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Hallinn helmingi minni | Vöru-
skiptahalli nam 37,2 milljörðum 
króna fyrstu sex mánuði árs og 
hefur minnkað um tæpan helm-
ing frá því í fyrra. Á sama tíma-
bili í fyrra var vöruskiptajöfnuð-
ur óhagstæður um 74,7 milljarða 
króna.

Óbreyttir stýrivextir | Seðlabank-
inn hélt stýrivöxtum óbreyttum í 
13,3 prósentum. Niðurstaðan var 
í takt við væntingar en ekki eru 
taldar horfur á að bankinn lækki 
stýrivexti fyrr en á fyrri helmingi 
næsta árs. 

Kátt í kauphöllinni | Mikið líf var 
í Kauphöll Íslands. Úrvalsvísitalan 
hefur hækkað um rúm sex prósent 
það sem af er júlímánuði, stend-
ur í tæpum 8.800 stigum og hefur 
aldrei verið hærri.

Áfram kátt | Greiningardeildir 
Landsbankans og Glitnis spá því 
að Úrvalsvísitalan hækki um allt 
frá 37 til 45 prósenta á árinu öllu. 
Vísitalan hefur þegar hækkað um 
36 prósent.

Olíuverð í hæstu hæðum | Verð 
á olíu stendur í rúmum 76 Banda-
ríkjadölum á fat og hefur ekki 
farið hærra síðan í fyrrasumar er 
Ísraelsher réðst inn í Líbanon.

Góðir viðskiptahættir | Nefnd 
á vegum Sænsku kauphalla inn

Dreamlinerþota Boeing

Frumsýnd í 
Seattle

Marel

Stærstir í 
Stork

6

Sögurnar... tölurnar... fólkið...

F R É T T I R  V I K U N N A R

Afríkuríkið Malaví

Viðskipti
leggja
lýðræðisgrunninn

8-9

www.trackwell .com

Tíma- og verkskráning
fyrir starfsmenn og tæki

FORÐASTÝRING

Jón Skaftason 
skrifar

Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands hefur hækkað 
um tæplega þrjátíu og sex prósent það sem af er ári 
og hefur hækkað meira en úrvalsvísitölur í öllum 
samanburðarlöndum. Næstbesta ávöxtun hefur hin 
þýska DAX-vísitala gefið, rúmlega tuttugu og tvö 
prósent.

Úrvalsvísitalan stendur nú í 8687 stigum, þrátt 
fyrir að hafa lækkað um 0,17 pró-
sent í gær. Vísitalan hefur verið á 
fleygiferð upp á síðkastið, hækk-
að um rúmlega sex prósent það sem 
af er júlímánuði og um rúm níu pró-
sent síðastliðinn mánuð.

Norska OBX-vísitalan hefur hækk-
að um rúm sautján prósent á árinu 
og hin finnska OMXH25 um rúm 
fimmtán prósent. OMXC20-vísitala 
kauphallarinnar í Kaupmannahöfn 
hefur gefið tæplega fjórtán pró-
senta ávöxtun og OMXS30 í Stokk-
hólmi þrettán prósent. NASDAQ 100-vísitalan í 
New York hefur hækkað um rúm þrettán prósent 
og FTSE 100 í Lundúnum um tæplega átta prósent.

Sérfræðingar segja Úrvalsvísitölu Kauphallar-
innar ekki að fullu samanburðarhæfa við helstu 

hlutabréfavísitölur erlendis. Félög hér á landi séu 
flest minni og í miklum vexti, meðan burðarfé-
lög erlendra vísitalna eru mörg hver rótgróin og 
hreyfast lítið. Þar af leiðandi séu vaxtarmöguleikar 
hér á landi meiri en víðast hvar annars staðar.

Katrín Friðriksdóttir, forstöðumaður fyrirtækja-
greiningar Landsbankans, segir íslensku vísitöluna 
samsetta af félögum sem flest eigi það sameigin-
legt að hafa verið í miklum fyrirtækjakaupum „Fé-
lögin í vísitölunni hafa mörg hver verið að vaxa 

hratt og mikið. Á erlendum mörk-
uðum er hins vegar meira um rót-
gróin félög sem kannski eru ekki í 
jafnmiklum vaxtarham og þau ís-
lensku.“

Katrín tekur þó fram að ef einstök 
félög í erlendum hlutabréfavísitöl-
um séu skoðuð sé ekki einsdæmi að 
sjá hækkanir á borð við þær sem 
orðið hafa á þeim íslensku félögum 
sem hvað hraðast hafa vaxið. „Ef 
við lítum til Norðurlandanna sjáum 
við félög á borð við Skania, Volvo 

og Orkla sem hafa hækkað hratt það sem af er ári. 
Munurinn er sá að markaðurinn hér er einsleitari 
að því leyti að félögin hafa verið að vaxa hraðar en 
gengur og gerist á mörkuðum erlendis. Þess vegna 
sjáum við meiri hækkanir hér en annars staðar.“

Fjörutíu prósenta forskot
Úrvalsvísitala Kauphallarinnar hefur hækkað meira en vísitölur í öllum 
samanburðarlöndum það sem af er ári. Sérfræðingur segir félög hér á landi 
smærri en á öðrum hlutabréfamörkuðum og vaxtarmöguleika meiri.

Kaupþing banki er í 142. sæti á 
lista yfir stærstu banka í heimi 
samkvæmt árlegri úttekt alþjóð-
lega fjármálatímaritsins The 
Banker. Bank of America er 
stærsti banki í heimi, Citigroup 
er í öðru sæti og HSBC Holdings 
í þriðja.

Kaupþing er eini íslenski bank-
inn sem er meðal 200 stærstu og 
hækkar sig um 35 sæti milli ára.

Í tilkynningu bankans kemur 
fram að röðun á listann byggist á 
svo kölluðum eiginfjárþætti 1. 

- óká

Eru meðal 
200 stærstu

Sævar Karl Ólason og Erla Þór-
arinsdóttir hafa ákveðið að selja 
tískuverslun sína við Banka-
stræti eftir þrjátíu og tveggja 
ára rekstur. 

Samkvæmt heimildum Mark-
aðarins geta þau hjón valið úr 
nokkrum tilboðum og fara sér 

gefa upp væntanlega kaupendur 
í samtali við Markaðinn. „Ég get 
alveg sagt ykkur að Baugur er 
ekki meðal þeirra sem sýnt hafa 
versluninni áhuga.“

Fyrirtækið byggist á gömlum 
grunni. Sævar stofnaði klæð-
skeraverkstæði í Reykjavík 

Eik Banki verður frumskráð-
ur í OMX Nordic Exchange Ice-
land, íslensku Kauphöllina í dag. 
Bankinn verður samtímis skráð-
ur í Kaupmannahafnarkauphöll-
ina, sem einnig er hluti af OMX-
kauphallasamstæðunni. Bankinn 
er annar í röð færeyskra banka 
til að fá hér skráningu, en fyrir 
er í Kauphöllinni Føroyja Banki.

Hlutabréf Eik Banka verða 
skráð á aðalmarkað Kauphall-
arinnar, en útgefnir hlutir eru 
7.113.114. Hver hlutur er 100 
danskar krónur að nafnvirði. 
Bréf félagsins eru skráð hjá 
dönsku verðbréfaskráningunni, 
Værdipapircentralen A/S. - óká

Eik Banki í 
Kauphöllina
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Exista 77%
Atorka 54%
Landsbankinn 52%
Kaupþing 47%
Actavis 38%
*36% hækkun úrvalsvísitölu frá áramótum

Sævar selur eftir þrjátíu ár
Nokkur tilboð hafa verið lögð fram í verslun Sævars Karls.
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Náttúruverndarsamtök 
Danmerkur hafa nú sett sér að 
markmiði að auðga fánu landsins 
um hið tignarlega jórturdýr 
norðursins, elginn. Þetta 
einkennisdýr Skandinavíu hefur 
ekki haldið sig í Danmörku síðan 
á síðsteinöld fyrir 4.000 árum. 

Elgir eru til þess fallnir að 
„gera Danmörku áhugaverðari“, 
hefur þýska vikuritið Der 
Spiegel eftir Poul Hald-Morten-
sen, varaforseta dönsku náttúru-
verndarsamtakanna. Að hans 
sögn er pláss fyrir um 5.000 elgi 
í skógum á Jótlandi og Sjálandi. 

Í Skotlandi er nú einnig komin 
í gang áætlun um að flytja inn 
elgi frá Svíþjóð til að sleppa þar 
úti í náttúrunni. 

Sænskir elgir í 
danska skóga

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
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 Karlar taka oftast nokk-
ur styttri frí í fæðingarorlofi, en 
konur frekar samfellt orlof. Þrátt 
fyrir lög um fæðingarorlof virðast 
vinnuveitendur líta á karlmenn 
sem verðmætari starfsmenn en 
konur, sem hefur bein áhrif á 
launamun kynjanna, segir sviðs-
stjóri hjá Jafnréttisstofu.

Foreldrar geta tekið þrjá til 
sex mánuði óslitna í fæðingaror-
lof, en geta einnig samið við 
vinnuveitendur um nokkur styttri 
frí. Dæmi er um mann sem tók 
fæðingarorlof sitt í átján stuttum 
fríum, segir Leó Örn Þorleifsson, 
forstöðumaður Fæðingarorlofs-
sjóðs.

„Þetta bendir óneitanlega til 
þess að frítaka karlanna sé mun 

sveigjanlegri, og þá áreiðanlega 
að hluta til út frá þörfum þeirra 
vinnustaðar, þeir halda áfram að 
vera öruggari starfskraftar en 
konur,“ segir Ingólfur V. Gíslason, 
sviðsstjóri hjá Jafnréttisstofu. 

Hann segir að út frá jafnréttis-
sjónarmiðum væri heppilegra ef 
karlar tækju fæðingarorlof með 
líkari hætti og konur. Lög um 
fæðingarorlof hafi vissulega gert 
sitt til að jafna stöðu kynjanna á 
vinnumarkaðnum, en eftir sem 
áður virðist sem vinnuveitendur 
líti á karlmenn sem verðmætari 
starfsmenn en konur. Ein skýring 
þess gæti verið sú að þeir séu 
sveigjanlegri í fæðingarorlofi, og 
geti því haldið áfram að vera 
ómissandi starfsmenn.

„Ég myndi helst vilja sjá að 
staðan væri sem jöfnust. Við 
höfum séð það í könnunum bæði 
hérlendis og erlendis að þessi 
staða kvenna er ein af stóru skýr-
ingunum á kynbundnum launa-
mun,“ segir Ingólfur.

Til að bæta ástandið mætti til 
dæmis lengja fæðingarorlofið. 
Nái foreldrar að hafa samfleytt 
fæðingarorlof frá fæðingu þar 
til barnið komist inn á leikskóla 
sé líklegra að foreldrarnir skipt-
ist á og taki báðir frekar sam-
felld frí til skiptis, segir Ingólf-
ur. Annað sem gæti jafnað 
stöðuna væri svo að lengja lág-
markstíma í fríi hverju sinni, til 
dæmis úr tveimur vikum í 
mánuð.

Fæðingarorlof hefur 
áhrif á launamun
Fæðingarorlof karla virðast sveigjanlegri en kvenna. Karlmenn geta haldið 
áfram að vera ómissandi á meðan konur taka oftast samfellt fæðingarorlof. 

Leiðir blóði drifna 
göngu

Mikil uppbygging á 
Suðurlandi

 „Við óttuðumst mjög að 
hér væru einhverjir inni því úti-
gangsmenn hafa haldið til í hús-
inu,“ segir Guðmundur Halldórs-
son, varðstjóri slökkviliðsins á 
höfuðborgarsvæðinu. Mikill við-
búnaður var hjá lögreglu og 
slökkviliði þegar eldur braust út í 
steinhúsi við Grettisgötu um 
klukkan átta í gærkvöldi. 

Öllum götum í nágrenni við 
húsið var lokað til að auðvelda 
slökkvistarfið. Engin slys urðu á 
fólki í brunanum. 

Guðmundur, sem stjórnaði 
slökkvistarfi á vettvangi, segir að 
mikill eldur hafi verið í húsinu 
þegar slökkvilið kom á staðinn og 
því var óttast að eldurinn myndi 
breiðast út. „Eldtungurnar stóðu 
þrjá til fjóra metra upp úr þakinu, 
þannig að við óttuðumst um húsin 
hér við hliðina. Eldveggir hússins 
héldu hins vegar og vel gekk að 
slökkva eldinn.“ Til stendur að 
rífa húsið en mikill eldsmatur var 
innan dyra. Húsið hefur staðið 
mannlaust um nokkurra ára bil.

Allt tiltækt slökkvilið var kall-
að til. „Þegar kviknar í á þessu 
svæði þá er það regla að nota allt 
tiltækt slökkvilið. Hér er mikið 
af timburhúsum og því alltaf 
mikil hætta á ferðum,“ segir 
Guðmundur.

Þegar Fréttablaðið fór í prentun 
var slökkvistarfi að mestu lokið 
en standa átti eldvakt fram eftir 
kvöldi. Umferð var hleypt á 
Grettisgötu, Laugaveg og 
Barónsstíg á tíunda tímanum í 
gærkvöldi.

Óttast var um útigangsmenn

Benedikt Hjartarson varð 
að hætta sundi yfir Ermarsund á 
tíunda tímanum í gærkvöldi eftir 
gríðarlega baráttu. Hann var 
tekinn um borð í fylgdarbát 
þegar hann átti eftir að synda 
tvær og hálfa mílu í land í 
Frakklandi. 

„Sjávarföllin komu fyrr en við 
áttum von á. Benedikt var orðinn 
þreyttur í lokin en barðist 
hetjulega allan tímann,“ segir 
Heimir Örn Sveinsson, einn 
fylgdarmanna Benedikts.

Benedikt komst lengra en 
nafni hans Lafleur sem átti um 
fjórar til fimm sjómílur í land 
þegar hann hætti að synda.

Hætti eftir 
mikla baráttu



Gísli, voru þetta flokks-
gæðingar?

Pilturinn 
sem lést í 
bílslysi í 
Norðurárdal 
í Skagafirði 
aðfaranótt 
sunnudags-
ins 8. júlí hét 
Þorbergur 
Gíslason. 
Hann var 21 árs gamall, 
fæddur 3. september 1985. 

Þorbergur var búsettur í 
Mosfellsbæ. Hann var 
ókvæntur og barnlaus.

Lést í bílslysi

 „Alltof mikið er um 
að ill meðferð sé endurtekin,“ 
segir Ólafur R. Dýrmundsson, 
landsráðunautur í búfjárrækt hjá 
Bændasamtökum Íslands. 

Nauðsynlegt er að endurskoða 
allt kerfið þegar kemur að eftir-
liti búfjár, hvort sem það er eftir-
lit með verksmiðjubúskap, svo 
sem í alifugla-, loðdýra- og svína-
rækt eða í hefðbundnum búskap.

Ólafur segir nærri láta að 
búfjáreftirlitið hafi gert athuga-
semdir við um fimm prósent búa. 
Alvarleg mál, þar sem oft reynist 
nauðsynlegt að lóga dýrum sem 
hlotið hafa slæman aðbúnað, eru 
svo um tíu til tuttugu talsins hvert 
ár. Það segir Ólafur alltof háa tölu 
sérstaklega þegar tekið er tillit til 
að búfjáreftirlitsmenn fái venju-
lega ekki að koma inn í svokölluð 
verksmiðjubú og falla þau því 
ekki undir þessa tölu. 

Ástæður sem bændur þeirra 
búa gefa upp er ótti við sjúkdóma, 
sérstaklega eftir að fuglaflensan 
kom upp, auk þess sem þeir telji 
flestir að eftirlit dýralækna 
nægi. 

Að sögn Ólafs hafa aðstæður 
dýra á mörgum búum hérlendis 
versnað á síðustu árum. Meginá-
stæðan fyrir því sé oft krafa 
almennings og stjórnvalda um 
ódýrara kjöt. Það valdi því að 
búin stækki og aðstæður verði 
verri og ónáttúrulegri en tíðkast 
hefur. 

Ólafur segir að aukin vandamál 
hafi einnig skapast með fjölgun 
svokallaðra tómstundabænda. 
Samkvæmt lögum beri slíkum 
bændum að tilgreina tilsjónar-

mann með dýr-
unum til sveit-
arstjórnar. Því 
miður séu til-
sjónarmenn, 
sem sjái til þess 
að dýrin fái 
nægt æti og 
skjól, þó alltof 
sjaldan til-
nefndir og 
sveitarstjórn-
armenn gangi 
ekki nægilega á eftir því að farið 
sé að þessum lögum. 

Ólafur minnir á að þótt ástand-
ið sé ekki nægilega gott séu flest-

ir bændur til fyrirmyndar. Úrbóta 
sé þó þörf og hefur hann lagt 
fram tillögur á breytingum á eft-
irlitskerfinu. Búnaðarþing hefur 
samþykkt þær nánast án breyt-
inga. Öðlist tillögurnar lagalegt 
gildi verður afurðastöðvum 
óheimilt að taka við vörum frá 
bændum sem ekki uppfylla skil-
yrði búfjárlaga um aðstæður 
skepna. 

„Hins vegar vil ég að við séum í 
fararbroddi í þessum málum og 
að neytendur átti sig á því að 
sífelld krafa um ódýrt kjöt leiðir 
til verri meðferðar á dýrum,“ 
segir Ólafur.

Alvarleg vanræksla 
dýra látin viðgangast
Sífelld krafa neytenda um ódýrari matvöru veldur stækkun búa og ódýrari 
framleiðsluaðferðum. Það skilar sér í verri meðferð á skepnum að mati Ólafs R. 
Dýrmundssonar landsráðunauts. Of lítið eftirlit er með tómstundabúskap.

 „Það segir sig náttúrulega 
sjálft að það er leiðinlegt að vinna 
með manneskju sem virðist ætla 
að bresta í grát allan daginn,“ 
segir Bergvin Oddsson, formaður 
Ungmennahreyfingar Blindrafél-
agsins, um rödd nýs talgervils, 
sem notaður er í skjálestrarfor-
ritum fyrir blinda og sjónskerta.

