölvunnar og 
aðra tæknilega stjórnun sér Hugi 
sjálfur. Verkið var frumflutt þann 
29. júní sl. í Den Haag og hlaut frá-
bærar viðtökur. Hugi Guðmunds-
son hefur vakið mikla athygli sein-
ustu misseri fyrir tónsmíðar sínar. 
Eftir lokapróf frá tónfræðadeild 
Tónlistarskólans í Reykjavík vorið 
2001 hélt Hugi til Kaupmannahafn-

ar til áframhaldandi tónsmíðanáms 
við Konunglegu tónlistarakademí-
una og lauk MMus gráðu þaðan 
vorið 2005. Nú í vor lauk hann svo 
mastersnámi í raf- og tölvutón-
list frá Sonology-stofnuninni í Den 
Haag í Hollandi. Þar var lokaverk-
efni hans verkið Apocrypha.

Verk Huga spanna allt frá ein-
leiksverkum til hljómsveitarverka 
og eru verk hans leikin reglulega 
bæði hér heima og erlendis. Hann 

hefur starfað með mörgum af 
helstu tónlistarmönnum og –hópum 
landsins. Verkið Adoro te devote 
sem hann skrifaði fyrir Mótettu-
kórinn og Raschér saxafónkvart-
ettinn var tilnefnt til íslensku tón-
listarverðlaunanna 2005. Hann var 
tilnefndur annað árið í röð til þeirra 
verðlauna árið 2006, þá fyrir verkið 
Eq. IV: Windbells en það verk hafði 
sama ár hlotið viðurkenningar í 
báðum verðlaunaflokkunum á al-
þjóðlega tónskáldaþinginu í París, 
Rostrum 2006. Eq. IV: Windbells, 
sem upphaflega var skrifað fyrir 
tónleika Caput-hópsins á heimssýn-
ingunni í Japan 2005, er nú eitt af 
mest leiknu verkum Huga og verð-
ur það til að mynda flutt þrisvar 
sinnum utan Íslands í ágúst. Reynd-
ar vill það svo til að tveir flutning-
anna fara fram samtímis í Svíþjóð 

og Danmörku hvor á sinni tónlist-
arhátíðinni.

Barokksveitin Nordic Affect átti 
að setja endapunktinn á Sumartón-
leikana en mun nú leika á fyrri tón-
leikum dagsins. Þar verða flutt níu 
verk frá sautjándu og átjándu öld. 
Nordic Affect var stofnaður 2005 af 
Höllu Steinunni Stefánsdóttur bar-
okkfiðluleikara og Karl Nyhlin lútu-
leikara. Í hópnum eru hljóðfæraleik-
arar frá Evrópu, Bandaríkjunum og 
Ástralíu. Þau eiga það sameiginlegt 
að vilja veita fólki innsýn í ríkidæmi 
tónlistar 17. og 18. aldar og koma að 
flutningi nútímatónlistar á uppruna-
leg hljóðfæri. Hljóðfæraleikararnir 
hafa komið víðs vegar fram á tón-
leikum og tónlistarhátíðum bæði 
austan hafs og vestan. Á þessum 
fyrstu starfsárum hefur NoA komið 
fram á Norðurlöndunum, þ.m.t. 
á Sumartónleikum í Skálholti og 
Renaissance Music Festival í Kaup-
mannahöfn. Nú í vor hrundu þau af 
stað tónleikaröð í Þjóðmenningar-
húsinu, Reykjavík. Helstu verkefni 
sumarsins eru tónleikahald í Haag 
í Hollandi og á Sumartónleikum í 
Skálholti.

Ókeypis aðgangur er að öllum 
tónleikum og fyrirlestrum. Tón-
leikahátíðin hefur frá upphafi lagt 
áherslu á barrokk- og samtímatón-
list, og er sú eina sinnar tegundar 
hér á landi. Umfang og starfsemi 
hátíðarinnar hefur vaxið frá ári til 
árs og laðar nú að sér erlenda tón-
listarmenn og fjölda ferðamanna. 
Upplýsingar um  dagskrá er að 
finna á www.sumartonleikar.is. 

Apókrýfa í Skálholti og fleira 

Slátur með tónleika í Aminu

Tveir dagar eru nú eftir af dagskrá 
Þjóðlagahátíðarinnar á Siglufirði. 
Henni lýkur á sunnudagskvöld. 
Hátíðin ber að þessu sinni heitið Ríma 
og eru kvæðamenn því áberandi í dag-
skránni. Í dag kl. 10 hefst langspils-
þing á Kirkjuloftinu. Á sunnudag 
verða tvennir tónleikar.

Það eru þau Örn Magnússon píanóleikari, Jerry 
Rockwell og Marit Steinsrud sem kynna þrjú 
forn en einföld strok- og sláttuhljóðfæri á þing-
inu: Langspil, dulsimer úr fjöllunum, og lang-
leikinn norska. Marit verður síðar um dag-
inn með tónleika og kynnir langleikinn frek-
ar í Bræðslunni. Þá verður kammerkórinn 
Cappella Con Moto frá Þýskalandi með tón-
leika kl. 17 í Siglufjarðarkirkju. Um kvöldið er 
uppskeruhátíð í Bátahúsinu þar sem Narodna 
Musk leikur fyrir dansi.

Stærsti viðburður sunnudagsins eru tónleik-
ar Sinfóníuhljómsveitar unga fólksins. Hún 
hefur undanfarnar vikur æft píanókonsert eftir 
armenska tónskáldið John Sarkissian. Konsert-
inn verður frumfluttur í kirkjunni á Siglufirði, 
sunnudaginn 8. júlí kl. 14.00 og í Neskirkju 
mánudaginn 9. júlí kl. 20.00. Einleikari með 
hljómsveitinni er landi tónskáldsins, Armen 
Babakhanian. Auk þess leikur hljómsveit-
in svíturnar tvær úr Pétri Gaut eftir Edvard 
Grieg í tilefni af 100 ára dánarártíð tónskálds-
ins. Stjórnandi og sögumaður á tónleikunum er 
Gunnsteinn Ólafsson.

Armen Babakhanian er armenskur píanóleik-
ari. Hann leikur gjarnan með fremstu strengja-
kvartettum veraldar, á borð við ungverska

Takács-kvartettinn, Lark-kvartettinn enska 
og bandaríska strengjakvartettinn. Flutningur 
hans með Takács-kvartettinum á kvintett eftir 
Schostakovich var kjörinn besti tónlistarflutn-
ingur ársins 1995.

John Sarkissian tónskáld býr og starfar í 
Berlín í Þýskalandi. Hann ólst upp meðal ar-
menska minnihlutans í Íran en hefur lengst 
af búið í Bandaríkjunum. Hann hefur samið 
fjölda verka, þar á meðal sönglög, verk fyrir 
einleikshljóðfæri og tvo konserta fyrir píanó. 
Um þessar mundir vinnur hann að óperu.

Sinfóníuhljómsveit unga fólksins var stofn-
uð 7. nóvember 2004. Hljómsveitin er skipuð 
rúmlega 50 nemendum úr tónlistarskólum á 
höfuðborgarsvæðinu sem lengst eru komnir í 

námi. Hljómsveitin tekst að jafnaði á við þrjú 
verkefni á ári.

Fyrr um daginn kl. 11. er Duo Ríma með 
tónleika í Gránu. Þar flytja þær Erika Söder-
ström víóluleikari og Gunnhildur Halla Guð-
mundsdóttir sellóleikari meðal annars nýtt 
verk eftir Hafdísi Bjarnadóttur.

Þjóðlagahátíðin er fyrir löngu tekin að 
setja mikinn svip á bæjarlífið þessa daga þá 
hún stendur. Henni var valinn staður sökum 
starfs séra Bjarna Þorsteinssonar klerks og 
framámanns á Siglufirði, en þaðan vann hann 
sína miklu söfnun á íslenskum þjóðlögum. 
Þar er nú komið á stað setur til rannsókna á 
íslenskum þjóðlagaarfi.

Í kvöld kl. 19 

Grillveislur
Steikarhlaðborð

Aðeins það besta





Þegar tískuheiminn ber á góma er holdafar vinsælt umræðuefni. Kate 
Moss hefur verið kennt um átröskun breskra unglingsstúlkna og sífellt 
er talað um hve „hrikalega“ og „viðbjóðslega horaðar“ fyrirsæturnar eru. 
Ég er alls ekki hlynnt því sjálf að einu holdafari sé fagnað svo miklu meir 
en öðru en ég er algjörlega á móti því viðhorfi að allt grannt fólk sé talið 
veikt. Í vestræna heiminum virðist offita vera orðin svo algeng að það 
þykir ekki lengur eðlilegt að vera grannur. Það er sett samasemmerki á 
milli þess að vera grannur og að vera með anorexíu eða búlimíu. 

Að mínu mati er þetta hættuleg þróun og fullt af grönnu fólki líður 
mjög illa vegna sífelldra athugasemda annars fólks um holdafar þess. 
Ég veit þetta vegna þess að ég er ein af því „óheppna“ fólki sem er 
grannt að eðlisfari og get ekki talið allar þær dónalegu athugasemdir 
sem ég hef fengið í gegnum árin. Það þykir mjög sjálfsagt að pota í 
grannt fólk og spyrja hvort það borði bara aldrei neitt á meðan enginn 
myndi dirfast að pota í þá þykku. 

Í Blaðinu í gær var gerð úttekt á grönnum leikkonum. Fyrirsögnin 
var „Á fimmtugsaldri og þvengmjóar“. Ég efast um að efnahvörf mín 
breytist mikið á næstu áratugum þar sem þau hafa ekkert breyst allt 
mitt líf. Helst vil ég ekki að þegar ég verð á fimmtugsaldri og ennþá 
grönn verði ég kölluð „þvengmjó“. Leikkonurnar í greininni eru þær 
Calista Flockhart, Courtney Cox, Michelle Pfeiffer og fleiri. Ég man 
ekki eftir því að þessar leikkonur hafi einhvern tíma verið annað en 
grannar og finnst því algjör óþarfi að skrifa um það grein að þær „telji 
hvert einasta gramm sem á þær sest“. Eflaust er þetta þeim mjög nátt-
úruleg þyngd. Calista Flockhart greyið fær sífellt anorexíustimpilinn og 
í greininni er bent á að hún mætti nú leyfa sér að bæta aðeins á diskinn 
sinn. Heldur greinarhöfundur virkilega að hún hafi aldrei reynt að bæta 
á sig eftir alla gagnrýnina sem hún hefur mátt þola? Og hvers vegna 
heldur fólk að það eina sem grannt fólk þurfi að gera til að þyngjast sé 
að borða meira?! Ég sjálf væri löngu búin að bæta á mig ef svo væri. 
Gaman verður að sjá hvort bráðlega birtist grein í Blaðinu um leikkon-
ur sem setja OF MIKIÐ á diskinn sinn. Ég fylgist spennt með. 

Annars vona ég að fólk fari að átta sig og hætta þessum mjónufor-
dómum því öll erum við jú falleg eins og við vorum sköpuð. Og hana nú!

Mjónufordómar

Það hefur mikið verið um að vera 
á herratískuvikunum undanfarna 
daga og síðasta sunnudag 
lauk tískuvikunni í París. 
Meðal þeirra sem sýndu 
þar var Gaspard Yurki-
evich en hann er hönnuður 
sem kannski ekki allir kann-
ast við. Hann fékk nýlega við-
urkenningu fyrir hönnun sína 
og á tískuvikunni sýndi hann ung-
lega og hressilega línu. Þar var 
hann á meðal stórra nafna eins 
og Jean Paul Gaultier, Dries Van 
Noten og John Galliano en skein 
alveg jafn skært. 

Bómullarbolir með áprentuðum 
bókstöfum, risastór sólder, skær-
litaðir sokkar og glansandi fínir 
skór var meðal þess sem mátti 
sjá í línunni. Litir eins og mint-
ugrænn, fölgulur, grár, svart-
ur og hvítur voru áberandi og 
bolir í lit voru látnir gægjast 
niður úr ermum á fínleg-
um stuttermaskyrtum. 
Ótrúlega skemmti-
leg blanda af 
snyrtilega
stílnum og 
þeim ung-
lega og 
hressa.



Kate Moss er „trendsettari“ eins 
og flestir vita en fæstir vita það 
þó jafnvel og Victoria Beckham 
sem er alls ekki þekkt fyrir sjálf-
stæðar tískuákvarðanir. Fótbolta-
eiginkonan hefur verið ansi gjörn 
á að herma eftir Moss og má þá til 
dæmis nefna jakkafatavestin sem 
Kate var með þeim fyrstu til að 
sporta. Victoria var ekki sein að 
stela þeim stíl og þrammaði um 
allt í þröngum buxum og vesti en 
hún hefur aldrei farið leynt með 
aðdáun sína á Kate. 

Aðdáunin hefur þó sjaldan verið 
eins augljós og þegar þær stöllur 
í Spice Girls kynntu endurkomu 
sína. Þetta var þann 28. júní en þá 
klæddist Victoria svörtu lífstykki 
og níðþröngum glansandi svört-

um leggings úr gervileðri eða 
„pleather“. Það væri sosum ekki 
í frásögur færandi nema vegna 
þess að Kate Moss klæddist ná-
kvæmlega sömu leggings nánast 
alla Glastonbury-hátíðina og var 
mynduð í þeim þann 23. júní. Það 
tók Victoriu aðeins fimm daga að 
stela stílnum og má því segja að 
hún sé orðinn atvinnumanneskja í 
greininni.

Buxurnar eru frá nýju tísku-
merki að nafni Les Chiffoniers og 
fást í Browns í Bretlandi. Eflaust 
seljast þær ágætlega þessa dag-
ana.