Slíkur búnaður hefur verið til á 
íslensku frá því 1990 og hefur 
lengst af verið notuð karlmannsrödd 
sem kölluð er Snorri. Nýlega kom 
á markað nýrri og fullkomnari 
talgervill að nafni Ragga og var 
honum ætlað að taka við af Snorra. 
Hins vegar virðast viðtökur
blindra og sjónskertra hafa verið 

fremur slæmar þar sem röddin 
þykir helst líkjast málrómi grát-
klökkrar konu. 

Hartmann Kr. Guðmundsson er 
forstöðumaður Örtækni en fyrir-
tækið sér um sölu og þjónustu á 
hjálparbúnaði fyrir fatlaða, segir 

ástæðu gallans vera að fínstillingu 
milli orða vanti. Vandamálið sé 
ekki röddin en hana lagði 
fyrrverandi þulan Ragnheiður Elín 
Clausen til heldur í tækniatriðum 
framleiðandans Nuance. 

„Það er búið að leggja mikla 
vinnu og peninga í þennan talgervil 
þannig við áttum ekki von á öðru 
en að þetta yrði í lagi,“ segir 
Hartmann. Hann segir fólk hafa 
orðið hálfundrandi yfir því að 
svona atriði hefði ekki verið 
lagfært áður en talgervillinn fór í 
dreifingu. Hann eigi þó von á því 
að það verði gert með haustinu og 
að þá verði hægt að setja röddina 
inn í fleiri forrit.

 Evrópusambandið gaf 
í gær tveimur af nýju aðildar-
löndunum, Möltu og Kýpur, 
heimild til þess að byrja að nota 
evruna um næstu áramót. 
Evrulöndin verða þar með orðin 
fimmtán.

Á Möltu og Kýpur býr samtals 
um ein milljón manna og verða þá 
íbúar í evrulöndunum orðnir 318 
milljónir. 

Hins vegar er lengra í að 
ákveðið verði hvenær hin stærri 
af nýjustu ESB-ríkjunum, það er 
Pólland, Ungverjaland, Tékkland, 
Rúmenía og Búlgaría, bætist við 
evrusvæðið. Samkvæmt aðildar-
samningunum eru þau skuldbund-
in til þess þegar þau uppfylla öll 
skilyrði.

Malta og Kýpur 
taka upp evru

Kínversk stjórnvöld 
þvertaka fyrir að vera með 
njósnara í Bandaríkjunum sem 
séu að reyna að skaða stjórnvöld. 
Þessi yfirlýsing kemur í kjölfar 
auglýsingar frá Alríkislögreglu 
Bandaríkjanna, FBI, sem birtist í 
kínverskum dagblöðum í San 
Francisco þar sem fólk var beðið 
að láta vita ef það hefði upplýs-
ingar um njósnara sem hefðu illt í 
hyggju, sérstaklega frá Kína. 

Talskona kínverska utanríkis-
ráðuneytisins sagði hóp innan 
Bandaríkjanna reyna að kynda 
undir ótta um að ógn stafaði af 
Kína eftir því sem áhrif landsins 
á heimsvísu ykjust.

FBI auglýsir 
eftir njósnurum

Fjórir piltar á aldrinum 
17 til 20 ára hafa verið ákærðir 
fyrir margvíslegan þjófnað og 
innbrot í verslunina Hreiðrið, 
Bílaverkstæði Akureyrar, 
vallarhús á Akureyrarflugvelli og 
húsnæði Dreggs ehf. um helgi í 
febrúar.

Meðal þess sem drengirnir eru 
sakaðir um að hafa stolið eru 
sígarettur, símakort, gosdrykkir, 
IBM-fartölva, loftvog, handjárn, 
Hyundai-borðtölva, handáburður, 
dagatal, tveir pakkar af Cheerios 
og tveir af Cocoa Puffs.

Stálu loftvog og 
handáburði

 Harður árekstur 
varð á Strandvegi á milli Gylfa-
flatar og Hallsvegar rétt fyrir 
klukkan fimm í gær. BMW-
bifreið, sem var að öllum 
líkindum á miklum hraða, lenti 
aftan á Audi-jeppa. Mikið tjón 
varð á báðum bifreiðum en 
meiðsli á fólki voru minniháttar. 

Tildrög slyssins eru ókunn. 
Ökumaður BMW-bifreiðarinnar 
var enn á slysadeild þegar 
Fréttablaðið fór í prentun og átti 
því eftir að yfirheyra hann.

Þeir vegfarendur sem kunna að 
hafa orðið vitni að árekstrinum 
eru beðnir um að hafa samband 
við lögregluna á höfuðborgar-
svæðinu í síma 444-1000. 

Harður árekst-
ur í Grafarvogi

 Með bættri umgengni 
og færri brauðgjöfum má draga 
úr uppgangi máva. Umhverfissvið 
Reykjavíkurborgar mun á næstu 
dögum hengja upp veggspjöld á 
ýmsum opinberum stöðum í 
Reykjavík með skilaboðum um 
hvernig beina megi fuglinum frá 
borginni.

Guðmundur B. Friðriksson, 
skrifstofustjóri neyslu- og 
úrgangsmála hjá umhverfissviði, 
biður fólk um að gefa minna af 
brauði við Tjörnina í júlí á meðan 
andarungar eru að komast á legg, 
en þeir borða ekki brauð. Betri 
umgengni skipti einnig máli ef 
sporna á við ágangi máva. Enginn 
ætti að skilja eftir matarleifar á 
víðavangi.

Almenningur er ekki einn um að 
fá ráðleggingar um máva frá borg-
inni því Heilbrigðiseftirlit Reykja-
víkur mun senda bréf til veitinga- 

og skyndibitastaða í borginni. 
Eigendur þeirra verða beðnir um 
að hafa ruslagáma og tunnur ævin-
lega lokaða og að úrgangur liggi 
ekki við ruslagáma á lóð fyrir-
tækja.

Sílamávur er farfugl á Íslandi, 
sem heldur sig á hafinu utan við 
Spán og norðvesturhluta Afríku á 
veturna. Hann kemur oftast fyrst-
ur farfugla í lok febrúar og er 
fram í september eða október. 



TVÖFALDAR MÖGULEIKA
AÐ REYKJA!ÞÍNA AÐ HÆTTA

NÝJAR
PAKKNINGAR

BETRA
VERÐ

TYGGIGÚMMÍ

PLÁSTRAR

MUNNSOGS-
TÖFLUR

NICOTINELL

- ÞRJÁR GÓÐAR LEIÐIR TIL AÐ HÆTTA AÐ REYKJA

Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í
fylgiseðlinum með lyfinu. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, en þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal
til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga
eða versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með
barn á brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi:
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 Stjórnarherinn í Pak-
istan réðst snemma í gærmorgun 
inn í rauðu moskuna í Íslamabad. 
Eftir harða bardaga við herskáa 
múslima náði herinn moskunni og 
sambyggðum kvennaskóla á sitt 
vald. 

Abdul Rasheed Ghazi, næstæðsti 
klerkur moskunnar, féll í árásinni 
þar sem hann hafði hreiðrað um 
sig í kjallara kvennaskólans ásamt 
herskáum félögum sínum. Bardag-
arnir kostuðu nærri 60 manns lífið, 
þar á meðal átta stjórnarhermenn.

Eldri bróðir Ghazis, Maulana 
Abdul Aziz æðstiklerkur, var hand-
tekinn á miðvikudaginn í síðustu 
viku þegar hann reyndi að komast 
út úr moskunni dulbúinn sem kven-
maður. 

Stjórnvöld segjast ekki hafa átt 
annars úrkosta en að ráðast inn í 
moskuna eftir að ljóst þótti að 
samningaviðræður myndu engan 
árangur bera.

Umsátur hersins um moskuna 
hófst á þriðjudaginn í síðustu viku 
í beinu framhaldi af átökum fyrir 
utan moskuna sem kostuðu að 
minnsta kosti níu manns lífið. Tugir 
kvenna og barna voru í moskunni 
meðan umsátrið stóð yfir og sögðu 
stjórnvöld þau vera gísla hinna rót-
tæku múslima. Herinn hélt því 
fram að um það bil fimmtíu af 
þessum gíslum hafi verið bjargað á 
lífi í gær.

Rauða moskan er ein helsta 
moskan í Íslamabad, staðsett 
skammt frá helstu stjórnarbygg-
ingum landsins í höfuðborginni. 
Undanfarna mánuði hafa ráða-
menn moskunnar lent æ oftar upp 
á kant við stjórnvöld í Pakistan. 

Ghazi þótti á yngri árum hóf-
samur múslimi, en hann varð mun 
róttækari eftir að faðir þeirra 
bræðra, sem á sínum tíma stofnaði 
rauðu moskuna, var myrtur árið 
1998. Árið 2004 gaf Ghazi út trúar-
lega tilskipun, fatwa, um að ekki 

Hörð átök um moskuna
Tugir manna féllu í bardögum í rauðu moskunni í Íslamabad í gær. Næstæðsti klerkur moskunnar féll í 
átökunum. Herinn réðst til atlögu eftir að ljóst þótti að samningaviðræður myndu engan árangur bera.

skuli lesa útfararbænir yfir pakist-
önskum hermönnum, sem féllu í 
bardögum við al-Kaída, hin 
alræmdu samtök Osama bin 
Laden.

Ráðamenn moskunnar hafa und-
anfarna mánuði lagt mikla áherslu 
á að múslimskum sharia-lögum 
verði framfylgt út í æsar í höfuð-
borginni, þvert ofan í vilja stjórn-
valda. Moskan hefur í raun fylgt 
svipaðri stefnu og talibanastjórnin 

í Afganistan á sínum tíma, og hafa 
tveir kóranskólar verið starfræktir 
í tengslum við moskuna, annar 
fyrir karla en hinn fyrir konur.

Nemendur kóranskólanna hafa 
látið mjög til sín taka og meðal ann-
ars rænt bæði lögreglumönnum og 
konum sem þeir hafa sakað um að 
vera vændiskonur, auk þess hafa 
þeir varað verslunarfólk við að 
selja tónlist og kvikmyndir.

Stjórnvöld létu þó ekki til skarar 

skríða gegn aðgerðum þeirra fyrr 
en í síðustu viku eftir að náms-
mennirnir rændu sjö Kínverjum á 
nálastungustofu, sem námsmenn-
irnir fullyrtu að væri vændishús. 

Pervez Musharraf, forseti Pak-
istans, þykir taka nokkra áhættu 
með því að senda her sinn gegn 
hinum herskáu múslimum. Átökin 
gætu leitt af sér sterkari andstöðu 
gegn stjórn hans.
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Ný bók með hundrað 
skemmtilegum leikjum
fyrir krakka á öllum 
aldri! Ómissandi í 
útileguna, afmælið, 
ættarmótið, vina- 
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boðin – vetur, sumar,
vor og haust!
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 Eigendur dísilbíls-
ins Opel Costra, sem valinn hefur 
verið einn af sparneytnari bílum 
heims, geta ekki fengið ókeypis 
bílastæði í Reykjavík. Borgin 
hyggst bjóða upp á frí stæði fyrir 
„visthæfa“ bíla, sem hluta af 
Grænum skrefum.

Opel Costra með dísilvél eyðir 
3,7 lítrum á hverjum 100 kílómetr-
um og valdi enska dagblaðið The 
Guardian bílinn sem einn af tíu 
bílum heims sem menga minnst. 
Tveimur grömmum af koltvísýr-
ingsútblæstri á kílómetra munar 
að hann falli innan skilgreiningar 
borgarinnar um „visthæfan“ bíl.

„Hann tilheyrir þessum flokki 

eyðslugrennstu bíla sem til eru,“ 
segir Loftur Ágústsson, markaðs-
stjóri hjá Ingvari Helgasyni. „Það 
er ekki spurning. Hann er bara 
óvart ekki innan þessa marka að 
fá frí bílastæði í Reykjavík.“

Loftur segir mikilvægt að hvetja 
fólk til að kaupa sparneytna bíla. 
„Mér finnst miklu eðlilegra að 
lækka tolla og aðflutningsgjöld á 
eyðslugrennri bílum, frekar en að 
hygla fólki eftir landshlutum. Er 
eitthvað minna mál að menga úti á 
landi en í Reykjavík?“

Dísilbílar fá engar ívilnanir frá 
ríkinu vegna aðflutningsgjalda, að 
sögn Lofts. Dísilútgáfa af Costra 
fer á sölu í september.

„Ég skal hundur heita ef við-
skiptavinir meta það mikils að 
stöðumælagjöld falli niður í borg-
inni,“ segir Loftur. „Ég held ekki 
að þetta hafi áhrif á sölu.“ 

Fær óvart ekki ókeypis stæði
Hæstiréttur hefur 

úrskurðað að manni verði sleppt 
úr gæsluvarðhaldi, en hann hafði 
í lok júní tekið konu sína 
hálstaki og reynt að bana henni. 
Í dómsorði kemur fram að 
maðurinn hringdi sjálfur í 
Neyðarlínuna og tilkynnti 
árásina. Maðurinn var yfirheyrð-
ur, en honum sleppt og engin 
formleg skýrsla tekin af 
konunni. Hann var handtekinn 
fimm dögum síðar, færður í 
gæsluvarðhald og gert að sæta 
geðrannsókn.

Konan vildi ekki kæra árásina 
og sagðist hvorki hafa hlotið 
áverka né óttast manninn.

Neitaði að kæra 
eiginmanninn

 Frestur til að skila 
inn athugasemdum við nýtt 
deiliskipulag á svokölluðum 
Iðnskólareit á Skólavörðuholti 
rann út á föstudag. Samkvæmt 
upplýsingum frá skipulagssviði 
borgarinnar í gær voru komnar 
fram fimm athugasemdir og 
hugsanlegt að fleiri væru í pósti.

 Meðal þeirra sem sent höfðu 
inn athugasemdir voru skólastjóri, 
foreldraráð og foreldrafélag 
Austurbæjarskóla sem telja að 
umferð framhjá skólanum að 
fyrirhuguðu bílastæðahúsi ógni 
öryggi skólabarna. Breytingarnar 
á reitnum miðast við að stækka 
byggingar Iðnskólans. 

Athugasemdir 
við skipulag





 „Við skoðuðum 21 
byggingu í tíu sumarbúðum og 
komumst að því að ástandið er 
ekki nægilega gott. Þó er ekki um 
hættu gagnvart lífi og heilsu 
þeirra sem þarna dvelja að ræða. 
Það er alveg á hreinu að ef flótta-
leiðir, viðvörunarkerfi og þjálfun 
starfsfólks væri ekki viðunandi þá 
fengju sumarbúðir ekki rekstr-
arleyfi,“ segir Björn Karlsson 
brunamálastjóri. Ástand eldvarna 
í sumarbúðum er almennt ekki 
gott, er niðurstaða stofnunarinnar 
eftir úttekt á eldvörnum sumar-
búða árið 2006. 

Björn segir að samkvæmt lögum 
eigi Brunamálastofnun að sjá til 
þess að byggingar séu þannig úr 
garði gerðar að ekki sé hætta gagn-
vart lífi og heilsu annars vegar og 
eignatjóni hins vegar. „Þessar 
athugasemdir okkar snúa að hættu 
á eignatjóni. Það er alveg ljóst að 
ef kemur upp eldur í svona göml-
um sumarbúðum, sem eru klædd-
ar að innan með timbri, þá verður 
mikið eignatjón. Slökkvilið er í 
öllum tilfellum langt frá og því 
erfitt að koma í veg fyrir að gömul 
timburhús eyðileggist í eldi.“ 

Í úttekt stofnunarinnar fengu 
níu af 21 byggingu í tíu sumarbúð-
um einkunnina slæmt. Einkunnina 
sæmilegt fengu tólf byggingar. 
Engin bygging fékk einkunnina 
ágætt eða framúrskarandi. Björn 

segir óraunhæft að byggingar 
sumarbúða nái slíkri einkunn. „Til 
að ná ágætiseinkunn þyrfti líklega 
að byggja ný hús með nútíma 
byggingaraðferðum og bygging-
arefnum. Það er deginum ljósara 
að það er erfitt að bæta bruna-
varnir í gömlu timburhúsi.“ 

Gyða Karlsdóttir er framkvæmd-
astjóri KFUM og KFUK á Íslandi 
sem rekur fimm sumarbúðir. Þar 

dvelja 2.700 börn ár hvert. „Niður-
staða Brunamálastofnunar rímar 
ekki við okkar tilfinningu þar sem 
við teljum að brunavarnir í okkar 
sumarbúðum séu góðar,“ segir 
Gyða. Hún viðurkennir að sér hafi 
brugðið þegar hún sá niðurstöður 
Brunamálastofnunar. „Allar okkar 
sumarbúðir hafa starfsleyfi og það 
fæst ekki ef brunavarnir eru ekki í 
lagi. Engar undanþágur eru gefnar 
ef eldvörnum er ábótavant.“ 

KFUM og KFUK hafa rekið sum-
arbúðir í 80 ár. „Á þessum tíma 
hefur aldrei komið upp bruni hjá 
okkur og við gerum allt sem í okkar 
valdi stendur til að svo verði ekki í 
framtíðinni.“ Gyða segir að sífellt 
sé unnið að því að bæta aðstöðu í 
sumarbúðum félagsins. „Öryggi 
barnanna sem hér dvelja skiptir 
okkur öllu máli og hingað til höfum 
við aldrei fengið neikvæða umsögn 
frá eftirlitsaðilum öryggismála.“

Eldvörnum í sumar-
búðum er ábótavant
Brunamálastjóri segir eldvörnum í sumarbúðum ábótavant. Ekki er um 
hættu gagnvart lífi og heilsu að ræða. Flóttaleiðir, viðvörunarkerfi og þjálfun 
starfsfólks er fullnægjandi. Allar sumarbúðir eru langt frá slökkvistöðvum.

Kjarnorkueftirlit Samein-
uðu þjóðanna ætlar að senda sér-
fræðinga til Norður-Kóreu til að 
hafa umsjón með lokun helsta 
kjarnorkukljúfs landsins, Yongby-
on, segir Mohammed Elbaradei, 
forseti Alþjóðakjarnorkumála-
stofnunarinnar.

ElBaradei segir að óvíst sé hve-
nær sérfræðingarnir muni fara til 
Norður-Kóreu, það velti á því hve-
nær stjórnvöld í landinu bjóði þeim 
að koma. Hann segist búast við því 
að það verði innan tveggja vikna og 
að ekki muni taka langan tíma að 
loka kljúfinum. 

Stjórnvöld í Norður-Kóreu skrif-
uðu í febrúar undir afvopnunar-
samning við Bandaríkin, Suður-
Kóreu, Rússland, Kína og Japan 

sem fól í sér að þau ættu að loka 
kljúfinum í skiptum fyrir marghátt-
aða efnahagsaðstoð. Þau neituðu 
hins vegar að standa við samning-
inn vegna þess að Bandaríkjastjórn 
frysti bankareikning þeirra í Macau 
vegna meints peningaþvættis. 

Sú deila leystist í síðustu viku og 
lofaði Norður-Kórea að standa við 
samninginn ef þeir fengju fyrstu 
tíu prósent af þeim 50 þúsund tonn-
um af hráolíu sem þeir eiga að fá 
samkvæmt afvopnunarsamningn-
um. Áætlað er að olíusendingin ber-
ist til Norður-Kóreu seinni hluta 
vikunnar. 

Sérfræðingar SÞ til N-Kóreu

 Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra vill að 
Valgerður Sverrisdóttir, fyrr-
verandi ráðherra og varaformaður 
Framsóknarflokksins, skýri 
ummæli sín um Baugsmálið betur. 
Hann furðar sig jafnframt á 
ummælunum og segist ekki hafa 
rætt Baugsmenn í hennar návist. 

Orðin umræddu lét Valgerður 
falla í viðtali sem birtist í 
Viðskiptablaðinu síðastliðinn 
föstudag. Þar sagði hún meðal 
annars mikilvægt að allir væru 
jafnir fyrir lögum og hún hefði 
sjálf upplifað hvernig sjálf-
stæðismenn töluðu um Baugs-
menn.

Vill skýringu á 
ummælum

Keyrir þú á dísilbíl?

Telur þú að vændi sé stundað á 
Íslandi?

Lögregla handtók 
skoska brúður og lét hana dúsa yfir 
helgi í fangaklefa fyrir að ráðast á 
brúðguma sinn með háhæluðum 
skó á brúðkaupsdegi þeirra í vor.

Konan var handtekin í 
hótelherbergi þeirra nýgiftu á 
meðan á brúðkaupsveislunni stóð á 
neðri hæðinni. Brúðguminn hafði 
náð að staulast niður í anddyri. Blóð-
ugt handklæði huldi andlit hans.

Konan sagði lögreglunni að 
ásakanir hefðu gengið á víxl milli 
hjónanna, án þess að útskýra nánar. 
Hún sagðist hafa lamið manninn í 
sjálfsvörn. Lögmaður konunnar 
segir hana vera á þunglyndislyfjum 
og hafa drukkið í óhófi.

Brúður sló brúð-
guma með skó

„Það er stórhættulegt 
fyrir fólk að eyða geitungabúum 
sjálft,“ segir Guðmundur Óli Sche-
ving, formaður Félags meindýra-
eyða. „Ef það ætlar að gera þetta 
sjálft þarf það að líftryggja sig og 
helst slysatryggja. Það verður að 
verða sér úti um stífkrampasprautu 
og láta athuga hvort það sé með 
bráðaofnæmi fyrir geitungunum,“ 
segir Guðmundur. Einnig segir 
hann mikinn búnað þurfa til að fara 
rétt að. „Þetta eru ekki dýr sem 
menn klappa.“

Guðmundi er ekki kunnugt um að 
fólk hafi slasast við eyðingu búa, en 
að hættan sé vissulega fyrir hendi. 
„Hérlendis hafa ekki orðið dauðs-

föll af völdum stungna svo ég viti 
en þetta er algengt erlendis. Það er 
mun skynsamlegra að fá fagmenn í 
þetta, allir þeir sem eru í Félagi 
meindýraeyða gjörþekkja þetta og 
hafa sótt námskeið bæði hér heima 
og erlendis.“

Hann hefur ekki orðið var við að 
geitungum fari fækkandi. „Þeir 
voru seinir á ferðinni í ár. Framan 
af júnímánuði voru þetta lítil bú en 
nú er þetta að stækka.“

Ekki dýr sem menn klappa

Heimsókn ungrar konu 
til Reykjavíkur er auglýst á 
vefsíðu rússneskrar fylgdar-
þjónustu. Mun stúlkan vera komin 
til landsins gagngert til að selja 
blíðu sína. 

Á vefsíðunni má finna ítarlegar 
upplýsingar um verð og fjölbreytta 
kynlífsþjónustu hennar og annarra 
kvenna. Hægt er að panta heim-
sókn til hennar í gegnum síðuna og 
á heimsóknin að fara fram á Hótel 
Nordica, að því er fram kom í frétt-
um Stöðvar 2 í gær. 

Selur blíðu sína 
í Reykjavík
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 Ríkisstjórnin ætlar 
að flýta vegaframkvæmdum á 
ellefu stöðum á landinu fyrir alls 
6,5 milljarða króna. Með því að 
flýta vegaframkvæmdunum telur 
ríkisstjórnin að hún geti dregið úr 
áhrifum samdráttar í fiskveiðum í 
landinu.

Kristján L. Möller samgöngu-
ráðherra segir að aðgerðirnar 
þurfi ekki að koma á óvart eftir 
að ríkisstjórnin tók ákvörðun um 
þriðjungs niðurskurð á þorskkvóta 
á næsta fiskveiðiári. Hann segir 
þessa ákvörðun ríkisstjórnarinnar 
vera fyrstu mótvægisaðgerðina 
gegn niðurskurði kvótans. „Þetta 
er stórátak í samgöngumálum á 
svæðum sem hafa átt í vök að 
verjast.“ segir Kristján og bætir 
því við að þessi svæði muni 
kannski eiga enn erfiðara 
uppdráttar eftir niðurskurðinn.

Kristján segir að margir af 
vegunum á landsbyggðinni séu 
ekki mönnum bjóðandi og hamli 
vexti og viðgangi sveitarfélaga og 
atvinnustarfsemi þar. Að mati 
Kristjáns geta margar af þessum 
framkvæmdum valdið byltingu í 
vegamálum í landinu.

Kristján undirstrikar að ríkis-
stjórnin sé með þessu að flytja til 
6,5 milljarða innan núgildandi 
samgönguáætlunar. Hann segir að 
ekki sé verið að skera niður vega-
framkvæmdir annars staðar á 
landinu, til dæmis við Sunda-
braut.

Framkvæmdirnar sem á að flýta 
eru allar inni í samgönguáætlun 
nema ein: endurbættur vegur um 
Öxi á sunnanverðu Austurlandi 
sem á að ljúka árið 2011. Kristján 
segir að framkvæmdirnar við 

Axarveg geti haft góð áhrif á hugs-
anlega sameiningu Djúpavogs-
hrepps og Fljótsdalshéraðs auk 
þess sem hringvegurinn styttist 
um 60 kílómetra.

Í stað þess að veita fé til 
byggingu Norðfjarðarganga árin 
2011 til 2014 verður 2,3 milljörðum 
veitt til verksins á árunum 2009 og 
2010. Kristján segir að með þessu 
sé stefnt að því að ljúka göngun-
um árið 2012. 

Ráðherrann segir einnig að 
tengingum Raufarhafnar og Þórs-
hafnar við Hófaskarðsleið yfir 
Melrakkasléttu verði lokið árið 
2010, þremur árum fyrr en ætlað 
var.

Jafnframt á að flýta byggingu 
Dettifossvegar sem talið er mikil-
vægt fyrir vöxt og viðgang 
atvinnustarfsemi á svæðinu.

Ein af framkvæmdunum sem á 
að flýta er vinna við Suðurstrand-
arveg á milli Grindavíkur og Þor-
lákshafnar. Vegurinn átti að vera 
tilbúinn á árunum 2015 til 2018 en 
verður í stað þess tilbúinn árið 
2010. Kristján segir að mikilvægi 
vegarins sé gríðarlegt fyrir sjáv-
arbyggðirnar á þessu svæði og 
skapi ýmsa nýja möguleika.

Á Vestfjörðum er gert ráð fyrir 
að vegaframkvæmdum í austan-
verðum Þorskafirði og á milli 
Vattar- og Vatnsfjarðar verði flýtt. 
Kristján segir að með þessu verði 
vegasambandið á milli suðurhluta 
Vestfjarða og höfuðborgarsvæðis-
ins komið í nútímalegt horf árið 
2010.

Jafnframt verður byggingu 
ganga á milli Dýra- og Arnarfjarðar 
flýtt; ljúka átti við göngin 2014 en 
með því að veita einum milljarði 

króna í verkið árin 2009 og 2010 er 
gert ráð fyrir að ljúka þeim árið 
2012. Vegurinn yfir Dynjandisheiði 
verður einnig bættur. 

Einnig er gert ráð fyrir að ljúka 
veginum á milli Hólmavíkur og 
Drangsness árið 2009 og með því 
stuðlað að því að byggðin verði 
eitt atvinnusvæði.

Spurður segir Kristján að ríkis-
stjórnin hafi ákveðið að flýta 

framkvæmdum á þeim svæðum 
þar sem ástand vega sé sérstak-
lega slæmt. Hann nefnir til dæmis 
sunnanverða Vestfirði þar sem 
menn keyri á gömlum malarveg-
um og eins vegi á norðausturhorni 
landsins.

Kristján segir að útboð vegna 
framkvæmdanna verði auglýst á 
næstunni.

Vegaframkvæmdum flýtt á 
ellefu stöðum á landinu
Ríkisstjórnin ætlar að flýta vegaframkvæmdum fyrir 6,5 milljarða. Fyrsti liður í mótvægisaðgerðum gegn 
þriðjungs niðurskurði á þorskkvótanum. Hugsanlega bylting í vegamálum segir samgönguráðherra. 

Þetta er stórátak í samgöngumálum á svæðum 
sem hafa átt í vök að verjast.“

 Hver vakti eftirtekt í líkams-
ræktarstöðinni Laugum í Dolce 
& Gabbana hlýrabol?

 Hvað heita hestarnir sem 
Reykvíkingar færðu borgar-
stjóra Moskvu að gjöf?

 Til hvers vill borgarstjórinn 
í Fort Lauderdale 250 þúsund 
dala sérhannað klósett?

veistu hvers ég myndi óska mér ... reyndu að giska á ... hvers eðlis þessi ósk mín er ...stu hvers ég myndi óska mveis reyndu að giska á ...mér ... rs eðlis þessi ósk mín er .... hverEf ég ætti eina ósk ...

Skyr.is-drykkurinn er fljótleg 
og holl næring fyrir þá sem
vilja styrkja líkamann og lifa 

heilbrigðu lífi.

Öryggishnappar 
Securitas hættu að virka þegar 
200 línu jarðstrengur slitnaði við 
Þelamörk í Hveragerði í gær. 
Hnapparnir, sem tengdir eru í 
gegnum símkerfið, duttu því út.

Öryggishnappur er borinn um 
háls eða úlnlið. Ef þrýst er á hann 
fæst beint talsamband við 
stjórnstöð Securitas hvar sem er í 
íbúðinni. Sjúkrabíll eða læknir er 
sendur á vettvang ef þörf er á.

Að sögn Trausta Harðarsonar 
hjá Securitas er kerfið prófað 
tvisvar á dag. Ef samband næst 
ekki við öryggishnappinn er reynt 
að hafa samband við íbúana eða 
öryggisvörður sendur. 

Öryggishnappar 
hættu að virka

Karlmaður á fertugsaldri 
var í gær dæmdur í átján mánaða 
fangelsi fyrir kynferðisbrot. Hann 
þröngvaði sér upp á unga ofurölvi 
stúlku í heimahúsi á Fáskrúðsfirði í 
október síðastliðnum.

Stúlkan hafði verið úti að skemmta 
sér og endaði heima hjá manni á 
fimmtugsaldri, þar sem sá dæmdi 
var einnig. Eftir að hún leið út af á 
dýnu á gólfinu vegna áfengisvímu 
hafði maðurinn samræði við hana 
bæði um leggöng og endaþarm. Við 
yfirheyrslur sagðist stúlkan hafa 
vaknað við það að maðurinn lá nak-
inn ofan á henni, og eldri maðurinn 
hefði horft á. Maðurinn neitaði sök 
frá upphafi og sagði atburðinn 

aldrei hafa átt sér stað. Hinn maður-
inn var samvinnuþýður og sagðist 
hafa séð manninn standa nakinn við 
hlið stúlkunnar eftir að hún vaknaði 
og öskraði á hjálp.

Vitnisburður þess dæmda þótti 
afar ótrúverðugur í ljósi stöðugs 
framburðar stúlkunnar og áverka 
sem hún hlaut við aðfarir mannsins. 
Stúlkan hlaut einnig mikinn andleg-
an skaða af brotinu. Hún greindist 
með áfallastreituröskun, fékk grát-
köst og þurfti svefnlyf til að geta 
sofið án martraða.

Fjölskipaður Héraðsdómur Aust-
urlands komst að þeirri niðurstöðu 
að maðurinn ætti sér engar máls-
bætur og dæmdi hann í átján mán-

aða fangelsi. Hann þarf einnig að 
greiða stúlkunni rúmlega 800 þús-
und krónur í miskabætur. 
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 Verð hefur hækkað í fimm 
verslanakeðjum landsins frá því í 
mars. Þetta eru niðurstöður viða-
mikilla verðmælinga á vegum 
Verðlagseftirlits ASÍ. Fylgst var 
með því hvernig lækkanir á virð-
isaukaskatti og vörugjöldum þann 
1. mars skiluðu sér til neytenda. 

Lækkun virðisaukaskatts og 
vörugjalda hefði átt að skila sér í 
lægra vöruverði á þessu tímabili. 

Styrking íslensku krónunnar á 
þessu tímabili hefði einnig átt að 
hafa lækkandi áhrif. 

Verð var mælt í verslunum Hag-
kaupa, Nóatúns, 10-11, 11-11 og 
Kjarvals. Mest hækkaði verðið í 
verslunum Hagkaupa, eða um 0,8 

prósent, en minnst í verslunum 
Nóatúns, eða um 0,1 prósent. 
Nokkur munur var á verðbreyt-
ingum milli einstakra vöruflokka, 
bæði innan verslana og ekki síður 
milli þeirra. Verðmælingarnar 
voru gerðar í verslunum um land 
allt og stóðu yfir í viku í senn, 
bæði í mars og í maí.

Samkvæmt mati Hagstofunnar 
átti lækkun á virðisaukaskatti og 
vörugjöldum að lækka verð á 
matar- og drykkjarvörum um 8,7 
prósent á þessum tíma. 

Í fréttatilkynningu frá ASÍ 
kemur fram að þessi niðurstaða 
valdi vonbrigðum og sé með öllu 
óásættanleg fyrir neytendur.

Frítaka karla í fæðingar-
orlofi virðist mun sveigjanlegri en 
frítaka kvenna, og tekur mikill 
meirihluti karla fæðingarorlofið í 
nokkrum styttri fríum. Þrátt fyrir 
lög um fæðingarorlof virðast vinnu-
veitendur líta á karlmenn sem verð-
mætari starfsmenn, segir sviðs-
stjóri hjá Jafnréttisstofu.

Foreldrar eiga rétt á þriggja mán-
aða fæðingarorlofi hvort, og skipta 
auk þess með sér réttinum á þriggja 
mánaða fríi til viðbótar. Reynslan 
hefur sýnt að yfirleitt taka konurn-
ar megnið af þeim þremur mánuðum 
sem foreldrarnir hafa til skiptanna, 
en það er ekki eini stóri munurinn á 
nýtingu kynjanna á fæðingar-
orlofinu.

Mun algengara er að karlar skipti 
upp sínu fæðingarorlofi, á meðan 
konur taka yfirleitt samfleytt orlof, 
segir Leó Örn Þorleifsson, forstöðu-
maður Fæðingarorlofssjóðs. Hann 
segir dæmi um karlmann sem tekið 
hafi fæðingarorlof sitt í alls átján 
stuttum fríum.

„Ég held að það sé alveg skýrt að 
það sé ekki til þess að auka jafnrétti 
kynjanna að karlarnir geti gert 
þetta svona, tekið tvær vikur hér og 
svo kannski næstu tvær eftir hálft 
ár,“ segir Leó. Meiri pressa sé á 
konur að vera heima á meðan karl-
arnir geti frekar samið við vinnu-
veitendur.

Starfsmannastjórar nokkurra 
stórra fyrirtækja staðfestu þennan 
mun. „Það er miklu algengara að 
karlarnir skipti þessum þremur 
mánuðum, það er almenna reglan 
að þeir geri það,“ segir Atli Atlason, 
framkvæmdastjóri starfsmanna-
sviðs Landsbankans.  

„Munurinn er helst sá að konurn-
ar taka orlofið strax eftir fæðingu 
og taka það samfellt. [...] Karlmenn-
irnir nýta sér nánast undantekning-
arlaust sína þrjá mánuði, sem er 
mjög ánægjulegt, en eru hins vegar 
að dreifa því meira,“ segir 
Ragnhildur Ragnarsdóttir, forstöðu-
maður starfsmannahalds Trygginga-
miðstöðvarinnar.

„Þetta bendir óneitanlega til þess 
að frítaka karlanna sé mun sveigj-
anlegri, og þá áreiðanlega að hluta 
til út frá þörfum þeirra vinnustað-
ar, þeir halda áfram að vera 
öruggari starfskraftar en konur,“ 
segir Ingólfur V. Gíslason, sviðs-
stjóri hjá Jafnréttisstofu. „Út frá 
jafnréttissjónarmiðum væri heppi-
legra að þeir tækju fæðingarorlofið 
með svipuðum hætti og konur.“

Ingólfur segir að þótt lög um fæð-
ingarorlof hafi jafnað stöðu kynj-
anna á vinnumarkaðnum verulega 
sé raunin samt sú að vinnuveitend-
ur virðist líta á karlmenn sem verð-
mætari starfsmenn. Ein skýringin 
geti verið sú að þeir skipti gjarnan 

fæðingarorlofinu niður og geti því 
haldið áfram að vera ómissandi.

„Ég myndi helst vilja sjá að 
staðan væri sem jöfnust. Við 
höfum séð það í könnunum bæði 
hérlendis og erlendis að þessi 
staða kvenna er ein af stóru 
skýringunum á kynbundnum 
launamun,“ segir Ingólfur.