Hermikrákan Victoria

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

g

Mikið úrval af eikarhúsgögnumMikið úrval af eikarhúsgögnumMikið úrval af eikarhúsgögnum

Sófaborð
stærð: 120cmx65cm
Einnig fáanlegt
í stærð: 65cmx65cm

Verð frá: 25.000,-

Sjónvarpsskenkur m/rennihurð
Stærðir: 200cmx58cmxH:48cm
160cmx45cmxH:48cm

Verð frá: 59.000,-

Borðstofuborð
stærð: 200cmx100

 Verð: 65.000,-
einnig fáanlegt í stærð: 220cmx110cm

Verð: 75.000,-
Zen leðurstóll
Verð: 16.500,-
Fáanlegur í svörtu, hvítu 
og brúnu leðri

Borðstofuborð
stærð: 200cmx100

 Verð: 65.000,-
einnig fáanlegt í stærð: 220cmx110cm

Verð: 75.000,-
Zen leðurstóll
Verð: 16.500,-
Fáanlegur í svörtu, hvítu 
og brúnu leðri

Sófaborð
stærð: 120cmx65cm
Einnig fáanlegt
í stærð: 65cmx65cm

Verð frá: 25.000,-

Glerskápur
stærð: 117cmx40cmxH:190cm

Verð: 98.000,-

Glerskápur
stærð: 117cmx40cmxH:190cm

Verð: 98.000,-

Borðstofuskenkur
Stærð: 180cmx45cmxH:125cm

Verð: 118.000,-

Stækkanlegt borð
Stærðir: 160cm(250cm)x100cm
200cm(288cm)x110cm

Verð frá: 116.000,-

Paris leðurstóll
Fáanlegur í svörtu, hvítu og brúnu leðri

Verð: 17.500,-

Borðstofuskenkur
Stærð: 180cmx45cmxH:125cm

Verð: 118.000,-

Stækkanlegt borð
Stærðir: 160cm(250cm)x100cm
200cm(288cm)x110cm

Verð frá: 116.000,-

Paris leðurstóll
Fáanlegur í svörtu, hvítu og brúnu leðri

Verð: 17.500,-

Sjónvarpsskenkur m/rennihurð
Stærðir: 200cmx58cmxH:48cm
160cmx45cmxH:48cm

Verð frá: 59.000,-

Bushan tungusófi
Stærð: 262cmX165cmXtungubr:104cm
Fáanlegur í microfiber og tweed
áklæði, nokkrir litir
Hægt að taka áklæði af og hreinsa
Færanleg tunga

Verð áður: 158.000,-
Tilboðsverð:126.400,-

Bushan tungusófi
Stærð: 262cmX165cmXtungubr:104cm
Fáanlegur í microfiber og tweed
áklæði, nokkrir litir
Hægt að taka áklæði af og hreinsa
Færanleg tunga

Verð áður: 158.000,-
Tilboðsverð:126.400,-



Útvarpsstöðin FM957 stendur 
fyrir heimsmetstilraun á Lands-
móti UMFÍ á morgun sem felst í 
að ná að minnsta kosti 1.195 manns 
saman í vatnsbyssubardaga sem 
háður verður á stóru svæði vestan 
við Fífuna í Kópavogi. Núverandi 
met, 1.194 manns, var sett fyrir 
nokkrum árum í Bandaríkjunum. 

„Ég var að fletta í gegnum 
heimsmetabók Guinness fyrir til-
viljun fyrir nokkrum mánuðum og 
sá þetta met sem mér fannst held-
ur lítið til koma. Ég hugsaði strax 
að við hlytum að geta gert betur,“ 
útskýrir útvarpsmaðurinn Heiðar 
Austmann sem á heiðurinn að hug-
myndinni. Búist er við miklu fjöl-
menni við Kópavogsvöll í tilefni 
Landsmótsins um helgina og skora 

Heiðar og félagar á sem flesta að 
vera með. 2.000 vatnsbyssur og 
bolir verða afhentir þátttakendum 
á staðnum en sjálfsagt er að fólk 
mæti með eigin vatnsbyssur. Til 
að slá metið þarf tiltekinn fjöldi 
að sprauta úr vatnsbyssunum á 
sama tíma í ákveðinn tíma og til að 
geta staðfest metið mun gjörning-
urinn verða festur á myndband. 
„Draumurinn er að láta frá okkur 
allar vatnsbyssurnar og stórbæta 
heimsmetið,“ segir Heiðar. 

Vatnsbyssubardaginn verður 
flautaður á um klukkan 15 en í 
kringum hann hefur verið smíðuð 
glæsilega skemmtidagskrá þar 
sem Jógvan, Viggi og Hreimur, 
söngvarinn Alan munu koma fram 
meðal annars.

Stefnt á heimsmet í vatnsbyssubardaga 

Bretar geta tekið gleði sína 
á ný því að framtíðarkon-
ungsefni landsins er aftur 
komið á fast. Ekki er þó 
ný drottning komin í höll-
ina því Vilhjálmur og Kate 
Middleton hafa tekið saman 
á ný.

Breska blaðið The Sun tilkynnti 
um endurfundi Vilhjálms Breta-
prins og Kate Middleton á forsíðu 
sinni í gær. Samband Kate og Vil-
hjálms lauk í vor þegar kóngur-
inn taldi sig þurfa að sletta aðeins 
úr klaufunum og njóta lífsins í 
hernum. Kate vildi hins vegar fá 
hring á fingur og stórt brúðkaup 
sem samræmdist vonum og vænt-

ingum bresku þjóðarinnar um 
nýtt „Díönu-og-Karls brúðkaup.“ 

Konungsefnið fór hins vegar 
fljótlega að sakna Kate og var 
hún meðal annars á góðgerðar-
tónleikunum á Wembley sem 
haldnir voru til minningar um Dí-
önu prinsessu. Þar héldu þau þó 
hæfilegri fjarlægð hvort frá öðru. 
Slúðurblöðin bresku voru hins 
vegar ekki lengi að birta vanga-
veltur um að eldurinn í hjörtum 
þeirra hefði kviknað að nýju og 
greindi News of the World meðal 
annars frá því í sunnudagsblaði 
sínu eftir tónleikana að þau hefðu 
átt næturgaman eftir tónleikana.

Og nú virðast þau vera komin 
úr felum með sambandið eftir að 
Vilhjálmur sannfærði Kate um 
að það væri þess virði að vera í 

sambandi við næsta kóng Bret-
lands. „Þau eru nánari en nokkru 
sinni fyrr,“ hefur The Sun eftir 
heimildarmanni sínum. „Þau tóku 
eitt skref aftur, veltu hlutunum 
aðeins fyrir sér og áttuðu sig á 
hvaða tilfinningar þau bera hvort 
til annars,“ bætir nafnlausi heim-
ildarmaðurinn við.

Og ekki eru Bretar lengi að 
taka við sér, eru nú þegar byrjað-
ir að velta því fyrir sér hvenær 
kirkjuklukkurnar verði látnar 
hringja og boðað verði til brúð-
kaups í Buckingham. 

Líklegt er hins vegar talið að 
ef sambandið gengur snurðulaust 
fyrir sig verði slíkt ekki að veru-
leika fyrr en árið 2009 þegar Vil-
hjálmur hefur lokið herþjónustu 
sinni.

Sir Paul McCartney og Heather 
Mills stefna að því að verða ná-
grannar. Þetta kom fram á er-
lendum slúðurvefjum í gær. Sam-
kvæmt þeim hyggst Mills kaupa 
sér hús nærri villu Pauls í East 
Sussex. Samkvæmt vefsíðu Now 
tímaritsins langar Mills að búa í 
Rye en það er aðeins í nokkurra 
mínútna fjarlægð frá híbýlum 
bítilsins fyrrverandi. Þykir þetta 
til marks um að þíða sé komin í 
samskipti fyrrum hjónakornanna 
eftir hálfgert stríðsástand þegar 
þau skildu.