Ein leið sem gæti bætt ástandið 
væri að lengja fæðingarorlofið, 
segir Ingólfur. Ef foreldrar nái að 
hafa samfleytt fæðingarorlof frá 
fæðingu þar til barn fari á leikskóla 
sé líklegra að báðir foreldrar taki 
samfleytt frí til skiptis. Önnur leið 
sem geti jafnað stöðuna eitthvað 
væri að lengja þann lágmarkstíma 
sem taka má í einu af fæðingar-
orlofi, sem er tvær vikur í dag.

Fæðingarorlof tekið í bútum
Karlar taka fæðingarorlof frekar í nokkrum hlutum á meðan konur taka frekar samfellt frí. Karlar eru 
áfram öruggari starfskraftar, er ein af stóru skýringunum á kynbundnum launamun segir sérfræðingur.

Hentugt við grillið
einnota borðbúnaður á tilboðsverði

Tilboðið gildir út júlí 2007 
eða meðan birgðir endast. 
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Snæbjörn Árnason,
sölumaður hjá RV

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Á tilboði íjúlí 2007 Plasthnífapör, pappadiskarog plastglös

177 kr.

Plasthnífar 100stk (10ík)
Plastgafflar 100stk (10ík)

296 kr.

Pappadiskar 23cm,
50stk (20ík)

30/35cl, PET 
50stk (25ík)

25/30cl, PET
 50stk (25ík)

20cl rauðvín
10stk (25ík)

17cl á fæti
10stk (45ík)

217 kr. 157 kr.217 kr.
238 kr.

 Um 50 mótmælendur úr 
hópnum Saving Iceland með séra 
Billy í broddi fylkingar hópuðust 
saman í Kringlunni í gær, vörnuðu 
fólki inn- og útgöngu og mótmæltu 
stóriðju og neyslumenningu Íslend-
inga. Mótmælin hófust um hádegi 
og gengu mótmælendur um ganga 
Kringlunnar, börðu í trommur og 
hrópuðu „Farðu heim, Alcoa, farðu 
heim, Alcan.“

Lögregla var kölluð á staðinn og 
fylgdist með að ekki syði upp úr. 
Öryggisverðir vísuðu fólkinu út og 
stugguðu þeir við þeim sem ekki 
vildu víkja. Mótmælendur hófu þá 
að varna fólki inn- og útgöngu við 
norðurinngang efri hæðar og settu 
innkaupakerru fyrir dyrnar.

Í kjölfarið lokuðu öryggisverð-
irnir dyrunum og þar með mót-
mælendurna úti. Þeir stóðu fyrir 
utan í dágóða stund, hrópuðu 
slagorð, sungu og hlustuðu á 
predikun frá séra Billy.

„Þið þurfið að dvelja þarna inni 
þar til þið hafið kynnt ykkur fjöl-
þjóðlegu stórfyrirtækin sem eru 
að gleypa Ísland,“ hrópaði séra 
Billy, sem fer fyrir „Kirkju neyslu-
stöðvunar“ í Bandaríkjunum. „Ál 
hefur ekki sál,“ hrópaði hann að 
lokum á enskri tungu.

„Við höfum engan sérstakan 
áhuga á að hýsa mótmæli,“ segir 
Sigurjón Örn Þórsson, fram-
kvæmdastjóri Kringlunnar.

 Mikil ánægja er meðal 
eldri borgara í Vesturbænum 
með grænu heimaþjónustuna, 
sem Vinnuskólinn hefur séð um í 
samstarfi við velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar. 

Græna heimaþjónustan er 
hliðstæð félagslegri heimaþjón-
ustu og felst í því að unglingarn-
ir sinna görðum öryrkja og eldri 
borgara sem félagsráðgjafar 
hafa tilgreint. 

Það sem af er sumri hafa 
nemendur Vinnuskólans unnið í 
550 görðum og ríkir mikil 
ánægja meðal eldri borgaranna 
með störfin. 

Sinna görðum 
eldri borgara

Verslanakeðjur hækka verð
Samtök sveitarfélaga á 

Suðurlandi segja akandi umferð á 
milli Selfoss og Reykjavíkur hafa 
aukist um 12,9 prósent á fyrstu 
170 dögum ársins sem er að líða. 
„Ef sú aukning helst út árið má 
reikna með að um 9.300 bílar fari 
fram hjá Litlu kaffistofunni að 
meðaltali á sólarhring,“ segja 
samtökin, sem telja brýnt í þessu 
ljósi að Suðurlandsvegur verði 
tvöfaldaður.

Vegagerðin vill ekki staðfesta 
þessar tölur um aukna umferð. 
Samkvæmt nýjustu tölum 
Vegagerðarinnar hafi umferð-
araukningin á þessari leið verið 8 
prósent milli 2005 og 2006.

Áhyggjur af 
vaxandi umferð



Verið var að prófa 
tæknibúnað sem tengist 
háspennuvirki í álveri Alcoa 
Fjarðaáls og olli það 
rafmagnsleysinu í kerskála á 
mánudag.

Fram kemur í fréttatilkynningu 
fyrirtækisins að byggingu 
álversins er ekki lokið og að 
tækjaprófun ýmiss konar sé hluti 
byggingaferlisins. Sérfræðingar 
rannsaka nú nákvæmlega hvað 
gerðist og hvernig unnt er að 
koma í veg fyrir að þetta 
endurtaki sig. 

Fyrirtækið varð ekki fyrir tjóni 
í rafmagnsleysinu og kemur fram 
að því þyki afar leitt að fólk og 
fyrirtæki á Austurlandi hafi orðið 
fyrir óþægindum.

Prófun á tækni-
búnaði olli
rafmagnsleysi

Ákveðið hefur verið að setja á fót 
Fjölsmiðju á Akureyri. Byggt verður á reynslu 
Fjölsmiðjunnar í Kópavogi sem starfað hefur 
frá árinu 2001.

Fjölsmiðja er atvinnutengt úrræði fyrir ungt 
fólk á krossgötum sem hefur flosnað upp úr 
námi eða vinnu. Ungmennum er hjálpað við að 
finna sér stað í lífinu og byggja sig upp fyrir 
framtíðina. Í Fjölsmiðjunni er verkþátturinn 
virkjaður svo að unga fólkið öðlist reynslu og 
verði hæfara til að finna sér starfsgrein eða að 
fara í frekara nám. Starfsemi hennar felst 
einkum í framleiðslu vara, faglegri verkþjálfun 
og ýmiss konar þjónustu. 

Fjölsmiðjunni á Akureyri er ætlað að aðstoða 
ungt fólk á Eyjafjarðarsvæðinu sem ekki hefur 
náð að fóta sig á vinnumarkaði við að finna sér 
nýjan farveg í lífinu. Þessir einstaklingar sem 

eru á aldrinum 16 til 24 ára eru atvinnulausir 
vegna reynsluleysis, menntunarskorts, 
félagslegra og/eða andlegra vandamála.  

Gert er ráð fyrir að tólf til fimmtán manns 
verði hjá Fjölsmiðjunni á Akureyri og að 
starfsemin geti hafist í september.

Aðstoð fyrir ungt fólk á krossgötum

 Maður um fertugt hefur 
verið dæmdur í 30 daga 
skilorðsbundið fangelsi fyrir að 
hafa sparkað í dyravörð 
súlustaðarins Goldfinger í 
Kópavogi í maí í fyrra svo hann 
handarbrotnaði.

Maðurinn var afar ölvaður 
umrætt kvöld og hafði verið með 
ólæti inni á súlustaðnum. Annar 
dyravörður hafði vísað manninum 
út af staðnum og lent í átökum við 
hann fyrir utan. Þegar annan 
dyravörð bar að til aðstoðar 
sparkaði maðurinn í hann. 
Maðurinn var einnig dæmdur til 
að greiða dyraverðinum um 150 
þúsund krónur í miskabætur. 

Sparkaði í dyra-
vörð á súlustað

Fyrrverandi yfirmaður 
matvæla- og lyfjastofnunar Kína 
var tekinn af lífi í gær. Talskona 
stofnunarinnar staðfesti fregnir af 
aftökunni á blaðamannafundi sem 
haldinn var til að undirstrika 
viðleitni til að bæta orðstír Kína 
varðandi öryggi matvæla og lyfja. 

Zheng Xiaoyu var dæmdur til 
dauða fyrir að hafa þegið mútur 
fyrir að samþykkja lyf sem olli 
síðar að minnsta kosti tíu dauðsföll-
um.

Refsing Zhengs þykir óvenjulega 
þung, jafnvel í Kína þar sem talið 
er að aftökur í kjölfar dauðarefs-
inga séu fleiri en í öllum öðrum 
ríkjum heims samanlagt.

Tekinn af lífi
fyrir mútur

SIMPLY CLEVER
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Fjölskylduskemmtun
árið um kring í boði Skoda
FÁÐU ÁRSMIÐA FYRIR FJÖLSKYLDUNA Í FJÖLSKYLDU- OG HÚSDÝRAGARÐINN

SkodaOctavia
Skoda Octavia er þekktur fyrir að vera áreiðanlegur og eyðslugrannur. 
Nú bjóðum við með í kaupum á nýjum Skoda Octavia kort fyrir alla 
fjölskylduna í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn í heilt ár.

Skoda Octavia með 1,9 lítra TDI® dísilvél sannar að afl og 
hagkvæmni geta farið saman. Vélin skilar 105 hestöflum en eyðslan 
er einungis 4,9 lítrar í blönduðum akstri á hverja 100 km.

Skoda Octavia – skemmtilegur fjölskyldumeðlimur

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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HANN HEITIR ANTARA
ÞÚ VERÐUR AÐ PRÓFA HANN

Öflug dísilvél Antara gerir hann einkar hentugan á ferðalagi með felli- eða hjólhýsi í togi.
Komdu í Ingvar Helgason og kynntu þér ANTARA sem hlaðinn er aukabúnaði á verði sem vekur athygli.

SJÁLFSKIPTUR JEPPLINGUR MEÐ DÍSILVÉL.





greinar@frettabladid.is

Miklar umræður og harðar en 
ekki ástæðulausar deilur hafa 

staðið um stjórnkerfi fiskveiða frá 
því að kvótakerfið var innleitt árið 
1984. Kerfið hefur einfaldlega ekki 
skilað þeim meginmarkmiðum 
sínum að fiskistofnar byggðust upp 
og skiluðu hámarksafrakstri. 
Nýliðun í þorski hefur verið léleg sl. 
21 ár. Og það hefur gjörsamlega 
mistekist að tryggja trausta atvinnu 
og byggð í landinu eins og stefnt 
var að. Því hef ég sagt að kvótakerf-
ið sé gjaldþrota. Það er þó haldlítið 
að einblína á kvótakerfið eitt og sér 
og kenna því um stöðu mála, meðal 
annars í ljósi þess að ríkistjórnir 
Sjálfstæðisflokksins hafa ávallt 
heimilað veiðar umfram ráðgjöf 
Hafró, ekki síst í þorski. Kvótakerf-
ið hefur augljóslega hamlað nýliðun 
og kynslóðaskiptum í atvinnugrein-
inni og leitt til einokunar fárra 
stórfyrirtækja á sameiginlegri 
auðlind landsmanna. Framsal 
veiðiheimilda og sú staðreynd að 
byggðarlögum er ekki tryggður 
samfélagslegur réttur í núverandi 
kerfi hefur leitt til þess að kvóti 
hefur horfið á brott úr fjölmörgum 
sjávarplássum og skapað sársauka-
fulla erfiðleika og óvissu. Kerfið er 
einsleitt og einhæft og veiðar ekki 
byggðar á vistvænum grunni.

Víst er að framtíðarhorfur í 
sjávarútvegi geta verið bjartar ef 
við sjáum til þess að auðlindirnar 
séu nýttar af varúð og skynsemi. 
Auðvitað geta náttúrufarslegar 
aðstæður sett okkur stólinn fyrir 
dyrnar og áhrif loftslagsbreytinga 
af mannavöldum geta orðið 
afdrifaríkar svo og aðborin 
mengun. En um aðra mikilsverða 
þætti erum við okkar gæfu smiðir. Í 
þeim efnum gildir að móta 
markvissa sjávarútvegsstefnu til 
áratuga. Tryggja verður að 
auðlindir sjávar verði raunveruleg 
sameign þjóðarinnar og byggðar-
lögum tryggður réttlátur skerfur 
veiðiheimilda og eða vinnslu 

sjávarafurða og viðunandi öryggi. 
Sjávarútvegurinn verður að laga sig 
að markmiðum sjálfbærrar þróunar 
og vinna markvisst að því að bæta 
umgengni sína við nytjastofna og 
vistkerfi hafsins að hafsbotninum 
meðtöldum. Við stjórn fiskveiða 
þarf að hafa varúðarnálgun að 
leiðarljósi. Langtímastefna í 
sjávarútvegi verður að miða að því 
að treysta byggð, efla atvinnu, 
stuðla að aukinni fullvinnslu 
framleiðslunnar innanlands, 
verðmætasköpun og góðum 
lífskjörum þeirra sem starfa við 
greinina. Síðast en ekki síst verður 
að stórefla hafrannsóknir með 
sérstakri áherslu á að fylgjast með 
samspili tegundanna, viðgangi 
staðbundinna stofna, hrygningar-
svæðum, uppeldisstöðvum og 
áhrifum mismunandi veiðarfæra á 
hafsbotninn og lífríki sjávar. 
Jafnframt þarf að huga að einstæð-
um náttúrufyrirbærum á hafsbotni 
og tryggja verndun þeirra.

Alvarleg teikn eru á lofti um að 
afkomendur okkar muni taka við 
lakara lífríki sjávar en forfeðurnir 
fólu okkur, ef við stóreflum ekki 
þekkingu okkar á sjávarnytjum, 
lífríki hafsins og hafsbotninum. 
Fyrir liggur að botnvörpuveiðar 
hafa frá því þær hófust víða 
gjörbreytt hafsbotninum á 
Íslandsmiðum. Vitað er að ómetan-
leg kórallasvæði og búsvæði 
svampa hafa skemmst eða eyðilagst 
og uppeldisstaðir nytjastofna. Jafnt 

sjómenn sem aðrir hafa réttmætar 
og þungar áhyggjur af áhrifum 
þessarar röskunar á lífsskilyrði 
sjávar, á klak og uppeldi fiskistofna. 
Það er brýnt að færa út togveiði-
landhelgina og stunda eingöngu 
veiðar á vistvæn veiðarfæri innan 
tólf mílna og vernda allar hugsan-
legar hrygningarstöðvar. Það 
verður hreinlega að kortleggja 
fiskimiðin með tilliti til nytja rétt 
eins og afréttir hafa verið kortlagð-
ar með tilliti til gróðurs og beitar. 
Vísindamenn okkar geta gert enn 
betur fái þeir fjármagn til þess. Það 
stendur uppá ríkisstjórnina að 
tryggja nægilegt fjármagn til 
rannsókna. Hafró hefur til þessa 
verið í fjársvelti ríkisstjórna 
Sjálfstæðisflokksins. Haldbær 
þekking á öllum sviðum lífríkis 
sjávar og á hafsbotninum er 
undirstaða farsællar fiskveiði-
stjórnunar og tryggir líffræðilega 
fjölbreytni. Kvótakerfið eitt og sér 
dugir skammt í þeim efnum og 
vísindalega er alls endis óvíst hvort 
aflamarksákvörðun sjávarútvegs-
ráðherra í þorski breyti nokkru um 
viðgang þorskstofnsins. 

Það er löngu tímabært að stórefla 
hafrannsóknir. Það má til dæmis 
gera með því að hefja markvissar 
vísindaveiðar undir stjórn Hafró 
frá þeim sjávarplássum sem verst 
eru sett og ætla þeim umtalsvert 
aflamark? Og hvernig í ósköpunum 
á að veiða 100.000 tonna aflamark í 
ýsu og ná aflamarki í ufsa og öðrum 
tegundum þegar meðafli í þorski er 
helftin af þeim afla eða meiri? Því 
er ósvarað enda ekki framkvæman-
legt nema með stórauknu brott-
kasti. Fiskveiðistjórnun síðustu 16 
ára hefur einkennst af pólitískum 
afglöpum Sjálfstæðisflokksins og 
það verður að snúa af þeirri 
óheillabraut.

Höfundur er alþingismaður.

Greinina má lesa í 
heild sinni á visir.is.

Kvótakerfið er gjaldþrota

E
ftirspil sölu ríkisins á hlut í Hitaveitu Suðurnesja hefur 
opnað áhugaverða umræðu. Annars vegar hefur verið 
á það bent að brýnast sé að verja almannahagsmuni 
að því er varðar öflun og dreifingu á rafmagni og hita. 
Staðhæft er að opinber rekstur tryggi bæði þjónustu-

öryggi og lægsta mögulega verð. 
Hins vegar er vakin athygli á að virkja þurfi þá þekkingu sem 

orðið hefur til á þessu sviði og láta hana skapa auknar útflutn-
ingstekjur. Til að ná árangri í þeim efnum sé eðlilegast að gefa 
einkafyrirtækjum kost á að leggja fram áhættufé í stað skatt-
borgaranna og sýna hvers þau eru megnug. 

Bæði þessi sjónarmið eru góðra gjalda verð. En eru þau sam-
rýmanleg? Ekki að óbreyttu skipulagi. Má ná þessum markmið-
um með breyttu skipulagi? Hugsanlega.

Landsvirkjun er nú alfarið í eigu ríkisins. En öll þrjú 
stærstu orkufyrirtækin eru stofnuð með sérstökum lögum. 
Bæði Orkuveita Reykjavíkur og Hitaveita Suðurnesja eru 
þannig séð á ábyrgð ríkisins. Fyrirtækin eiga það hins vegar 
öll sammerkt að hafa verið slitin frá almennum reglum um 
stjórnsýslugegnsæi. Reyndar ber þeim að lögum að starfa eins 
og markaðsfyrirtæki.