Daily Mirror hefur eftir heim-
ildarmanni sínum að þetta hefði 
verið óhugsandi fyrir nokkrum 
mánuðum en nú sé öldin önnur. 
„Þau vilja veg dóttur sinnar, Beat-
rix, sem mestan og gera sér grein 
fyrir því að hún þarf á báðum for-
eldrum sínum að halda,“ hefur 
blaðið eftir heimildarmanni 
sínum.

McCartney og Mills 
verða nágrannar

Hjónaband Juliu Roberts og 
Danny Moder er í uppnámi þessa 
dagana. Álit Roberts á fjölskyldu 
eiginmannsins hefur aldrei verið 
hátt, en systir Danny, Jyl, hefur 

átt við áfengisvandamál að stríða 
í mörg ár. Leikkonan krafðist 
þess að Moder-fjölskyldan færi í 
sálfræðimeðferð þegar hún var 
ólétt að tvíburunum Phinnaeus 
og Hazel, sem eru nú á þriðja ári. 
Hún gerði sömu kröfu þegar von 
var á þriðja barna hjónanna, sem 
fæddist 18. júní síðastliðinn. Í 
þetta skiptið vildi Roberts fylgja 
fjölskyldunni til sálfræðingsins. 
Tengdafólk hennar var ekki hrif-
ið af hugmyndinni og hætti í með-
ferð. Roberts er ekki hrifin af 
þeirri ákvörðun og hefur nú hótað 
tengdafólki sínu að það fái ekki að 
sjá nýfætt barnið fyrr en það fari 
aftur í meðferð. 

Þessi afstaða Juliu er ekki til 
þess fallin að stuðla að hamingju-
sömu fjölskyldulífi, og samkvæmt 
National Enquirer er hjónabandið 
í hættu.

Hjónabandserjur

Tónleikaröð Reykjavík Grapevine, 
Take me down to Reykjavík City, 
heldur áfram í dag. Tónleikarnir 
fara fram í garðinum á Sirkus við 
Klapparstíg og verða í tvennu lagi 
að þessu sinni. 

Fyrri tónleikarnir eru frá klukk-
an 16 til 18 og þá spila hljómsveit-
irnar Retro Stefson og Rafhans. 
Sirkusmarkaðurinn verður í full-
um gangi þannig að fólk getur 

slegið tvær flugur í einu höggi, 
keypt sér eitthvað fallegt og hlust-
að á hressandi tónlist á meðan.

Í síðara hollinu sem stendur frá 
21 til 23.30 spila svo hljómsveit-
irnar Reykjavík! og Ultra Mega 
Technobandið Stefán. Þá væri til-
valið að dansa trylltan dans í til-
efni sumarsins, sólarinnar og bara 
af hvaða öðru tilefni sem er. Frítt 
er á tónleikana.

Stuð á Sirkus
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FRÁ LEIKSTJÓRA                         BRUCE ALMIGHTY

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 2 - 5 - 8 - 10.45
DIE HARD 4.0 LÚXUS kl. 2 - 5 - 8 - 10.45
FANTASTIC FOUR 2 kl. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8- 10.10

HOSTEL 2   kl. 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

THE LOOKOUT kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 3 - 5.40 - 8.20 - 11
PREMONITION kl. 3 - 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3 - 6 - 8.20 -10.30

14

18
10

14
12

14
12

EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 8 - 10.20
PREMONITION kl. 6
FANTASTIC FOUR 2 kl. 2 - 4

14
12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6 -8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45
PREMONITION kl. 3.45 - 5.45 - 8 -10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10

EVAN ALMIGHTY kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
DIE HARD 4.0 kl. 7.30 og 10-POWER 14
SHREK 3 enskt tal kl. 2, 4, 6 og 10 L
SHREK 3 íslenskt tal kl. 2, 4, 5.45 og 8 L

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

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

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

ævintýri allra tíma

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

OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:30 7

PIRATES 3 kl.  2 - 5:30 10

ZODIAC kl. 9 16

EVANT ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

EVANT ALMIGHTY VIP kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

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

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

MEET ROBINSON kl. 2 L

DIGITAL
DIGITAL

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

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

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

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

PIRATES 3 kl. 2:15 - 5:30 - 8:40 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

er blind

EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 L

DIE HARD 4 kl. 8 - 10:30 14

SHREK 3 kl. 2 - 4 - 6 L

www.SAMbio.is 575 8900

Evan 
hjálpi
okkur

SPARBÍÓ 450kr
á allar sýningar merktar með appelsínugulu 

Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI, KEFLAVÍK

„Þarna verða fyrirlesarar frá 15 
löndum, meðal annars prófessor 
í loftlagsbreytingum frá Kanada 
sem hefur verið í forsvari fyrir 
nefnd Sameinuðu þjóðanna um 
loftlagsbreytingar,“ segir Sigurð-
ur Harðarson, skipuleggjandi ráð-
stefnunnar Hnattrænar afleiðing-
ar stóriðju og stórstíflna, sem er 
haldin nú um helgina. 

Fjallað verður um stöðuna á Ís-
landi og hún tengd við það sem er 
að gerast annars staðar á hnettin-
um.

„Það sama er að gerast úti um 
allan heim. Þetta eru sömu fyr-
irtækin sem eru að vinna hér og 
úti í heimi.“ Sigurður er uggandi 
yfir mögulegri yfirtöku Alcoa á 
samkeppnisfyrirtækinu Alcan. 

„Þegar fyrirtæki eru orðin svona 
stór geta þau haft rosaleg áhrif á 
svona lítið efnahagskerfi eins og 
það íslenska.“

Auk erlendu umhverfisvernd-
arhópanna verða rithöfundarn-
ir Andri Snær Magnason og Guð-
bergur Bergsson með framsögur. 
Ómar Ragnarsson, Guðmundur 
Beck, fyrrum bóndi að Kollaleiru 
í Reyðarfirði, og fulltrúar hinna 
mörgu íslensku umhverfisvernd-
ar samtaka munu einnig flytja er-
indi.

Frítt er inn á ráðstefnuna sem 
stendur frá kl. 11 til 18 báða dag-
ana. Nánari upplýsingar má finna 
á Savingiceland.org og Hotel-
hlid.is.

Umhverfisverndarsinnar þinga

Huld Óskarsdóttir og félag-
ar úr leiksýningunni Mem-
ento Mori eru á leið til Suð-
ur-Kóreu til að sýna. Huld 
segir þetta mikinn heiður.

„Við erum öll rosalega spennt fyrir 
því að fara svona langt,“ segir Huld 
Óskarsdóttir, einn leikaranna úr 
leiksýningunni Memento Mori, sem 
hefur verið boðið til Suður-Kóreu á 
alþjóðlega áhugamanna- leiklistar-
hátíð IATA-samtakanna. „Þetta er 
allra stærsta hátíðin sem er haldin 
í heiminum fyrir áhugaleikhúsfólk. 
Það eru bara tuttugu sýningar sem 
eru valdar úr stórum hópi umsækj-
enda þannig að þetta er mikill heið-
ur fyrir okkur.“

Huld hefur farið til nokkurra 
landa til að sýna leikrit. Hún segir 

að það sé ótrúlega skemmtilegt að 
sjá heiminn með þessum hætti. Þau 
séu með heimamönnum allan tím-
ann og upplifi löndin allt öðru vísi 
en ef þau væru ferðamenn. „Við 
fórum til Lettlands að sýna og þar 
var okkur tekið eins og þjóðhetjum. 
Sumt fólkið hafði aldrei séð ferða-
menn áður og krakkarnir í barna-
skólanum voru búnir að vinna verk-
efni um Ísland í þrjár vikur í til-
efni komu okkar.“ Hún hlakkar líka 
mikið til að koma til Kóreu og upp-
lifa allt aðra menningu og siði en 
við þekkjum frá Vesturlöndum.

Sýningin Memento Mori er frum-
samið verk eftir Hrefnu Friðriks-
dóttur, lögfræðing hjá Barnavernd-
arstofu, sem fjallar um dauðleik-
ann. Þetta er samstarfsverkefni 
Leikfélags Kópavogs og Hugleiks 
og var upphaflega sett upp árið 

2004. Leikhópurinn fór með sýn-
inguna á alþjóðlegu leiklistarhátíð-
ina sem var haldin á Akureyri fyrir 
tveimur árum og unnu þar verðlaun 
fyrir bestu sýninguna. Þau fóru 
einnig með hana á hátíð í Færeyj-
um í fyrra. „Alls staðar þar sem við 
höfum sýnt höfum við fengið boð 
um að sýna á fleiri hátíðum erlend-
is en þetta er auðvitað dýrt og tíma-
frekt og við erum öll að vinna við 
eitthvað annað líka.“

Leikhópurinn stendur fyrir 
opnum fjáröflunaræfingum í dag 
og á morgun. „Sýningin er sýnd í 
heild sinni en ekki með öllum ljós-
unum og svona, þess vegna köllum 
við þetta opna æfingu en ekki sýn-
ingu,“ segir Huld.

Sýningarnar verða í Möguleik-
húsinu við Hlemm klukkan 20 
bæði kvöldin. 

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag SparBíó* 450kr

www.SAMbio.is

SHREK 3 KL. 2 Í ÁLFABAKKA, KEFLAVÍK OG Á  AKUREYRI (ísl. og enskt tal)EVAN ALMIGHTY KL. 2 Í ÁLFABAKKA
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Steve CARELL Morgan FREEMAN

MEET ROBINS. KL. 2 Í ÁLFABAKKA

PIRATES 3 KL. 2 Í ÁLFABAKKA
OG KL 2 Á AKUREYRI
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Nýir þættir um hálfíslenska 
ofurhugann Arne Aarhus 
hefja göngu sína á Skjá 
einum á sunnudag. Fram-
leiðandi þáttarins lofar 
svakalegri áhættuatriðum 
en nokkru sinni fyrr. 

„Núna er Arne að prófa allt hitt 
í þessu sporti og „base-stökk-
in“ eru í lágmarki. Hann er að 
prófa alls kyns áhættusport eins 
og svifdrekaflug, teygjustökk á 
framandi stöðum, fallhlíf með 
mótor, spíttbátaakstur um jökul-
sár og flugvél í vír,“ segir Stein-
grímur Dúi Másson framleiðandi 
en síðastnefnda sportið gengur 
út á að sitja í flugvél án vængja 
sem hengd er á uppstrengdan vír. 
Flugvélin sveiflast síðan í allar 
áttir á gríðarlegum hraða. „Mörg 
atriðin eru alveg rosaleg,“ segir 
Steingrímur.

Arne Aarhus varð landsfrægur 
eftir að hafa komið fram í þáttun-
um Adrenalín á Skjá einum fyrir 
sjö árum síðan en í sumar verða 
alls sýndir fimm þættir af ævin-
týrum Arne þar sem hann meðal 
annars heimsækir lönd eins og 
Nýja-Sjáland, Malasíu, Kuala 
Lumpur og Taíland. 

Í síðasta þættinum verður Arne 
sóttur heim til Bergens í Noregi 
og þá munu áhorfendur fá að vita 
hvað ofurhuginn er að gera í dag 
– hvort hann hyggist halda áfram 
í leit að adrenalíni um heiminn 
eða hvort hann leggur fallhlífina 
á hilluna fyrir fullt og allt. Stein-
grímur verður leyndardómsfull-
ur þegar lokaþátturinn berst í 
tal. „Niðurstaðan er forvitnileg 
en fólk verður bara að bíða eftir 
lokaþættinum og fá svörin þar.“

Á bestu systur í heimi

:



 Guðjón Þórðarson, þjálf-
ari ÍA, fullyrti það í Kastljósi Sjón-
varpsins í fyrrakvöld að Kristj-
án Guðmundsson, þjálfari Kefla-
víkur, hefði sent varamann inn á 
til þess eins að reyna að limlesta 
Bjarna Guðjónsson, leikmann ÍA.

Einari Orra Einarssyni var skipt 
inn á í liði Keflavíkur skömmu 
eftir að Bjarni skoraði síðara 
mark sitt í leiknum. Markið hefur 
verið umdeilt, svo vægt sé til orða 
tekið, en Keflvíkingar vilja meina 
að Bjarni hafi hagað sér óheiðar-
lega og óíþróttamannslega.

Einar Orri tæklaði Bjarna illa 
skömmu eftir að hann kom inn á 
og fékk fyrir vikið að líta rauða 
spjaldið.

„Ef Guðjón dregur ekki þessi 

orð til baka munum við leita rétt-
ar okkar. Það er ekkert öðruvísi,“ 
sagði Einar Helgi Aðalbjörnsson, 
faðir Einars Orra, í samtali við 
Fréttablaðið í gær. 

„Ég hef sagt Gísla [Gíslasyni, 
formanni rekstrarstjórnar KÍA] 
þetta. Guðjón heldur því fram að 
drengurinn hafi verið sendur inn á 
völlinn sem einhver hryðjuverka-
maður.“

Spurður hvort hann telji að 
Einar Orri hafi viljandi ætlað að 
meiða Bjarna segist Einar Helgi 
hafa spurt son sinn að því sama.

„Hann sagði við mig að ef hann 
hefði ætlað að gera þetta, hefði 
hann tæklað löppina sem Bjarni 
stóð í. Það gerði hann ekki. En 
þetta var hárréttur dómur og ekki 

hægt að mótmæla rauða spjaldinu 
sem Einar Orri fékk.“

Kristján Guðmundsson, þjálf-
ari Keflavíkur, sagði svo í samtali 
við 14-2 í Sjónvarpinu að honum 
væri flökurt eftir að hafa hlustað 
á Guðjón í Kastljósinu.

„Þetta er háalvarleg ásökun 
og efni í meiðyrðamál. Ég krefst 
þess að Guðjón biðjist afsökunar 
á þessum ummælum. Hann vegur 
að mínum heiðri sem knattspyrnu-
þjálfara og jafnvel sem mann-
eskju. Ég geri ekki svona hluti.“

Um atvikið sagði Guðjón orðrétt 
í Kastljósi: „Markið er eitt út af 
fyrir sig. [...] Það er sendur maður 
inn á til þess eins að limlesta leik-
mann. Ég fullyrði það.“

Munum leita réttar okkar ef 
Guðjón biðst ekki afsökunar

Höskuldur meiddur á þremur stöðum í einu

 Heiðar Helguson ætlar 
sér ekki að fara til 1. deildarliðs 
West Bromvich Albion. Fulham 
hefur komist að samkomulagi 
við WBA um kaup á Diomansy 
Kamara þar sem Heiðar var hluti 
af kaupverðinu. Samningur WBA 
og Heiðars var það eina sem gat 
komið í veg fyrir skiptin en svo 
virðist sem ekkert verði úr þeim.