Orkuveita Reykjavíkur og Hitaveita Suðurnesja eru hrein 
einokunarfyrirtæki á sviði húshitunar hjá miklum meirihluta 
landsmanna. Vel hefur verið séð fyrir hagsmunum almennings 
varðandi öryggi þjónustunnar. Sama verður ekki sagt um verð-
lagninguna. Hún er okur. Með jákvæðu hugarfari má þó segja 
að hún sé óbein eða dulbúin skattheimta. Einmitt sú staðreynd 
gerir einkavæðingu einokunarhluta þessarar starfsemi vafn-
ingasama.

Einokunaraðstaða Orkuveitunnar og Hitaveitunnar skekkir 
aukheldur í grundvallaratriðum samkeppnismarkað um orkusölu 
til stóriðju og útrásarstarfsemi. Góðu heilli hefur Landsvirkjun 
ekki sambærilega stöðu. En þessi mismunun á svo stórum og 
þýðingarmiklum mörkuðum er óverjandi. 

Opinberu orkufyrirtækin eru öll í misríkum mæli með áform 
um fjárfestingar erlendis. Einokunaraðstaðan er grundvöllur 
þeirrar starfsemi. Í stað þess að láta einkaaðila alfarið leggja 
fram áhættufjármagn eru þjónustuhagsmunir almennings settir 
þar að veði. Enginn eðlismunur er á þessu og hinu að nota skatt-
peninga beint í þessu skyni.

Lagaákvæði um bókhaldslega aðgreiningu einokunarstarf-
seminnar hefur enga raunverulega þýðingu. Eðlilegt er því að 
ríkið mæli fyrir um að einokunarþjónustan verði klofin frá ann-
arri starfsemi. Fyrirtækin verði með öðrum orðum brotin upp. 
Það er forsenda eðlilegra viðskiptahátta og í betra samræmi við 
almennar reglur um meðferð skattpeninga.

Samhliða má greina orkuréttindin frá framleiðslunni. Ríkið 
og sveitarfélögin gætu átt orkuréttindin áfram. Um leið yrðu 
opnaðir möguleikar á einkavæðingu þar sem hún á við.

Með samningum um leigu eða sölu á orku gætu ríkið og 
sveitarfélögin tryggt almannahagsmuni. Sveitarfélögin myndu 
áfram annast einokunarrekstur þjónustunnar. Einkafyrirtæki 
gætu glímt við orkuframleiðslu til stóriðju og nýrra viðfangs-
efna með eigin áhættufé. Umræðan hefur alltént sýnt að þörf er 
á róttækri hugsun og breytingum.

Róttæk hugsun

Ítilkynningu sem Neytendastofa birti 
síðastliðin vetur stóð m.a.: „Neytenda-

stofa benti utanríkisráðuneytinu á síðasta 
ári á að raforkukerfi, raflagnir og rafbúnað-
ur á varnarsvæðinu væru ekki í samræmi 
við íslensk lög og reglur á rafmagnssviði. Í 
framhaldi af því var haldinn sameiginlegur 
fundur með Þróunarfélaginu, utanríkisráðu-
neytinu og Neytendastofu. Í úttekt Neytendastofu á 
raflögnum og rafbúnaði svæðisins kom í ljós að 
rafmagnskerfi á svæðinu uppfyllir ekki íslenskar 
reglur á rafmagnsöryggissviði.

Rafföng, s.s. rofar og tenglar, kælar/frystar, 
heimilistæki o.þ.h. uppfylla ekki kröfur sem gerðar 
eru vegna öryggiskrafna á EES-svæðinu, þ.m.t. á 
Íslandi og öll sala, leiga eða önnur afhending þeirra 
því óheimil. Stofnunin telur því ekki ásættanlegt að 
húseignir á svæðinu verði teknar í notkun fyrr en 
raflagnir þeirra, þ.m.t. rafmagnstöflur og annar 
rafbúnaður, hafa verið færðar til samræmis við 
íslenskar reglur á rafmagnsöryggissviði.“

Það er óheimilt að veita undanþágur frá þessum 
reglum og eru bráðabirgðalög viðskiptaráðherra 
ómerk að mati Rafiðnaðarsambands Íslands. Lögfræð-

ingar þess munu kanna það. Það er verið að spila 
með öryggi hinna ungu fjölskyldna. Þróunarfé-
lagið skapaði ástandið vísvitandi með því að 
auglýsa og kynna íbúðirnar með ólöglegum 
rafbúnaði. Það er ekki nóg að setja lekaliða á 
hluta rafkerfisins, heldur þarf að skipta um allar 
töflur, raflagnir og öll raftæki. Ráðherra hefur 
aukið slysahættuna verulega með því að láta 
bæði kerfin starfa samtímis. Fyrirsláttur 
viðskiptaráðherra um að hann hafi ráðið 
sérfræðing sem hafi starfað í liðlega 30 ár á 
Keflavíkurflugvelli til þess að setja upp lekaliða 

stenst ekki, hann þekkir líklega takmarkað núverandi 
reglugerðir og þann rafbúnað sem í gildi er hér á 
landi. Vitanlega hefði verið eðlilegra að ráða fagstofur 
sem starfa í núverandi umhverfi að setja upp áætlun 
fyrir ári síðan hvernig standa ætti að endurnýjun 
íbúðanna og taka þær síðan í notkun. Nú þarf fólkið að 
flytja út á meðan verið er að laga rafkerfin. Viðskipta-
ráðherra setur viðskiptahagsmuni ofar öryggi hinna 
350 fjölskyldna. Hans hlutverk er að sjá til þess að 
farið sé að þeim reglum sem í gildi eru. Ráðherra 
getur ekki sett bráðabirgðalög sem undanskilja 
tiltekna gæðinga og tiltekin hús frá gildandi raf-
magns- og byggingareglugerðum. Vinnubrögð 
viðskiptaráðherra eru ófagleg og stórhættuleg.

Höfundur er formaður Rafiðnaðarsambands Íslands.

Ráðherra stóreykur hættuna

Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is

5 kr. afsláttur
         þegar þú átt afmæli!
Þeir sem eru með dælulykil 
Atlantsolíu fá 5 krónu afslátt af 
lítraverði þegar þeir kaupa 
eldsneyti á afmælisdaginn
sinn.



Úlfhildur Dagsdóttir stendur fyrir bókmennta-
göngum í sumar.

„Saga Reykjavíkurborgar verður reifuð og bók-
menntir kynntar til sögunnar,“ segir Úlfhildur Dags-
dóttir, bókmenntafræðingur og bókaverja, um bók-
menntagöngur sem hún stendur fyrir í sumar og 
bætir því við að göngurnar séu framlag Borgarbóka-
safnsins til ferðaþjónustu Reykjavíkurborgar.

„Við förum leið út frá tilteknum staðsetningum, 
sem eiga sér pláss í bókmenntum. Ég verð í hlutverki 
leiðsögumanns sem kynnir hvern stað, bókmennta-
verk sem honum tengjast og flétta inn í sögu borgar-
innar. Með í för verður bandaríski leikarinn Darren 
Forman sem mun lesa viðeigandi hluta úr verkunum. 
Allt fer fram á ensku enda ætlað útlendingum, þótt 
Íslendingar séu auðvitað velkomnir.“

Að sögn Úlfhildar er þetta fimmta árið sem staðið 
er fyrir bókmenntagöngunum, sem eru breytilegar 
frá ári til árs, með áherslu á ólíka texta og höfunda 

þótt saga borgarinnar taki litlum breytingum. „Við 
ætlum sem dæmi að draga íslenskt tónlistarlíf meira 
inn í gönguna í ár. Munum til að mynda enda á Ing-
ólfstorgi og lesa upp úr Hallærisplani Páls Kristins 
Pálssonar, skemmtilega lýsingu á Hallærisárinu, frá 
þeim tíma sem Rokk í Reykjavík kom fram á sjónar-
sviðið. Svo verður endað með því að leika bút úr lag-
inu Ó, Reykjavík, ó, Reykjavík. Þetta sýnir vel hvern-
ig við erum alltaf að taka nýja þætti inn í 
göngurnar.“

Blaðamaður getur að lokum ekki stillt sig um að 
spyrja hvort eitthvað verði um blóðugar lýsingar í 
ferðinni, þar sem Úlfhildur er sem kunnugt er yfir-
lýstur hryllingsaðdáandi. „Ég kem nú örlitlum hryll-
ingi að, þar sem við byrjum á Egils sögu við Lands-
námsseturssýninguna. Þannig að mér tekst að koma 
smá blóði að, sem setur hressilegan tón í ferðina og 
ætti að vekja alla upp. Svo er aldrei að vita nema að 
við skipuleggjum heila hryllingsgöngu í framtíðinni.“

Blóðið setur hressilegan 
tón í gönguferðirnar

www . u n i k a . i s

Fákafeni 9    Sími: 568 6700
mán-fös. 10-18 og laug. 11-16

ÚTSALAN
HEFST Á MORGUN KL. 10

20-80%

afsláttur

af öllum vörum

Vaxtalausar raðgreiðslur til 
og með laugardagsins 14. júlí.

Frí heimkeyrsla á morgun.



Umhverfisvænir bílar hafa ver-
ið mikið í umræðunni að undan-
förnu og hefur forseti Íslands 
nú bæst í hóp þeirra sem velja 
þann kost. Stefán Ásgrímsson, 
ritstjóri FÍB blaðsins, segir 
Svía lengst á veg komna með 
að skilgreina hvaða bílar séu 
umhverfisvænir.

„Svíar skilgreina umhverfisvæna 
bíla þannig að þeir blása frá sér 
minna en 120 grömmum af koltví-
sýringi á hvern ekinn kílómetra. 
Þá er alveg sama hverju þeir 
brenna,“ segir Stefán og bætir því 
við að auðveldast sé að ná þeim 
markmiðum með dísilvélum. „Þess 
vegna eru fleiri dísilbílar sem falla 
í flokk umhverfisvænna bíla en 
bensínbílar og aðrir bílar, meira að 
segja þótt þeir brenni metanóli.“

Stefán nefnir litlu þríeinu bílana 
Toyota Aygo, Citroen C1 og Peug-
eot 107 sem allir séu vel undir 
mörkum en í raun sé þetta sami 
bíllinn með mismunandi útliti.

Spurður hvort það sé á hvers 
manns færi í dag að vera á bíl sem 
gengur fyrir óhefðbundnu elds-
neyti, segir Stefán: „Metanbílarnir 
hafa nú þann voðalega annmarka 
að metanið fæst ekki nema á einum 
stað í Reykjavík og hvergi annars 
staðar á landinu. Vegna þess að 
minni orka er í hverjum rúmmetra 
af metangasinu þá þarf oftar að 
fylla á metanbílana og maður 
kemst varla til Akureyrar á einum 
tanki af metangasi þannig að maður 
þyrfti þá að keyra á bensíni til 
baka.“

Stefán segir að þegar framleið-
endur sjálfir auglýsi að bílar séu 
umhverfisvænir þá sé það ekki 
endilega sannleikanum samkvæmt. 
„Ég væri til dæmis ekkert endilega 
tilbúinn að samþykkja að tvinnbíl-

ar sem eru með bensínvél til að 
framleiða straum sem svo er not-
aður til að snúa hjólunum séu neitt 
sérstaklega umhverfisvænir. Þar 
er kominn inn aukamilliliður, aukin 
þyngd og flóknari búnaður og meiri 
orku þarf til að knýja bílinn áfram,“ 
segir Stefán og bætir við: „Snilldin 
í þessum bílum felst hins vegar í 
því að þegar maður bremsar þá 
breytir bíllinn hemlunarorkunni í 
straum og hleður honum inn á batt-
eríið. Úti á vegum þegar ekki er 
mikið verið að hemla þá græðir 
maður ekkert á þessu.“ 

Stefán segir nýja forsetabílinn 
einmitt vera tvinnbíl og því fínan 
inni í borginni því þar eyði hann 
örugglega ekki miklu þar sem hann 
er alltaf að endurnýta hemlunar-
orkuna.

Dísilbílarnir menga minnst



Þjóðvegur 66 er sveipaður 
rómantískum ljóma og hefur 
orðið mörgum skáldum 
yrkisefni. Meðal þeirra er 
Einar Kárason. Hann verður 
fararstjóri í 16 daga hópferð 
á vegum ferðaskrifstofunnar 
Ísafoldar í október. 

Í ferð Ísafoldar um þjóðveg 66 sem 
fyrirhuguð er í haust verður aðeins 
brugðið út af hinni eiginlegu leið 
og þjóðgarðurinn Petrified Forest 
og fleiri áhugaverðir staðir í 
Arizona skoðaðir á leiðinni. Einnig 
verður ekið yfir Hoover Dam sem 
er nokkurs konar „Kárahnjúka-
stífla“ frá 1930 og gist í Las Vegas 
eina nótt. 

Í anda kjörorðs Ísafoldar, „litlir 
hópar – lifandi ferðir“, verður 
hópstærðin takmörkuð við 25 
manns og ekið verður alla leið í 
loftkældri og rúmgóðri rútu. Menn-
ingarlegur fararstjóri verður Einar 
Kárason en Jón Baldur Þorbjörns-
son, frá ferðaskrifstofunni Ísafold, 
mun sjá um tæknilegu hliðina. Sá 
síðarnefndi ferðaðist lungann úr 
þessari leið síðasta haust og segir 
hana vinsælli en nokkru sinni fyrr. 

„Vegna þeirra þjóðfélagslegu 
áhrifa sem þjóðvegur 66 hafði með 
öllum sínum erfiðleikum, ævintýr-
um og hættum hefur hann orðið 
menningarkennileiti þar vestra,“ 
segir Jón Baldur og lýsir væntan-
legri ferðatilhögun nánar. „Flogið 

verður til Bandaríkjanna föstu-
dagseftirmiðdaginn 19. október, 
millilent í Minneapolis og flogið 
samdægurs til Chicago. Þaðan 
verður haldið í hjólför rithöfund-
anna Einars Kárasonar og Ólafs 
Gunnarssonar sem óku þessa leið 
á reykspúandi kádilják við fimmta 
mann til að láta gamlan draum 
rætast. Eftir að hafa náð leiðar-
enda í Santa Monica, vonandi með 
færri töfum vegna vélarbilana en 
Einar og félagar máttu  upplifa, 

mun hópurinn aka upp eftir vest-
urströnd Kaliforníu og enda ferð-
ina í San Francisco. Þaðan verður 
flogið heim með millilendingu 
eftir 16 daga úthald.“

Jón nefnir fleiri utanlandsferðir 
á vegum Ísafoldar frá og með 
haustinu svo sem til Svartaskógar 
í Þýskalandi, Slóveníu og Skot-
lands.

Nánari upplýsingar er að finna á 
www.isafoldtravel.is 

Ferð um þjóðveg 66 

Heimsferðir bjóða frábært tilboð á 
síðustu sætunum til Costa del Sol 

þann 25. júlí í viku. Þú bókar og tryg-
gir þér sæti og 4 dögum fyrir brottför 

færðu að vita hvar þú gistir. Gríptu 
tækifærið og tryggðu þér sumarfrí 
á frábærum kjörum á vinsælasta 

sumarleyfi sstað Íslendinga.

Verð kr. 54.990
Netverð á mann, m.v. 2 í herbergi/stúdíó/
íbúð í viku.

Allra síðustu sætin

Verð kr. 44.990
Netverð á mann, m.v. hjón með 2 börn,
2-11 ára, í íbúð í viku.

25. júlí

Fæst á  N1 í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

Frábært verð!
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir

löggiltur fasteignasali.

Glæsilegar vandaðar eignir fyrir 50 ára og
eldri. Fullbúin sýningaríbúð í húsi nr. 3
4.hæð íbúð 0407

Sölufulltrúar Akkurat taka á móti ykkur
Þórarinn 849-1798 og Ásdís 898-3474

OPIÐ HÚS í DAG KL. 17:00 - 18:00
17 JÚNÍTORG / SJÁLAND

KAMBASEL 53
109 REYKJAVÍK
3JA HERB. 119 FM ÍBÚÐ
Á 1. HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR
Falleg 93 fm 3ja herb. íbúð
auk 26 fm sérstæðs bílskúrs (samtals 119 fm) í fallegu fjölbýli.
Tvö stór svefnherbergi með skápum. Stór og björt stofa/ bor-
stofa með útg. á suð-vestursvalir. Parket, flísar og dúkur á
gólfum. Stórt þvottahús innaf eldhúsi. Bílskúr er fullbúinn með
mikilli lofthæð. ÍBÚÐIN ER LAUS FLJÓTT. VERÐ 23,9 millj.

Þórhildur og Níels sýna íbúðina í dag
miðvikudag frá kl 19:00 - 20:00

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS 
KAMBASELI 53 - 109 RVÍK.

TILKYNNINGAR

Auglýsingasími

– Mest lesið



SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Kristjánsson, deildarstjóri verslunardeildar í síma 440 1041.
 Vinsamlegast sækið um starfið á www.n1.is fyrir 23. júlí.

VERSLUNARSTJÓRI
Á AKRANESI

Hæfniskröfur:

Reynsla og þekking á verslun og þjónustu
 Þekking á ofangreindum vörutegundum
 Samskiptafærni
 Þjónustulipurð

Helstu verkefni:

Daglegur rekstur stöðvarinnar
 Verkstjórn og eftirlit
 Starfsmannamál
 Önnur tilfallandi störf í versluninni

N1 óskar eftir að ráða verslunarstjóra í nýja glæsilega verslun félagsins á Akranesi. 
Megináhersla verslunarinnar er m.a. á bílavörur, mótorhjól og fylgihluti þeirra, 
verkfæri og olíuvörur.

HRAFNISTA

Hrafnista Reykjavík 

Umönnun
Starfsfólk óskast í aðhlynningu á morgun-kvöld og helgarvaktir.

Starfshlutfall og vinnutími samkomulag.

Upplýsingar gefur Magnea í 585-9529. Netfang magnea@hrafnista.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



Einvígið hófst á Íslandi

Anna S. Þorvaldsdóttir tónskáld fagn-
ar þrítugsafmæli sínu í dag. Hún hefur 
verið við nám í Bandaríkjunum undan-
farið ár en er stödd hér heima á afmælis-
daginn. „Ég bara veit ekki alveg hvað 
ég ætla að gera í tilefni dagsins,“ segir 
Anna og hlær. „Það er búið að vera svo 
brjálað að gera undanfarið. Ég er búin 
að vinna rosalega mikið auk þess sem 
ég er nýkomin heim frá Bandaríkjun-
um og skrapp svo til Englands líka. 
Ætli ég taki daginn ekki bara rólega og 
fari kannski út að borða með fjölskyld-
unni minni í kvöld. Upphaflega ætlaði 

ég nú að hafa eitthvert boð en tíminn 
hefur bara liðið svo hratt að það er allt 
í einu komið að þessu,“ bætir hún við.

„Ég hef hlakkað ofboðslega mikið til 
að verða þrítug og farið yfir það í hug-
anum í vetur hvort það væri eitthvað 
sem ég hefði ætlað að klára fyrir þrí-
tugsafmælið en ég held að ég sé bara 
búin að flestu sem ég ætlaði að gera 
fyrir þrítugt. Ég er ekkert hrædd við 
þetta og líður bara vel,“ segir Anna.

Anna Sigríður er í doktorsnámi í tón-
smíðum við University of California í 
San Diego og segir dvölina þar síðasta 

árið hafa verið alveg yndislega. „Þetta 
er dásamlegt umhverfi, góður skóli 
og gott tónlistarfólk þannið að lífið er 
bara afskaplega ljúft.“

Anna verður hér á landi í viku í við-
bót áður en hún heldur aftur til Kali-
forníu þar sem hún ætlar að njóta 
sumarsins. „Ég er að skrifa svo mikið 
í sumar, bæði fyrir fólk hér heima og 
úti, þannig að ég mun afgreiða pantan-
irnar eina af annarri í sumarfríinu,“ 
segir Anna sem er þó hæstánægð með 
að vera heima í faðmi fjölskyldunnar á 
afmælisdaginn.

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

Svavar Jónsson
húsasmíðameistari, Flétturima 36,
Reykjavík,

lést á heimili sínu sunnudaginn 8. júlí.

Guðný Eiríksdóttir
Hrefna Katrín Svavarsdóttir   Baldvin S. Ingimarsson
Óskar Svavarsson                      María Kristín Þrastardóttir
Reynir Svavarsson                     Sigrún Anna Snorradóttir
Heiðdís Rós Svavarsdóttir       Birgir Karl Ragnarsson
Hrefna Líneik Jónsdóttir
og barnabörn.

Okkar hjartans þakkir færum við öllum
þeim sem veittu okkur ómetanlegan
stuðning við andlát eiginkonu minnar,
móður okkar, tengdamóður og ömmu,

Ástríðar Guðmundsdóttur
frá Seljabrekku, Seilugranda 3,

sem lést aðfaranótt sunnudagsins 10. júní og var jarð-
sungin frá Seljakirkju laugardaginn 23. júní.
Sérstakar þakkir fyrir einstaka umönnun færum við
Sigurði Björnssyni lækni og öllu starfsfólki á deildum
11-B og 11-E Landpítalans og síðast en ekki síst öllu
því frábæra starfsfólki líknardeildar Landspítala á
Landakoti. Guð blessi ykkur öll,

Stefán Eiríksson
Guðmundur Már Stefánsson    Auður Margrét Möller
Stefán Hrafn Stefánsson            Ása Hrönn Kolbeinsdóttir
Helga Björk Stefánsdóttir
Ásta Hrönn Stefánsdóttir
Hrefna Stefánsdóttir
og barnabörn.

Elskuleg móðir mín, systir okkar og
mágkona,

Hrönn Árnadóttir
Víðihlíð, Grindavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja mánudaginn
2. júlí. Útför fer fram frá Grafarvogskirkju í dag
miðvikudaginn 11. júlí kl. 13.00.

Þorgeir Jón Júlíusson
Grétar Árnason          Þórdís Herbertsdóttir
Þráinn Árnason          Guðrún Jónsdóttir
Petrína Bára Árnadóttir          Örn Randrup
Elínóra Ágústa Conway           Chase Conway
Arnþrúður Berglind Árnadóttir  Óskar Bjarni Ingason

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Vilhelmína S. Böðvarsdóttir

er látin. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Ragnhildur Ingólfsdóttir   Peter Walter Petersen
Ingólfur Ingólfsson             Ragnheiður Björg Björnsdóttir
Ásdís Ingólfsdóttir              Haraldur Jónsson
Bergþóra Ingólfsdóttir       Benedikt Ólafsson
Stefán Ingólfsson
barnabörn og barnabarnabörn

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, amma
og langamma,

Esther Þórðardóttir

andaðist á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund,
föstudaginn 6. júlí. Hún verður jarðsungin frá
Neskirkju, mánudaginn 16. júlí kl. 15.00.

Hrafn U. Björnsson   Guðrún Biering
Heba Helgadóttir   Kristján Ívar Ólafsson
Arnar Hrafnsson   Dagný Laxdal
Þröstur Hrafnsson   
Stefnir Húni Kristjánsson
Dagur Fróði Kristjánsson
                        Franklín Máni Arnarson.

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

Þórdís Þórisdóttir

lést á líknardeild Landspítalans í Reykjavík, laugar-
daginn 7. júlí. Jarðsungið verður frá Grafarvogskirkju 
fimmtudaginn 12. júlí kl. 11.00.

Þórir Sigurðsson   Sigríður Ragna Olgeirsdóttir
Kristján B. Magnússon   Edda Ragna Davíðsdóttir
Sigrún B. Magnúsdóttir   Kjartan Þór Reinholdsson
Björk Þórisdóttir   Róbert Vilhjálmsson
Sigríður Þórisdóttir   Aðalsteinn Þórðarson
Aron Daníel og Auður Dís.

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Ástkær dóttir okkar og systir,

Sesselja Hrönn
Guðmundsdóttir
iðnhönnuður, Frostaskjóli 39, Reykjavík,

lést mánudaginn 9. júlí. Útförin verður auglýst síðar.

Foreldrar og systkini.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
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Þórðarson

„Í rauninni er ég mjög 
ánægður með að fólk geti 

keypt Armani-vörur – 
jafnvel þótt þær séu ekki 

ekta. Mér líkar sú stað-
reynd að ég sé svona vin-
sæll úti um allan heim.“
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Foreldrar mínir 
áttu brúð-
kaupsafmæli í 
gær. Til ham-
ingju pabbi 
og mamma. 
Þau eru búin 
að vera gift í 
þrjátíu og tvö 
ár. Þrjátíu og 
tvö ár sagði ég. 

Mamma var bara tut-
tugu og eins árs þegar hún giftist
pabba sem hlýtur bara að vera brot 
á einhverjum lögum. Hvað var ég 
að gera þegar ég var tuttugu og 
eins árs? Að gifta mig? Neeei ég 
var að skemmta mér á interraili
með vinkonu minni. Svo fór ég í 
Myndlistarskólann að dúlla mér 

eitthvað og bjó heima hjá pabba 
og mömmu í góðu yfirlæti. Nú eru 
komin þrjú ár síðan og er ég búin 
að gifta mig eða í þess konar hug-
leiðingum? Nei ekki beinlínis. Ég 
er samt búin að flytja að heiman 
og á mína eigin þvottavél sem mér 
þótti skrambi stórt skref í átt að 
fullorðinsleika á sínum tíma. Fyrir 
þrjátíu árum hefði verið mjög 
eðlilegt fyrir mig að vera gift með 
þrjú börn akkúrat núna. En í stað-
inn er ég bara að leika mér í skóla,
pæla í hvað ég ætti að gera næst.
Ætti ég að eignast börn næst?
Neeei ég held ekki. Kannski geri 
ég það einhvern tíma þegar mér 
er hætt að líða eins og ég sé ennþá 
nítján ára. Ég er búin að vera nítj-
án ára í fimm ár og verð ennþá 

nítján á næsta ári þegar ég verð 
tuttugu og fimm ára. Við skulum
ekki ræða þá tölu því hún er svo
há að ég bara treysti mér ekki til 
að telja svo hátt. 

Á hinn bóginn þá hef ég engar 
áhyggjur af líkamlegri öldrun. Þó 
svo að það skelfi mig hversu hratt 
árin líða þá hlakka ég til hrukkn-
anna, annað en stór meirihluti 
kvenna á jörðinni. Ég ætla að vera 
geðveikt krúttleg amma í fínum 
kjólum og með hvítt hár. Ég botna 
ekkert í þessari æskudýrkun hjá 
fólki því ég veit um fátt fallegra 
en fullorðnar og þroskaðar konur 
sem skína af þroska og reynslu.
Það er dásamlegt að eldast, ég vil 
bara ekki að það gerist á slíkum
ljóshraða og raunin er. 

– 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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Simian Mobile Disco (SMD) er raf-
rænn dansdúett nafnanna James 
Ford og James Shaw. Þeir voru 
áður í kvintettinum Simian sem 
gerði lagið Never Be Alone sem 
seinna var endurhljóðblandað 
af Frökkunum í Justice. Varð þá 
til klúbbaslagarinn We Are Your 
Friends með Justice vs. Simian. 
Frá 2005 hafa SMD síðan verið að 
endurhljóðblanda urmul af lögum, 
til dæmis með Klaxons, The Rapt-
ure og Air við góðan orðstír.

SMD hafa einnig gefið út nokkr-
ar smáskífur hjá franska plötu-
fyrirtækinu Kitsuné sem er leið-
andi í danstónlistarsenu heimsins 
nú um stundir ásamt Ed Banger 
(þar sem Justice er einmitt 
stærsta nafnið). Á Attack Decay 
Sustain Release er einmitt að finna 
þessar fyrri smáskífur sem hafa 
verið svo áberandi á dansgólfum 
skemmtistaða. Þvílíkt safn eitr-
aðra hittara hefur því ekki komið 
út innan danstónlistarsenunnar í 
langan tíma.

Í raun er hvert einasta lag plöt-
unnar til þess fallið að gera allt vit-
laust á dansgólfinu og þau fara líka 
létt með það. Æsingslegir taktar, 
ótrúlega grípandi krókar og mín-
imalísk óhljóð eru flaggskip plöt-
unnar. Oft bætast líka við einfaldir 
textar sem trufla mann ekki mikið 
og gefa lögunum oft aukna vídd. „I 
believe / you could be / what I need 
/ to believe“ og „Love is all you 
need to know / and love is all you 
need / to know“ eru dæmi um pass-
lega hnyttni.

Bestu lög plötunnar eru án nokk-
urs vafa It‘s the Beat (sem söng-
kona The Go! Team syngur) og 
Hustler. Tryllingslega góð lög. 
En eins og áður segir eru nær öll 
lögin hreinræktaðir klúbbahittar-
ar. Undantekningarnar eru I Got 
This Down sem er viðvaningslegt 
fönklag og lokalagið Scott sem 
hefði mátt sleppa. Setjið samt bara 
þessa plötu á fóninn og þá þarf ekki 
lengur að hafa áhyggjur af partíinu.

Dansinn dunar

L AUG AV EGU R 6 6 , 101 R E YK JAVÍK
KONUR OG MENN

40% AFSLÁTTUR
LOKAÐ Í DAG - ÚTSALAN HEFST Á MORGUN FIMMTUDAG

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

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr.106.600
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Fimmta kvikmyndin um 
Harry Potter er frumsýnd í 
íslenskum kvikmyndahúsum 
í dag. Af því tilefni fór Birgir 
Örn Steinarsson í heimsókn í 
Hogwarts-skóla og ræddi við 
þrjá af nemendunum.

Sviðsljósið í Harry Potter-mynd-
unum hefur fram til þessa nær 
eingöngu beinst að aðalhetjun-
um þremur, þeim Harry Potter 
(leikinn af Daniel Radcliffe), Ron 
Weasley (Rupert Grint) og Herm-
ione Granger (Emma Watson) en 
þau eru ekki einu nemendurnir 
sem eru að hefja enn einn vetur-
inn í Hogwarts-skólanum.

Tveir þeirra eru flestum áhuga-
mönnum um ævintýri Harry vel 
kunnir. Það eru hin litla og brot-
hætta yngri systir Ron, Ginny 
Weasley (Bonnie Wright), og hrak-
fallabálkurinn Neville Longbottom 
(Matthew Lewis) en þau hafa birst í 
öllum myndum og bókum um hetj-
una til þessa. Nýlega bættist svo í 
hópinn fegurðardísin Cho Chang 
(Katie Leung) sem Potter sér ekki 
sólina fyrir. 

Bonnie Wright hefur þroskast 
heilmikið frá því að hún komst 
í klandur í Leyniklefanum eftir 
að hún fann leynilega dagbók 
Voldemorts. Í dag er hún 16 ára 
unglingsstúlka og af málfari henn-
ar og hegðun grunar mig að hún 
sé vön afar ólíkum fjölskylduhög-

um en þekkjast á Weasley-heimil-
inu. Þrátt fyrir að hafa tekið þátt í 
öllum myndunum, segist hún ekki 
enn vön því að vera fyrir framan 
myndavélarnar.

„Ég held að ég geti aldrei algjör-
lega vanist því að sjá sjálfa mig á 
bíótjaldinu. Með hverri mynd höfum 
við líka þroskast og vaxið þannig að 
maður sér alltaf nýja útgáfu af sjálf-
um sér. Mér finnst líka alveg ótrú-
lega erfitt að átta mig á því hversu 
margir eru að fylgjast með þessu, 
og hversu margir aðdáendur vita 
allt um bækurnar og persónurnar 
sem við erum að leika. Þegar maður 
mætir á frumsýningarnar fær 
maður alltaf svolítið sjokk að sjá alla 
þessa öskrandi aðdáendur.“

Þekkir fólk þig út á götu?
„Já, en þetta virðist alltaf ger-

ast þegar maður á minnst von á 
því. Og yfirleitt þegar maður er 
á einhverjum stað sem maður 
hefði aldrei haldið að þetta 
kæmi fyrir. Maður reynir bara 
að vera jákvæður og vingjarn-
legur.“

Þannig að þér finnst 
gaman að gefa eigin-
handaráritanir?

„Já, ég hef ekkert á 
móti því. Það er bara 
hluti af þessu.“

En ef að strákar 
eru að spyrja þig um 
símanúmer?

„Já, það virðist vera 
þannig að það að leika í 
kvikmyndum auki þannig 
áhuga líka,“ segir hún en 
fer svolítið hjá sér. „Mér 
finnst alltaf svolítið skrítið 

þegar svoleiðis gerist. En ef þeir 
eru sætir, slæ ég alveg til.“

Bonnie segist ekki vera viss um 
að hún muni halda áfram í kvik-
myndaleik eftir að seríunni um 
Harry Potter lýkur. Hún spilar á 
saxafón og gítar auk þess sem hún 
hefur mikinn áhuga á hönnun.

„Þegar ég var yngri dreymdi 
mig aldrei um að verða kvikmynda-
leikkona. En eftir þá reynslu sem 
ég hef öðlast get ég alveg séð mig 
vinna að kvikmyndum. Þó ekk-
ert endilega að því að leika, bara 
að taka þátt í því að búa þær til. 
Mig langar í listaháskóla, þannig 
að kannski enda ég í listadeildinni 
eða sem búningahönnuður?“

Nýliðinn í Hogwarts-
hópnum heitir Katie 
Leung. Fönguleg tví-
tug stúlka sem leik-
ur Cho Chang, stúlk-
una sem Harry Potter 
heldur ekki vatni yfir.

„Þið megið búast 
við kossum,“ svarar 
hún um hæl aðspurð 
um innihald nýju 
myndarinnar. „En 
það er líka mikið 
um bardaga og æf-
ingar. Þið megið 
líka búast við því 
að kynnast nýjum 
hryllilegum kenn-
ara sem heitir Dol-
ores Umbridge. 
Hún er hræði-
leg. Þegar ég las 
bókina hataði ég 

„Ég gerði mér ekki grein fyrir því hversu 
mikil áhrif þessi sigur myndi hafa,“ segir 
Baltasar Kormákur, leikstjóri Mýrinnar sem 
hlaut Kristalshnöttinn á Karlovy Vary-
kvikmyndahátíðinni í Tékklandi. Þegar 
Fréttablaðið ræddi við Baltasar vikuna 
áður en úrslitin voru tilkynnt höfðu bor-
ist einhver tugur tilboða um að koma með 
myndina á kvikmyndahátíðir. Nú væri 
öldin hins vegar önnur og tilboðunum og 
hamingjuóskum hreinlega rignir inn. 

„Ég hef bara aldrei upplifað annað eins, 
umfjöllun um sigurinn var á forsíðu Variety 
og skipulagið okkar er því gjörbreytt,“ út-
skýrir Baltasar en bætir því hins vegar við 
að hann ætli að stíga varlega til jarðar. Sig-
urinn hefur jafnframt mikla þýðingu fyrir 
Baltasar sem leikstjóra og á borðinu liggja 
nokkur tilboð um að leikstýra kvikmynd-

um erlendis og leikstjórinn viðurkennir að 
honum lítist sérstaklega vel á eitt en vildi 
ekki gefa upp hvað og hvaðan það væri.

En leikstjórinn liggur alls ekki með tærn-
ar upp í loft og íhugar gylliboð frá útlönd-
um. Baltasar var ekki fyrr lentur eftir 
sigurförina til Tékklands en hann var kom-
inn út í Flatey ásamt leikmyndasmiðum við 
að undirbúa gamanmyndina Brúðguminn. 
„Maður verður að nýta tímann á meðan það 
er svona gott veður,“ sagði Baltasar. Og þá 
er einnig í farvatninu að leika í kvikmynd 
Óskars Jónasonar sem hefur verið þekkt 
undir nafninu S.O.S en hefur nú verið gefið 
nafnið Reykjavík Rotterdam. 

Allt breytt eftir sigurinn

Leikkonan Catherine Zeta-Jones 
hefur gengið ansi langt í fegrunar-
ráðum og þrífur hárið með sérstök-
um Beluga-kavíar frá Íran. Þetta 
lætur hún gera á hárgreiðslustofu í 
Suður-Kensington. „Catherine upp-
götvaði kavíarmeðferðina síðasta 
sumar og var yfir sig hrifin þegar 
hún fann hversu gott þetta gerði hár-
inu,“ sagði heimildarmaður. „Kaví-
arinn er fullur af Omega-3 fitusýr-
um sem koma í veg fyrir þurrt og 
skemmt hár.“ Catherine lyktar þó 
ekki af fiski alla daga því kavíarinn 
er unninn þannig að hann verði lykt-
arlaus áður en hann er settur í hárið. 