„Ég sagði endanlega nei við þá 
í gær (fimmtudag) og ég á alls 
ekki von á því að það breytist,“ 
sagði Heiðar. „Mér líst ekki mikið 
á þetta, þeir eru til dæmis að selja 
alla sína bestu leikmenn,“ sagði 
Heiðar.

Hafnaði WBA 
endanlega

 Í gær var dregið í töfl-
uröð fyrir Íslandsmótið í hand-
knattleik sem hefst um miðjan 
september. Íslandsmeistarar Vals 
í karlaflokki taka á móti Hauk-
um í stórleik fyrstu umferðar í 
nýju og glæsilegu íþróttahúsi sínu 
að Hlíðarenda. Þá mætast HK og 
Stjarnan, Fram fer til Vestmanna-
eyja og Afturelding tekur á móti 
Akureyri. Átta lið eru í deildinni 
og verður leikin fjórföld umferð.

Í kvennaflokki leika níu lið en þar 
verður spiluð þreföld umferð. Fram 
og Haukar mætast í fyrstu umferð-
inni, FH og Stjarnan eigast við í 
Hafnarfirði, Grótta tekur á móti 
HK og Valsstúlkur mæta Akureyri. 
Auk þessara félaga tekur Fylkir 
þátt í Íslandsmóti kvenna.

Stórleikur í 
fyrstu umferð

 Valur og KR eru enn jöfn 
á toppi Landsbankadeildar kvenna 
eftir 1-1 jafntefli á Valbjarnarvelli 
í gær. Hrefna Huld Jóhannesdótt-
ir kom KR yfir snemma í leikn-
um en Margrét Lára Viðarsdóttir 
jafnaði metin í þeim síðari.

KR-ingar komu Valsmönnum í 
opna skjöldu á fjórtándu mínútu 
þegar Hrefna Huld skoraði eftir 
laglegan undirbúning Hólmfríð-
ar Magnúsdóttur. Skot Hrefnu var 
hnitmiðað og fast og kom Guð-
björg Gunnarsdóttir engum vörn-
um við.

Leikmenn Vals létu sér þó ekki 
segjast og pressuðu stíft á vörn 
KR, sem náði þó að halda mjög vel. 
Miðverðirnir Agnes Árnadóttir og 
þá sérstaklega Alicia Wilson vörð-
ust þó afar vel og gáfu snöggum 
sóknarmönnum Vals ekkert eftir. 

Besta færi Vals í fyrri hálf-
leik fékk Margrét Lára en hún 
skaut hátt yfir úr miðjum teign-
um eftir að hafa fengið laglega 
sendingu frá Guðnýju Óðinsdótt-
ur. Þetta gerðist á 21. mínútu og 
skömmu síðar virtist brotið á Mar-
gréti Láru í vítateignum en ekkert 
var dæmt. Hlúa þurfti að henni í 
dágóðan tíma en hún gat haldið 
áfram leik skömmu síðar.

Það voru þó leikmenn KR sem 
voru nær því að auka muninn 
fyrir leikhlé því þeir áttu besta 
færi hálfleiksins. Hólmfríður átti 
á lokamínútu hálfleiksins skyndi-
lega þrumuskot sem hafnaði í 
þverslánni en Guðbjörg virtist 
varla búast við skotinu.

KR byrjaði síðari hálfleik af 
krafti og Hólmfríður átti skalla 
að marki strax á 48. mínútu eftir 
horn Eddu Garðarsdóttur. Vals-
menn neyddust til að bjarga á línu 
og var Málfríður Erna Sigurðar-
dóttir þar að verki.

Valsmenn héldu þó sínu striki 
og uppskáru mark á 64. mínútu. 
Margrét Lára skoraði það mark 

með föstu skoti. 
Bæði lið áttu sín færi eftir þetta 

en það besta fékk Dóra María Lár-
usdóttir. Hún fékk sendingu frá 
Nínu Ósk Kristinsdóttur sem færði 
sér mistök í vörn KR í nyt en hin 
stórefnilega Íris Dögg Gunnars-
dóttir var vel á verði í markinu. 

„Ég er bara hundfúl með úrslit 
leiksins,“ sagði Elísabet Gunnars-

dóttir, þjálfari Vals. „Við áttum 
miklu fleiri færi í þessum leik og 
áttum að vinna hann. Ég var mjög 
óánægð með varnarleikinn en við 
sköpuðum okkur aftur á móti fullt 
af færum og áttum að nýta þau. 
Við vorum ekkert góðar í dag en 
áttum samt að vinna.“

Þjálfari KR, Helena Ólafsdóttir, 
sagði úrslit leiksins nokkuð sann-

gjörn, þegar á heildina er litið. „Ég 
hefði auðvitað viljað fara heim 
með þessa forystu sem við vorum 
komin með en úrslitin kannski 
sanngjörn. Við megum vera mjög 
ánægðar með baráttu leikmanna 
og stelpurnar gáfu allt það sem 
þær áttu í leikinn. Ég ætlaði liðinu 
sigur en jafntefli er betra en tap.“

Topplið Landsbankadeildar kvenna, Valur og KR, mættust á Valbjarnarvelli í gær. KR komst yfir í fyrri 
hálfleik en Valur jafnaði metin í þeim síðari. Bæði lið fengu sín færi til að tryggja sér stigin þrjú.



 Knattspyrnusamband Ís-
lands hefur óskað eftir greinar-
gerðum frá ÍA og Keflavík vegna 
uppákomunnar eftir leik liðanna 
á miðvikudaginn. Handalögmál 
munu hafa átt sér stað eftir leik-
inn en Þórir Hákonarson, fram-
kvæmdastjóri KSÍ, sagði við 
Fréttablaðið í gær að hann ætlaði 
að fara rækilega yfir málið þegar 
greinargerðirnar væru komn-
ar í hús, að hans sögn strax eftir 
helgi.

Framkvæmdastjóri getur skot-
ið einstaka málum beint til aga-
nefndar KSÍ. „Hvort það gerist 
kemur í ljós, ég mun taka ákvörð-
un um það þegar ég hef fengið 
öll gögn í hendurnar,“ sagði Þórir 
sem vildi ekki segja hvað eft-
irlitsmaður KSÍ sagði í skýrslu 
sinni um leikinn.

Aganefnd KSÍ hittist á fundi á 
þriðjudaginn.

Óskar eftir 
greinargerðum

 Forráðamenn og leik-
menn ÍA og Keflavíkur hafa tekið 
þá ákvörðun að tjá sig ekki frekar 
um leikinn skrautlega á miðviku-
daginn í bili. Þrátt fyrir þá stað-
reynd er enn mikill hiti í mönn-
um og miðað við viðbrögð viðmæl-
enda Fréttablaðsins í gær stendur 
ekki til að kveikja í friðarpípu á 
næstunni.

Samkomulagið mun standa þar 
til aga- og úrskurðarnefnd KSÍ 
kveður upp úrskurð sinn í mál-
efnum félaganna sem verður að 

öllum líkindum á fundi sínum á 
þriðjudag.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu stendur orð gegn orði í nánast 
öllum hlutum málsins og greinar-
gerðirnar sem koma frá félögun-
um verða þar af leiðandi væntan-
lega gjörólíkar ef að líkum lætur.