Setur kavíar í hárið



hana og ég hlakka til að sjá hvern-
ig hún verður í myndinni.“

Katie fékk hlutverkið eftir 
áheyrnarprufur í London fyrir 
um fjórum árum en hafði þá enga 
reynslu í leiklist. Í dag er hún eina 
stelpan sem hefur fengið að kyssa 
Harry Potter, a.m.k. fyrir fram-
an myndavélarnar. „Ég var rosa-
lega stressuð, en þetta gekk samt 
vel fyrir sig, og ég skemmti mér 
konunglega við tökurnar á þessu 
atriði. Ég var ekki alveg að telja 
hversu oft við þurftum að kyssast, 
en það var bókað ekki þrjátíu sinn-
um, eins og stóð í slúðurblöðunum 
hérna. Líklegra nær tuttugu sinn-
um, samt heill hellingur.“

Æfðir þú þig áður með Daniel?
„Nei, við fengum ekki tækifæri til 

þess. Við vorum bæði frekar stress-
uð. Við ræddum þetta lítillega áður 
en þetta byrjaði. Hann spurði mig 
hvort ég hefði mætt með Smint. Það 
var nú bara til þess að slaka spenn-
una á milli okkar örlítið áður en við 
lögðum út í þetta.“

Og er hann góður kyssari?
„Já!“ svarar hún, og þar hafið 

þið það. Katie er komin með um-
boðsmann og ætlar að reyna að fá 
frekari hlutverk í kvikmyndum.

Það kemur mikið á óvart hversu 
ólíkur leikarinn Matthew Lewis er 
persónu sinni Neville Longbottom. 
Ekki bara í fari heldur útliti. Piltur-
inn er hár, grannur og virðist vera 
nokkuð stæltur. Hann var líka með 
vísi að myndalegu skeggi þegar ég 
hitti hann. Týpískur 19 ára bresk-
ur fótboltaunnandi sem hefur mest 
gaman af því að skreppa á pöbbinn 
með vinum sínum og syngja með 
lögum Oasis. Hann er líka hæst-
ánægður með þróun persónu sinn-
ar, en í nýjustu myndinni sýnir 
Neville Longbottom á sér hlið sem 
ekki hefur sést áður á hvíta tjald-
inu.

„Hann breytist úr því að vera 
feiminn og klaufskur drengur í 
algjöran baráttumann. Hann er 
meira að segja kannski örlítið 
kærulaus þegar kemur að því að 
fara varlega í baráttu upp á líf og 
dauða. Hann berst enn fyrir hinu 
góða. Ég held að þetta verði frábær 
mynd því það er mikið um tilfinn-
ingalegt drama í henni í bland við 
hasar. Samt er nóg af léttu spaugi 
eins og verður að vera í Harry 
Potter mynd. Það er allt í þessari 
mynd, meira að segja bardagi á 
milli Dumbledore og Voldemort!“

Er ekki búið að vera skrítið að 
vaxa úr grasi sem nemandi Hog-
warts-skóla?

„Jú, það verður að viðurkenn-
ast. Ef þú hefðir sagt mér fyrir 
sex árum síðan að ég ætti eftir 
að sitja hér að gefa viðtöl við blöð 
frá öllum löndum heims hefði ég 
aldrei trúað því. Ég get ekki ímynd-
að mér hvernig líf mitt hefði verið 
án þess að gera þetta, því þetta er 
búinn að vera svo stórkostlegur 
tími. Allt sem maður hefur séð og 
fengið að upplifa. Ég held bara að 
líf mitt væri hundleiðinlegt ef ég 
léki ekki í þessum myndum.“

Heldur fólk að þú sért svipaður 
persónu þinni, þegar það hittir þig 
fyrst?

„Já, stundum. Ég er reyndar 
mjög gleyminn og klaufskur 
en vonandi eitthvað svalari en 
Neville. Ég hefði sagt áður að ég 
væri mun hugrakkari en hann, en 
eftir þessa nýju mynd get ég varla 
sagt það lengur.“

Justin Timberlake var mættur í Harvey Nichols 
í New York í fyrradag þar sem ný tískulína frá 
honum var kynnt. Aðdáendur flykktust að í von 
um að líta stjörnuna augum en ásamt Justin hann-
ar vinur hans Trace Ayala línuna sem ber heitið 
William Rast. 

Fullt af öðrum stjörnum mættu til að kíkja á 
flíkurnar en þarna voru meðal annars flottar 
fyrirsætur eins og Lily Cole, Petra Nemcova, 
Olivia Inge og Jamie Gunns. Þarna var líka Amy 
Sacco, drottning næturlífsins í New York, en hún 
er eigandi tveggja heitustu næturklúbbanna í 
borginni; Lot 61 og Bungalow 8. „Ég er að vinna 
á klúbbnum mínum, Bungalow 8. En ég bara varð 
að kíkja við til þess að heilsa upp á vin minn, Just-
in,“ sagði hún töffaralega. 

Háklassa-strippgellan Dita Von 
Teese segist ekki hafa áhuga á 
náttúrulegri fegurð. „Ég hef mun 
meiri áhuga á glamúr,“ segir hún. 
„Hin unga Marilyn Monroe var 
einungis falleg stúlka í heilum 
hafsjó af fallegum stúlkum. Það 
var ekki fyrr en hún aflitaði á sér 
hárið og setti á sig gerviaugna-
hár sem hún varð sérstök. Þetta er 
hugmyndin um að það sem þú sért 
ekki fædd með, getir þú búið til.“

Von Teese hefur oft viðurkennt 
að hafa farið í brjóstastækkun. 
Hún er þekkt fyrir gamaldags 
stíl og segist hafa sótt innblást-
ur hjá gamalli frænku. „Frænka 
mín, Opal, teiknaði á sig fegurðar-
bletti, notaði grænan augnskugga 

og litaði hárið á sér logandi rautt. 
Hún reykti sígarettur með sígar-
ettuhaldara og blótaði eins og sjó-
ari. Flestum fannst hún ógeðsleg 
en mig langaði að vera nákvæm-
lega eins og hún.“ 

Dita er glamúrgella

Nýr, fallegri og miklu betri Opel.

Glænýr Astra Turbo

2.290.000 KR. OPEL ASTRA TURBO – 17” ÁLFELGUR, 6 GÍRA, 180 HESTAR

35.387* KR. Á MÁNUÐI. ENGIN ÚTBORGUN

Nýi Opel Astra Turbo er fallegasti bíllinn á götunni. Astra eru alltaf léttir

og snöggir en með Turbo eykst krafturinn til muna. Stórglæsileg hönnun 

helst í hendur við kraftmikla vél og magnaða aksturseiginleika. Stöðugleiki 

á veginum er frábær og útvortis hönnun minnkar vindmótstöðu.

Niðurstaðan er kraftmikill og lifandi akstur.

Hlaðinn aukabúnaði

www.opel.is



FRÁ LEIKSTJÓRA                         BRUCE ALMIGHTY

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

HARRY POTTER kl. 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10
HARRY POTTER LÚXUS kl. 3 - 6 - 9
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

THE LOOKOUT kl. 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 5.30 - 8 - 10.40
PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8.20 -10.30

10
10

14

14
12

14
12

EVAN ALMIGHTY kl. 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 8 - 10.20
PREMONITION kl. 6

14
12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

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

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

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

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

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

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

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

PIRATES 3 kl. 4 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 11 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 -11 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 -11
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

BLIND DATING kl. 8 10

DIGITAL

KRINGLUNNI
HARRY POTTER 5
 kl. 4 - 5:15 - 7 - 8:15 - 10 - 11:15 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 6 L

PIRATES 3 kl .8 10

OCEAN´S 13 kl. 11:15 7

DIGITAL

VIP

AKUREYRI
HARRY POTTER 5 kl.  6 - 8 - 10 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl.  6 L

KEFLAVÍK
HARRY POTTER 5 kl. 6 - 9 10

EVAN ALMIGHTY kl. 8 L

DIE HARD 4 kl. 10 14

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

www.SAMbio.is 575 8900

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

UPPREISNIN ER HAFIN

Fyrirsætan Heiða Rún Sig-
urðardóttir komst á dögun-
um inn í leiklistarskólann 
Drama Centre London en 
hann er hluti af hinum virta 
Saint Martins College of 
Art and Design. 

Það er hægara sagt en gert að 
fá inngöngu í Drama Centre því 
skólinn þykir meðal þeirra fimm 
bestu í leiklistarborginni Lond-
on. Tvö þúsund manns sækja um á 
ári hverju en aðeins þrjátíu þeirra 
komast að. Heiða Rún Sigurðar-
dóttir hefur ekki mikla reynslu 
af leiklist en segir fyrirsætu-
störf sín á Indlandi hafa komið að 
gagni þegar kom að inntökupróf-
unum. „Ég er búin að starfa sem 
fyrirsæta í Bombay síðan ég var 
18 ára. Þar var ég svo heppin að 
fá að leika töluvert í bæði auglýs-
ingum og tónlistarmyndböndum. 
Þess vegna hef ég verið töluvert 
fyrir framan myndavélar auk þess 
sem ég hef dansað á sviði frá því 
ég var krakki,“ segir Heiða en hún 
gekk í bæði Jassballettskóla Báru 
og Íslenska listdansskólann. 

„Í prufunum þurftum við að 
fara með tvær einræður til að 
byrja með. Annars vegar úr 
Shakespeare og hins vegar úr nú-
tímaleikriti að eigin vali.“ Þegar 
Heiða kom í prufurnar voru dóm-
ararnir þegar búnir að bjóða 21 
umsækjanda námsvist. „Mér datt 
ekki í hug að ég ætti möguleika 
enda voru bara níu pláss eftir, þar 
af örfá fyrir stelpur. Svo fékk ég 
bara símtal eftir tvo daga þar sem 
þeir buðu mér pláss,“ segir Heiða.

Kynjahlutföll þeirra þrjátíu sem 
komast inn í skólann eru ekki jöfn 
því skólinn veitir helmingi fleiri 
strákum inngöngu en stelpum. 
„Þjálfunin í skólanum er klassísk 
og mikið byggð upp á leikritum 
eftir Shakespeare og ýmis rússn-

esk skáld,“ segir Heiða þegar hún 
er innt eftir því hvernig standi á 
þessu ójafnvægi milli kynja. „Í 
þessum verkum eru kvenhlutverk 
af skornum skammti. Þess vegna 
taka þeir færri stelpur inn, ein-
faldlega til þess að þær þurfi ekki 
að eyða náminu í að leika karl-

hlutverk.“ Steinunn Ólína Þor-
steinsdóttir er eini Íslendingurinn 
sem numið hefur leiklist við Saint 
Martins en skólinn hefur einnig 
útskrifað stórstjörnur á borð við 
Paul Bettany, Colin Firth og James 
Bond-leikarann Pierce Brosnan.

Hrefna Rósa Sætran opnar nýjan veitingastað 
snemma í ágúst og kallar hann Fiskmarkaðinn. 
Hrefna var í kokkalandsliðinu og eftir skóla fór hún 
að vinna á Sjávarkjallaranum þar sem hún var orðin 
yfirkokkur. 

„Ég fékk mjög góða reynslu á Sjávarkjallaranum 
en langaði svo að prófa þetta sjálf og ákvað að opna 
veitingastað. Við verðum mestmegnis með fiskmeti á 
matseðlinum en einnig verða kjöt- og grænmetisrétt-
ir í boði fyrir þá sem vilja,“ segir Hrefna sem hefur 
hrifist mikið af austurlenskri matargerð. 

„Ég er yfir mig hrifin af austurlenskum mat og hef 
verið að prófa mig áfram. Á Fiskmarkaðnum munum 
við því bjóða upp á það besta frá Íslandi í bland við 
það besta frá Austurlöndum og held ég að það sé 
skemmtileg blanda. Austurlensk matargerð getur 
verið svolítið snúin því það þarf að læra svo vel inn 
á hráefnið áður en hægt er að nota það. Draumurinn 
er svo að kíkja til Asíu en það verður að bíða seinni 
tíma.“

Fiskmarkaðurinn verður staðsettur í Aðalstræti 
12, í gamla Ísafoldarhúsinu. „Þetta er allt að smella 
saman. Ég er komin með fjóra kokka með mér en 

okkur vantar þó ennþá matreiðslunema og fleira 
starfsfólk,“ sagði athafnakonan mikla sem hefur 
hlotið góðar viðtökur í matreiðsluheiminum hingað 
til og er því þessi nýi veitingastaður ansi spennandi. 

Austurlensk áhrif hjá Hrefnu



Töffari án  bílprófs 

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

Brúðkaups-
veislur

Önnumst alla
þætti veislunnar



VISA-bikar karla:

Ég ber engan kala til Guðmundar Mete

 Javier Saviola hefur 
ákveðið að ganga til liðs við 
Real Madrid á frjálsri sölu en 
Argentínumaðurinn fékk ekki 
nýjan samning hjá Börsungum. 

Saviola lét hafa eftir sér á sínum 
tíma að hann myndi aldrei fara til 
erkifjendanna í Madríd en fetar 
nú sömu fótspor og Luis Figo en 
móttökurnar sem Portúgalinn 
fékk á Bernabeu eru mönnum 
enn í fersku minni en þá var öllu 
lauslegu kastað í hann. 

Real Madrid keypti einnig 
varnarmanninn Pepe frá Porto í 
gær fyrir 30 miljónir evra eða um 
2,5 miljarða króna.

Samdi við Real

 Landsliðskonan Hild-
ur Sigurðardóttir hefur ákveð-
ið að spila með nýliðum KR í 
Iceland Express-deild kvenna 
næsta vetur en hún hefur spilað 
með Grindavík undanfarin tvö 
tímabil.

Hildur lék 96 leiki með KR á 
árunum 1999 til 2004 og var valin 
besti leikmaður deildarinnar tvö 
síðustu tímabil sín í Vesturbæn-
um.  Hildur var með 18,0 stig. 
12,1 fráköst og 4,9 stoðsendingar 
að meðaltali þegar hún var síðast 
með KR tímabilið 2003-2004. 

Hildur er gríðarlegur liðs-
styrkur fyrir KR sem er að 
byggja upp nýtt lið.

Komin aftur í KR

 Aganefnd og úrskurðar-
nefnd KSÍ kom saman í gær en 
beðið var eftir úrskurði hennar 
um atburðina á Akranesi í síðustu 
viku þegar sauð upp úr milli 
Skagamanna og Keflvíkinga. 

Knattspyrnusamband Íslands 
óskaði eftir greinargerð frá 
félögunum sem létu stór orð falla 
í viðtölum eftir leikinn en ákváðu 
síðan að tjá sig ekki frekar um 
leikinn þar til að málið yrði tekið 
fyrir hjá KSÍ. Nefndin gerði 

hins vegar engar athugasemdir 
við málið og dæmdi einungis þá 
leikmenn í eins leiks bann sem 
fengu rautt spjald í leiknum. 

Málið er statt hjá Þóri 
Hákonarsyni, framkvæmdastjóra 
KSÍ, og næstu skref í því eru í 
hans höndum. Þórir lagði ekki 
greinargerðir félaganna fyrir 
nefndina að þessu sinni en sagðist í 
samtali við Fréttablaðið í gær ætla 
að taka ákvörðun um framhaldið á 
allra næstu dögum.

Enginn úrskurður 

 Valsmenn tryggðu sér 
sæti í 8-liða úrslitum VISA-bikars 
karla eftir dramatískan sigur 
á KR-ingum í Vesturbænum. 
Vítaspyrnukeppni þurfti til að 
knýja fram úrslit en þar fóru 
heimamenn illa að ráði sínu. 
KR-ingar brenndu úr þremur 
vítaspyrnum á meðan Valsmenn 
skoruðu úr öllum sínum. 

Segja má að réttlætinu hafi 
verið fullnægt með sigri Vals í 
vítaspyrnukeppninni í gær. Liðið 
var í bílstjórasætinu allt fram á 
síðustu mínútu venjulegs leiktíma 
í gær þegar varnarjaxlinn Tryggvi 
Bjarnason skoraði með skalla eftir 
aukaspyrnu markvarðarins Stef-
áns Loga Magnússonar frá miðju 
vallarins.

Guðmundur Benediktsson hafði 
áður komið þeim yfir á 73. mín-
útu úr aukaspyrnu sem lak í gegn 
vörn KR en fram að þeim tíma 
hafði Stefán Logi komið í veg 
fyrir að Valsmenn næðu að skora. 
KR-ingar vörðust auk þess fim-
lega lengst af, með „nýju miðverð-
ina“ Tryggva Bjarnason og Ágúst 
Gylfason sem bestu menn. Sóknar-
leikur af hálfu KR var hins vegar 
varla til staðar. 

Teitur Þórðarson beitti sömu 
taktík og í síðustu leikjum KR 
og notaðist við 4-5-1 leikkerfið 
þar sem Rúnar Kristinsson var í 

frjálsri stöðu fremst á miðjunni. 
Rúnar er hins vegar ekki að finna 
sig í röndóttu treyjunni og um leið 
og jafn mikilvægur leikmaður er 
ekki inni í leiknum missir sóknar-
leikur KR algjörlega marks. 

Valsmenn spiluðu eins og þeir 
eru vanir lengst af í gær, leikmenn 
eru mjög hreyfanlegir og ná oft á 
tíðum að spila boltanum vel á milli 
sín. Baldur Aðalsteinsson og Birk-

ir Már Sævarsson áttu mjög góðan 
leik á hægri vængnum í liði Vals 
og Guðmundur sýndi fína takta inn 
á milli. Liðið spilaði vel úti á velli 
en einhverra hluta vegna náði það 
ekki að binda endahnútinn á sóknir 
sínar. Munaði þar mestu um fram-
lag Helga, sem var mun minna en 
verið hefur í sumar. 

Teitur verður seint sakaður um 
að reyna ekki að finna réttu blönd-

una í liði KR. Hann kvikar hvergi 
við að gefa ungu mönnunum tæki-
færi en í gær réðu þeir einfald-
lega ekki við hlutverkið. Leik-
ur KR gjörbreyttist til hins betra 
eftir að Teitur setti Jóhann Þór-
hallsson, Björgólf Takefusa og 
Óskar Örn Hauksson inn á. Mark 
Tryggva færði liðinu aukinn með-
byr í framlenginguna á meðan 
leikmönnum Vals var augljóslega 
brugðið og voru KR-ingar síst 
lakari aðilinn í framlengingunni. 
Liðið náði hins vegar ekki að nýta 
sér meðbyrinn til fullnustu.