Stór orð hafa fallið síðustu daga 
og hótanir um meiðyrðamál hafa 
skotið upp kollinum. Hvort ein-
hver alvara verði úr þeim málum 
mun því ekki liggja fyrir fyrr en 
eftir helgi. 

Keflavík og ÍA hafa 
slíðrað sverðin í bili

 Norska dagblaðið Aften-
posten valdi í gær þá ellefu leik-
menn sem það telur hafa „flopp-
að“ í norsku úrvalsdeildinni sem 
nú er hálfnuð. Í miðverðinum er 
Ármann Smári Björnsson, leik-
maður Brann.

„Hann hefur spilað rúman hálf-
tíma í þremur leikjum í ár. Í 
einum leiknum var hann reyndar 
mjög góður. Hann er í þessu liði 
vegna frammistöðu sinnar í 6-0 
tapinu fyrir Lyn. Þá gáfum við Ís-
lendingnum 2 í einkunn, Verdens 
Gang, Dagbladet og Nettavisen 
gáfu honum 1. Brann treyst-
ir honum augljóslega ekki leng-
ur og hefur þegar keypt Knut frá 
Løv-Ham,“ segir Aftenposten um 
Ármann.

Fær falleinkunn
hjá Aftenposten

Það varð ljóst í gær að 
landsleikur Danmerkur og Ís-
lands fer fram á Parken eftir allt 
saman.

Áfrýjunardómstóll UEFA hefur 
mildað dóm sinn í kjölfar leiks 
Dana og Svía. 

Danir þurfa samkvæmt úr-
skurðinum að leika næstu tvo 
leiki í 140 km fjarlægð frá Kaup-
mannahöfn en upprunalegi úr-
skurðurinn hljómaði upp á fjóra 
leiki sem skyldu fara fram í 240 
km fjarlægð frá Kaupmannahöfn.

Fer fram á 
Parken

Blaða·maður KK • starfsmaður blaðs, sá sem hefur atvinnu 
af að skrifa í blöð - Íslensk orðabók

„Ég heiti Sigurjón M. Egilsson og er ritstjóri DV.

Mér er ekki sama hvernig fjölmiðlum er stjórnað 
eða hvernig fréttir þeirra eru unnar. Sjálfstæði, 
kjarkur og sanngirni skiptir öllu hjá fjölmiðli eins 
og DV. Fólk á skilið dagblað sem talar þeirra máli. 
Ég tala þínu máli.“

Talar þínu máli

F
í

t
o

n
/

S
Í

A



Dúkkulísa og dvergur í kröppum dansi



Ögurhvarfi 2, Kópavogi
Sími 587 4430. Opið virka daga 8-18, laugardaga 10-15

Höfum opnað áttundu verslun Flügger lita á Íslandi.
Sérhæfðar verslanir með málningu og málningarvörur fyrir
fagmenn og neytendur.
www.flugger.is

108092

Opnunartilboð

1.990,-
3 lítra dós 
Flügger 97 – rétta viðarvörnin

Opnunartilboð

1.990,-
3 lítra dós 
Flügger tréolía – á sólpallinn

Við opnum nýja búð



1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

Klara Ósk Elíasdóttir 
hefur setið sveitt við 
sauma undanfarnar 
vikur. Hettupeysur 
eftir Klöru, sem 
flestir þekkja 
sem söngkonu 
í Nylon, eru til 
sölu í búðinni 
Fígúru á Skóla-
vörðustíg, sem 
var opnuð í lok 
maí. Velgengni 
þeirra hefur 
verið slík 
að Klara 
annar 
ekki eft-
irspurn. 
„Það hefur 
ekki verið 
til peysa 
í búðinni 
í svolít-
inn tíma, 

þær fara bara um leið og ég geri 
þær,“ sagði hún. „Ég hef bara 

verið í vandræðum með 
þetta. Efnið sem ég kaupi 
vanalega var ekki til, ég 
kláraði það í búðinni,“ 

sagði Klara, sem segir 
annríkið þó vera já-

kvætt vandamál. 
Hún segir efn-
isskortinn þó 
nánast hafa 
verið vel-
kominn. „Það 

var eiginlega 
ágætt að fá smá 
pásu þegar efnið 
kláraðist. Það var 
svona „bitter-
sweet“. Ég gat að 

minnsta kosti hvílt úlnliðina að-
eins,“ sagði hún og hlæjandi. 

Klara hefur ekki tölu á því 
hversu margar peysur hún 
hefur saumað á síðustu vikum. 
„Það eru einhverjir tugir, það er 
ekki spurning,“ sagði hún. Nylon 
kemur fram í Bolungarvík í 
dag en hefur haft hægt um sig 
í sumar, svo Klara hefur getað 
einbeitt sér að saumunum. „Við 
höfum aðeins komið við og sung-
ið á nokkrum stöðum, en það 
er ekki neitt miðað við hvernig 
þetta hefur verið,“ sagði Klara, 
sem átti ekki von á að peysurnar 
hennar myndu rokseljast eins og 
raun ber vitni. „Við vorum hæfi-
lega bjartsýn þegar við opnuð-
um búðina en ég gerði ekki ráð 

fyrir að þetta færi 
svona hratt af stað,“ 
sagði hún og hló við. 

Hettupeysur Klöru uppseldar

„Ég fékk styrk frá Menningarsjóði 
Glitnis og er með tvö lög í farvatn-
inu,“ segir Jón Jósep Snæbjörns-
son, betur þekktur sem Jónsi. Ný-
lega stóð Icefusion.com og Hótel 
Glymur fyrir merkilegum vinnu-
dögum í Hvalfirðinum þar sem 
margir af fremstu lagasmiðum 
þjóðarinnar hittu fyrir virta er-
lenda starfsbræður sína. Jónsi 
hefur hingað til aðallega verið 
þekktur fyrir söng með Í svörtum 
fötum en hann ætlar að reyna að 
koma lagasmíðum sínum á fram-
færi erlendis. Hann var nokkuð 
tregur til að gefa upp hverjir væru 
efstir á óskalistanum. „En ég samdi 
þessi lög með Westlife og Beyoncé 
Knowles í huga,“ sagði Jónsi sem 
fannst mikið til þessarar ráðstefnu 
koma. „Ég vann mikið með náunga 
sem heitir Chris Tomaidis og úti-
loka síður en svo eitthvert frekara 
samstarf við hann.“

Meðal annarra erlendra laga-
smiða sem komu hingað til lands 
voru ´80-hetjan Nick Kershaw og 
Chesney Hawks auk hins færeyska 
Teits sem notið hefur töluverðrar 
hylli hér á landi. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins náðu hinir ís-
lensku og erlendu lagahöfundar 
vel saman í kyrrðinni í Hvalfirði 
og er allt útlit fyrir 
að íslenskar

lagasmíð-
ar eigi 
eftir að 
sækja í 

sig veðrið 
á erlendri 
grundu.

Meðal
annarra

sem tóku 
þátt í vinnu-

dögunum
var

Guðmundur Jónsson, gítarleikari 
Sálarinnar, en mörgum þykir það 
eflaust tíðindum sæta að hann skuli 
sækja svona námskeið enda verið 
einn fremsti lagahöfundur lands-
ins um árabil og er þekktur fyrir 
að vilja semja einn síns liðs. „Þetta 
var svona eins og hraðstefnumót, 
maður sat í tíu tíma yfirheyrslu og 
þetta var álíka erfitt og þetta var 
skemmtilegt,“ segir Guðmund-
ur en bætir við að þetta hafi fyrst 
og fremst verið hálfgerð tilraun 
af hans hendi. „Svona fyrirkomu-
lag er mjög algengt í Bretlandi og 
ég kynntist þessu aðeins þegar ég 
bjó þar. Ég reikna nú ekkert frek-
ar með því að það verði framhald 
á svona samstarfi en það komu 
vissulega tvö eða þrjú frambæri-
leg lög út úr þessu,“ segir Guð-
mundur.

Mikil vinátta tókst með þeim 
Vigni Snæ Vigfússyni, Sverri 
Bergmann og Chesney Hawks og 
Nick Kershaw. Vignir Snær upp-

lýsti í samtali við Fréttablaðið að 
allar líkur væru á því að hann og 
Sverrir myndu jafnvel halda utan 
á næstunni til fundar við Chesney 
og jafnvel Kershaw. „Þetta er allt 
í bígerð þótt endanlegar tímasetn-
ingar séu ekki komnar á hreint.“

Baltasar Kormákur 

Eiður Smári Guðjohnsen gerði sér 
lítið fyrir og hélt óvænta afmælis-
veislu fyrir konuna sína, Ragnhildi 
Sveinsdóttur, síðastliðið fimmtu-
dagskvöld. Ragnhildur verður þrí-
tug á morgun, 8. júlí, en Eiður tók 
forskot á sæluna og efndi til veislu 
í garðinum við heimili þeirra í 
Fossvogi. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins var þar slegið upp 
stórri útigrillveislu með öllu til-
heyrandi, en það var góðvinur Eiðs 
Smára, sjónvarpsmaðurinn Sverr-
ir Sverrisson, sem sá um skipu-
lagningu hennar.

Auk fjölskyldumeðlima afmæl-
isbarnsins og Eiðs Smára mættu 
knattspyrnumennirnir Ríkharð-
ur Daðason, Birkir Kristinsson og 
Guðni Bergsson í veisluna. Það 

gerði sömuleiðis Ragna Lóa Stef-
ánsdóttir en eiginmaður hennar, 
Hermann Hreiðarsson, var fjarri 
góðu gamni ásamt þeim Ívari Ingi-
marssyni og Brynjari Birni Gunn-
arssyni. Allir þurftu þeir að yfir-
gefa landið fyrir skemmstu til að 
sinna skyldum sínum sem atvinnu-
menn í boltanum.

Ekki dugði minna en helstu tón-
listarmenn þjóðarinnar til þess að 
spila fyrir gesti. Stefán Hilmars-
son, Jón Ólafsson og Björn Jör-
undur sáu um það við góðar und-
irtektir auk þess sem Hara-systur
voru fengnar til þess að líta inn og 
syngja nokkur lög.

Boðið var upp á bæði nauta- og 
lambakjöt af grillinu, fínasta með-
læti, rauðvín og hvítvín. Gest-

ir þurftu ekki að ómaka sig við að 
hella í glösin og bæta á diskana því 
í veislunni voru þjónar á hverju 
strái. Hófið þótti afskaplega vel 
lukkað og skemmtu gestir sér fram 
á nótt. Ekki fylgir sögunni hvort 
veislan hafi verið afmælisgjöf Eiðs 
til konunnar en það má reikna með 
að hún fái að minnsta kosti eitt-
hvert smáræði á sjálfan afmælis-
daginn á morgun.

Eiður Smári kom eiginkonunni á óvart
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Ég er ekki einn af þeim sem hafa 
gert ráðstafanir til þess að gera 

eitthvað rosalega spes í dag, en í 
dag er 7. júlí 2007, sem er einstak-
lega fallegur dagur út frá talnalegu 
sjónarmiði. Ég hyggst til dæmis 
ekki kvongast í dag, en fréttir hafa 
borist um það að einstaklega marg-
ir hugðust um tíma ganga í heilagt 
hjónaband á þessum degi, en svo 
bárust reyndar tíðindi af því nú í 
vikunni að margir höfðu hætt við 
af einhverjum orsökum. 

hafa pör hætt við 
vegna þess að þau hafa fundið það 
út í samræðum sín á milli að ekki er 
endilega farsælt að rjúka í hjóna-
band – með tilheyrandi daglegum 
deilum um hversdagslega hluti – 
bara vegna þess að einhver sérstök 
dagsetning sé aðlaðandi. Falleg 
dagsetning ein og sér getur aldrei 
orðið grunnur að góðu hjónabandi, 
en þó verð ég að játa að ég skil vel 
þau sjónarmið sem liggja að baki 
því að fólk velji þennan dag, að því 
gefnu að allt annað sé í þokkalegu 
lagi. 

og sér í lagi held ég að 
það geti komið mörgum karlmönn-
um til bjargar í framtíðinni að dag-
setning brúðkaupsins sé þess eðlis 
að það sé auðvelt að muna hana. 
Öfugt við þá kynbræður sína sem 
þurfa að þola hinn nístandi refsi-
vönd þagnarinnar innan heimil-
is í hvert einasta skipti sem þeir 
gleyma brúðkaupsafmælinu, geta 
þeir sem kvænast í dag prísað sig 
sæla. Karlmenn sem muna ekki 
þessa dagsetningu eiga ekkert er-
indi í hjónaband.  

dagsetning er líka þess 
eðlis að hún myndi – ef pör eru á 
annað borð þannig innstillt – sóma 
sér ágætlega sem húðflúr. Þar með 
yrði auðvitað gulltryggt – nema í til-
viki fordæmalausrar heimsku – að 
karlmaðurinn gleymdi ekki brúð-
kaupsafmælinu.  Í tilviki tveggja 
karlmanna – ef mál hafa æxl-
ast þannig – þarf auðvitað ekki að 
hafa mörg orð um það, í ljósi þess 
sem hér hefur þegar verið reifað, 
hversu heppilegt það er fyrir þá að 
ganga í hjónaband í dag.  Þó myndi 
ég alltaf í slíkum tilvikum mæla 
sterklega með húðflúri líka.

til skilnaðar kemur og húðflúr-
ið 070707 er til staðar er alltaf hægt 
að bæta við einu núlli fyrir fram-
an og halda því fram að húðflúrið 
sé til minningar um það að þann 7. 
júlí 2007 hafi viðkomandi séð ein-
staklega skemmtilega mynd með 
James Bond. Einnig er hægt að 
bæta við einhverri tölu af handa-
hófi, eins og til dæmis tveimur, og 
halda því fram að á ákveðnu tíma-
bili í lífinu hafi viðkomandi verið 
fangi númer tuttugu, sjötíu, sjö-
hundruðogsjö. 

að það eru margar leið-
ir í þessu. En auðvitað þarf fólk 
ekki endilega að nota þennan dag – 
sem svo fagurlega er tölulega sam-
ansettur af almættinu – til þess að 
gifta sig. Það má gera margt annað. 
Í dag hugsa kannski einhverjir að 
gott sé að selja kvótann sinn úr 
byggðarlaginu. Öðrum finnst þetta 
góður dagur til þess að kaupa sér 
þyrlu. En líklega finnst flestum 
þetta bara ágætis dagur til þess að 
fara í bíltúr, lesa bók eða vinna í 
garðinum. Það má alltaf slá.
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