Litlu mátti muna að Valsmenn 
yrðu fórnarlömb eigin 
einbeitingarleysis í gær. Liðið 
hafði tögl og hagldir á leiknum 
nánast frá upphafi. Liðið sýndi 
hins vegar mikinn karakter í 
vítaspyrnukeppninni með því að 
skora úr öllum sínum spyrnum 
fyrir framan Frostaskjólið. KR-
ingar guggnuðu hins vegar á 
pressunni.

Valsmenn unnu KR-inga 3-0 í vítaspyrnukeppni í sextán liða úrslitum VISA-bikars karla í gær eftir að KR-
ingar höfðu klúðrað öllum þremur vítum sínum. KR tryggði sér framlengingu í uppbótartíma.



 Íslandsmeistarar FH, 1. 
deildarlið Fjölnis og 2. deildarlið 
Hauka komust í gær í átta liða úrslit 
VISA-bikars karla. Haukarnir 
slógu út úrvalsdeildarlið Fram í 
bráðabana í vítaspyrnukeppni.

Fjölnir komst í 8 liða úrslitin í 
fyrsta sinn í sögu félagsins eftir 3-
4 sigur á Fjarðabyggð á Eskifirði. 
Grafarvogsbúar fengu óskabyrjun 
þegar Ólafur Páll Snorrason 
skoraði eftir aðeins 30 sekúndna 
leik. Fjölnismenn komust síðan 
bæði í 0-2,  1-3 og 2-4 en  heimamenn 
náðu alltaf að minnka muninn. 
Pétur Georg Markan skoraði tvö 
mörk fyrir Fjölnismenn þar af 
fjórða markið sem að lokum skildi 
á milli liðanna. Fjarðabyggð vann 
deildarleik liðanna á dögunum 1-0 
í Grafarvogi. 

Íslandsmeistarar FH-inga unnu 
góðan 3-0 sigur í Eyjum. Vængbrot-
ið 1. deildarlið ÍBV átti litla mög-
uleika gegn Íslandsmeisturum FH 

þrátt fyrir að leika á heimavelli.
Eyjamenn sýndu ágætis leik í fyrri 
hálfleik þar sem liðin skiptust á að 
sækja. Staðan var 0-0 í hálfleik.

Það má segja að Eyjamenn hafi 
fært FH-ingum fyrsta markið á 

silfurfati þar sem Matthías Vil-
hjálmsson stal boltan af varnar-
manni og lagði hann í netið fram-
hjá markverði ÍBV. Eftir þetta 
þurftu Eyjamenn að bæta í sókn-
ina og það kunna Íslandsmeistar-
arnir vel að nýta sér og það voru 
þeir sem bættu við mörkum. 

Haukar unnu Fram í bráðabana 
vítaspyrnukeppni á Ásvöllum í 
Hafnarfirði. Ásgeir Þór Ingólfs-
son kom 2. deildarliði Hauka í 1-0 
gegn Fram eftir aðeins sjö mínút-
ur en Igor Pesic náði að jafna leik-
inn með laglegu langskoti fyrir 
fyrir hlé. Fram komst yfir í fram-
lengingunni en Haukar jöfnuðu og 
því varð að grípa til vítaspyrnu-
keppni þar sem Haukar unnu 4-3 
eftir bráðabana. 

Amir Mhica var hetja Haukanna 
því hann varði þrjár vítaspyrnur 
frá Frömurum sem hafa farið afar 
illa með vítin sín í sumar.

Sjö marka leikur á Eskifirði

 Sigurganga Guðjóns 
Þórðarsonar í bikarkeppninni 
heldur áfram en lið undir hans 
stjórn hafa unnið 20 leiki í röð í 
keppninni. Í gær lágu Víkingar, 
2-1, fyrir ÍA í framlengdum leik. 
Skagamenn geta þakkað hinum 
16 ára markverði, Trausta Sigur-
björnssyni, og Jóni Vilhelmi Áka-
syni fyrir sigurinn. Trausti varði 
stórkostlega í leiknum og Jón 
skoraði glæsilegt sigurmark.

Víkingar réðu ferðinni algjör-
lega í fyrri hálfleik en Skagamenn 
lágu mjög aftarlega líkt og áður 
og freistuðu þess að sækja hratt. 
Leikurinn var frekar bragðdaufur 
en í lok fyrri hálfleiks brast stífl-
an er Arnar Jón batt endahnútinn 
á góða sókn Víkings, hirti frákast 
eftir að hinn 16 ára markvörður ÍA, 
Trausti Sigurbjörnsson, hafði varið 
vel skalla Viðars Guðjónssonar. 0-1 
í hálfleik sem var sanngjörn staða.

Skagamenn voru eðlilega mun 
sókndjarfari í síðari hálfleik og 
komu framar á völlinn. Andri 
Júlíusson kom af bekknum fyrir 
Bjarna Guðjónsson, sem meiddist, 
í leikhléi og hann var aðeins búinn 
að vera á vellinum í tæpar þrjár 
mínútur þegar hann jafnaði leikinn 
fyrir ÍA.

Bæði lið fengu ágæt færi til að 
gera út um leikinn og þá aðallega 
Víkingurinn Egill Atlason sem 
fékk ein þrjú dauðafæri en á ein-
hvern ótrúlegan hátt tókst honum 
að klúðra þeim öllum. Því varð að 
framlengja leikinn.

Það var fátt um fína drætti í 
framlengingunni og áhorfend-
ur voru farnir að búa sig undir 
vítaspyrnukeppni þegar Jón 
Vilhelm þræddi sig glæsilega í 
gegnum vörn Víkings á 114. mín-
útu og lagði boltann svo í fjær-
hornið. Glæsilegt mark hjá Jóni 
sem hafði ekkert getað í leikn-
um fyrr en kom fram í seinni 
hálfleik framlengingarinnar. Það 
kallar maður að stíga upp á rétt-
um tíma.

Víkingar náðu ekki að nýta 
tímann sem eftir lifði til að jafna 
og ÍA fagnaði innilega.

„Ég hélt að þetta væri að klúðr-
ast í dag,“ sagði Guðjón Þórð-
arson, þjálfari ÍA, sem var ekki 
sáttur við sitt lið. „Mér fannst 
við vera mjög daprir og lengi að 
ná takti við leikinn. Þetta var til-
viljanakenndur leikur en Jón 
prjónaði sig glæsilega í gegn og 
kláraði leikinn fyrir okkur en 
Víkingarnir létu okkur hafa fyrir 
þessu.“ 

Magnús Gylfason, þjálfari 
Víkings, var ekki ánægður með 
hversu illa hans menn fóru með 
færin í leiknum. „Ég er mjög 
ósáttur enda nýttum við ekki 
færin okkar, vorum miklu betri 
og gefum svo aulalegt mark. Mér 
fannst líka dómgæslan skelfileg 
og vil að það komi fram. Maður 
á kannski að taka sömu taktík og 
Gaui og fleiri og hrauna yfir dóm-
ara til að fá betri dómgæslu.“

20 bikarsigrar í röð
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16.900,-

Bíltæki
Blaupunkt Valencia MP36
356 7646080310

6.990,-
9.990,-

Drullutjakkur
835 530110

42.100,-
53.900,-

Farangursbox 430L
820 731846

4.900,-
7.210,-

Dekkjaviðgerðarsett
664 210 215

320,-
463,-

Bílasápa 1L
115 SWW1L

N1 toppasett 3/8"
889 H02A339

5.990,-
7.998,-

28.798,-
35.998,-

Álbox á beisli m/lás
134 TB240038T

1.490,-
1.990,-

2T hjólatjakkur
835 511020

2 STÆRÐIR
B94 H45 D44
B46 H33 D33

CD/MP3
iPOD tengimöguleikar
FM/MW/LW – 30 stöðva minni
4x45W Mosfet magnari
16 lita skjár með næturlýsingu

Í stórverslun N1 að Bíldshöfða færðu allar nauðsynlegar vörur fyrir bílinn í 
miklu úrvali, ýmislegt sem gerir ferðalagið skemmtilegra og tryggir að þú

komist heilu og höldnu á leiðarenda.

EINNIG:
3T hjólatjakkur
835 511022

3.990,- 5.990

1.590,-
1.997,-

Samlokugrill 12v
093 RPDF168
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„Þetta er rétt, við verðum með 
þessa keppni og hún hefst 14. 
september,“ segir Þórhallur 
Gunnarsson, dagskrárstjóri 
RÚV ohf., en Sjónvarpið hyggst 
endurvekja spurningakeppni 
milli 24 stærstu sveitarfélaga 
landsins. Ómar Ragnarsson 
stýrði sams konar þætti sem hét 
Hvað heldurðu? í Sjónvarpinu 
seint á níunda áratugnum. Þegar 
Ómar færði sig yfir á Stöð 2 hélt 
hann uppteknum hætti en þá 
hét þátturinn Landsleikurinn. Í 
þáttum Ómars sló meðal annars 
ritstjórinn Illugi Jökulsson 
rækilega í gegn þegar hann lagði 
hvern keppinautinn af fætum 
öðrum í eltingarleik að bjöllunni 
góðu.

Þórhallur vildi ekki gefa upp 
hverjir myndu sjá um stjórn 
þáttarins. Hann útilokaði þó 
að Ómar Ragnarsson myndi 
endurtaka leikinn. Dagskrár-
stjórinn reiknaði hins vegar 
fastlega með því að þátturinn yrði 
kynntur fyrir starfsmönnum og 
svo landsmönnum öllum í ágúst 
þegar flestir væru snúnir til baka 
eftir sumarfrí. 

Aðspurður hvort hvert 
sveitarfélag yrði síðan með 
skemmtiatriði sagði Þórhallur 
svo vera. „En fyrst og fremst 
verður þetta spurningakeppni 
sveitarfélaganna og barátta þeirra 
um hvert þeirra sé skemmtilegast 
og gáfaðast.“

Reykjanesbær hefur
augljóslega tekið forystu í þessum 
málum því á vef Víkurfrétta 
kemur fram að menn-
ingarfulltrúinn
auglýsir eftir 
fólki til að skipa 
hið þriggja 

manna lið. Reiknað er með að einn 
„frægur“ frá bæjarfélaginu taki 

þátt í keppninni en 

það getur verið söngvari, leikari 
eða bara stolt bæjarins. 

Þetta verður því þriðja 
spurningakeppnin sem lands-
mönnum gefst kostur á að sjá í 
haust. Fyrir eru Meistari Loga 
Bergmanns á Stöð 2 sem fastlega 
má gera ráð fyrir að snúi aftur 
á skjáinn og svo auðvitað Gettu 
betur þar sem menntskælingar 
etja kappi. Þórhallur telur hins 
vegar síður en svo komið nóg af 
spurningakeppnum enda sé þetta 

einfaldlega eitt skemmtilegasta 
sjónvarpsefnið sem völ er á.

„Þetta er einstaklega þægilegt og 
ég get ekki annað en mælt með 
þessu. Þetta er klárlega besta 
sætið á vellinum. Svo þegar lítið 
er að gerast í leiknum er hægt að 
kíkja á fréttirnar í sjónvarpinu,“ 
segir Hafnfirðingurinn Þórður 
Rúnar Þórmundsson, gallharður 
stuðningsmaður FH, sem horfir á 
heimaleiki sinna manna í Kapla-
krika úr húsbílnum sínum. 

„Ég byrjaði á þessu fyrir fjórum 
árum þegar það var mikil rigning 
úti. Þetta gafst einstaklega vel 
og nú get ég ekki hugsað mér að 
horfa á leikinn öðruvísi,“ segir 
Þórður, sem gjarnan tekur son 
sinn, Hörð Reyni, með sér á 
völlinn. Þeir feðgar láta síðan fara 
vel um sig á meðan á leik stendur, 

fá sér að snæða og drekka kaffi – í 
skjóli fyrir hvers kyns veðrum og 
vindum.

„Það er allt til alls í bílnum,“ 
segir Þórður sem á það til að fá 
vallargesti til sín sem biðja um 
kaffi. „Það er sjálfsagt að gefa 
kaffi á meðan birgðir endast en 
ég skal ekki segja hvort mitt kaffi 
er betra en það sem er verið að 
selja í sjoppunni,“ segir Þórður og 
hlær en þess ber að geta að hann 
mætir á bílnum í fullu samráði við 
vallarstarfsmenn í Kaplakrika.

Horfir á fótboltaleiki úr húsbílnum

„Það er nú ósköp einfalt. Ég 
borða ristað brauð og drekk 
ávaxtasafa með. Þetta geri 
ég líklegast svona 342 daga 
ársins.“

„Í fyrra voru 260 þátttakendur en 
við teljum okkur vera illa svikna ef 
sú tala verður ekki slegin í ár,“ segir 
Hálfdán Bjarki Hálfdánarson, 
talsmaður Mýrarboltamótsins 
sem haldið verður á Ísafirði um 
verslunarmannahelgina. Undir-
búningur er í fullum gangi og 
verður leikið á fjórum völlum. 
Verið er að rífa upp gras og bleyta 
vel í öllu með aðstoð slökkviliðsins 
og annarra tækjagóðra ein-
staklinga sem vilja leggja sitt á 
vogarskálarnar þannig að mótið 
takist sem best. 

Hálfdán hefur verið útnefnd-
ur drullusokkur mótsins sem er 
einhvers konar framkvæmda-
stjóri en aðspurður hvort þessi tit-
ill væri ekki frekar niðurlægjandi 
sagði Hálfdán svo ekki vera. Það 

væri hreinlega fín tilfinning að 
vera drullusokkur.

Mýrarboltinn sló í gegn á síðasta 
ári eftir að mótshald hafði farið 
frekar lágt árin tvö á undan. Og 
voru myndir frá leikjunum meðal 
annars notaðar í auglýsingaherferð 
Vodafone. Enda segir Hálfdán 
að áhuginn sé mikill og þá ekki 
síst hjá kvenfólkinu. „Þær leggja 
mikið upp úr búningum og eiga 
alveg jafn mikla möguleika á sigri 
eins og karlarnir,“ segir Hálfdán. 
Mótið fer fram í Tunguskógi 
í Skutulsfirði en þar er eini 
löglegi keppnisvöllurinn í þessari 
allsérstæðu íþrótt.

Reiknað með metþátttöku í Mýrarboltanum





Ísíðustu viku fór ég með tveggja 
ára gamlan son minn til Kaup-

mannahafnar til að sýna honum 
Tívolíið og dýragarðinn. Þegar ég 
velti framtíðinni fyrir mér sé ég 
alltaf fyrir mér hvað við eigum 
eftir að ferðast mikið saman. Ég 
myndi til að mynda bjóða honum 
á Hróarskelduhátíðina þegar hann 
fermdist. Þangað fór ég fyrir sjö 
árum og sá meðal annars Travis, 
Kent, Willy Nelson og Moloko.

uppáhaldshljómsveitin mín, 
Pearl Jam, var líka mætt en hún 
hafði aðeins leikið nokkur lög 
þegar Eddie Vedder kraup á svið-
ið. „Han gråter“ sögðu Svíarnir 
fyrir aftan mig. Tónleikarnir 
voru blásnir af og það var ekki 
fyrr en ég kveikti á sjónvarpinu 
næsta dag að ég áttaði mig á því 
hvað hafði gerst. Átta ungir menn 
höfðu troðist til bana undir mann-
fjöldanum. Augnblýanturinn lak 
í svörtum taumum niður andlit 
Gotharanna þegar ég kom aftur 
inn á tónleikasvæðið. Gleðin var 
búin og þótt ég hafi fengið smjör-
þefinn af stemningunni sem ríkir 
á hátíðinni finnst mér ég verða að 
fara aftur. Og þá býð ég sko syni 
mínum með.

hefur hann aftur á móti áhuga 
á allt öðru en rokki. Hann setti á 
sig sjóræningjahatt og tók sér 
bæði sverð í hönd og danskan fána, 
sem honum hafði tekist að pissa á 
fyrr um daginn, og fór þannig út-
lítandi í Tívolíið. Saman sner-
umst við mæðginin um í hring-
ekju og klöppuðum í takt við leik 
lúðrasveitar skipuðum taktföstum 
drengjum. Þegar við komum aftur 
inn á hótel stóðu niðurrignd norsk 
ungmenni forug upp á lær í mót-
tökunni. Þau vildu herbergi og 
sem betur fer voru þau til því ann-
ars hefði ég staflað þessum þránd-
heimsku krökkum inni hjá okkur 
syni mínum. 

krakkarnir biðu eftir 
lyklunum heyrði ég þá ræða böndin 
sem þeir áttu í vændum. Ég heyrði 
nöfnin Arcade Fire og Arctic Monk-
ies. Eða var það Arcade Monkeys og 
Arctic Fire? Það rann upp fyrir mér 
að ég var ekkert inn í þessari tón-
list. Líklega yrði ég ekkert minna 
úti á þekju sumarið 2018. Ef ég færi 
á Hróarskeldu það árið myndi ég 
líklega bara snúast um sjálfa mig 
föst á fortíðartrippi í leit að Pearl 
Jam, Kent og Travis. Willy Nel-
son verður líkast til kominn undir 
græna torfu. Sonur minn myndi 
skammast sín fyrir mig og þegar ég 
spyrði hann hvort við ættum ekki 
bara að skella okkur í hringekjuna 
í Tívolíinu, „þér fannst það nú einu 
sinni svo gaman“, myndi hann end-
anlega stinga mig af.

Eru ekki allir 
í stuði?

Meira öryggi
ÍS

L
E

N
S

K
A

 S
IA

.I
S

 T
O

Y
 3

68
78

 0
5/

07

www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Corolla SD Terra

Fimm stjörnu öryggi

Komdu og reynsluaktu nýrri Corolla 
á sölustöðum Toyota um land allt.

Verð frá 1.899.000* kr.

Corolla hlaut hæstu einkunn, fimm stjörnur,

í evrópska NCAP öryggisprófinu.

Meira rými

Hljóðlátastur í sínum flokki

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Minni útblástur og eldsneytiseyðsla með MM skiptingu

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og

reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.

MARKAÐURINN

með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga


