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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Skemmtilegt fólk er utan vega

ÍR-ingurinn Einar Daði 
Lárusson náði frábærum árangri 
á HM 17 ára og yngri í Tékklandi 
þegar hann endaði í sjöunda sæti í 
áttþraut. Þetta er besti árangur 

Norðurlandabúa
í greininni frá 
upphafi og 
besta frammi-
staða Íslendings 
á HM unglinga. 

Einar Daði er 
enn einn 
tugþrautarkapp-
inn sem kemur 
fram á Íslandi á 
síðustu 

misserum og segja má að hér á 
landi sé að koma fram arfleifð Jóns 
Arnars Magnússonar, sem náði 
frábærum árangri í greininni á 
árum áður.

Einar Daði í 
heimsklassa

 „Það er skiljanlegt að fólk geti ekki 
hugsað sér að líffæri úr barni þess séu tekin. Það 
vekur samt eina spurningu. Ef barnið þitt þyrfti á líf-
færi að halda til að lifa, myndir þú þá þiggja líffæri 
úr öðru barni?“ segir Fjóla Ævarsdóttir, móðir drengs 
á þriðja ári sem þurfti nýja lifur til að halda lífi. Oft 
geta börn ekki þegið líffæri úr öðrum en látnum 
börnum. Fjóla segist heppin þar sem hún gat gefið 
syni sínum hluta sinnar lifrar. 

Runólfur Pálsson, yfirlæknir nýrnalækninga, segir 
þörf fyrir líffæragjöf að aukast. Hann tekur sem 

dæmi að margir þeirra sem nú bíði eftir nýra hafi 
áður þegið nýra. Ígrædd líffæri hafi yfirleitt ekki 
langa endingu. Ekki séu alltaf ættingjar til staðar 
sem geti gefið líffæri. Aukin þörf sé því á gjöfum úr 
látnum. Hingað til hafa Íslendingar verið tregir til að 
samþykkja líffæragjöf úr látnum ættingjum. Hér á 
landi er gert ráð fyrir ætlaðri neitun fólks um líf-
færagjöf, undirritun líffæragjafakorta hefur ekkert 
lagalegt gildi. Runólfur segir aukna umræðu og end-
urskoðun laga nauðsynlega. 

-

Ný lifur bjargaði barninu þeirra

 Stór atvinnuhúsnæði eru að 
rísa á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir-
hugað er að byggja samtals rúmlega 
250.000 fermetra af húsnæði á sex 
stöðum. Til samanburðar er Kringl-
an 52.000 fermetrar.

Stærsta verslunarhúsnæði lands-
ins, 40.000 fermetrar að stærð, er í 
byggingu við Vesturlandsveg. Þar 
verða Rúmfatalagerinn, húsbúnað-
arverslunin Pier og BYKO meðal 
annars. Skammt frá, hinum megin 
Vesturlandsvegar, hefur þýska fyr-
irtækið Bauhaus keypt lóð og 
hyggst reisa 20.000 fermetra versl-
unarhúsnæði. 

Hæsta bygging landsins rís við 
Smáratorg, rúmir 77,6 metrar á 
hæð. Verslanirnar Toys “R“ Us og 
Pier verða þar.

Við Höfða er verið að reisa 
nokkrar byggingar á svæði sem 
mun kallast Höfðatorg og verður 
samtals 140.000 fermetrar að stærð 
en tæpur helmingur þess er kjall-
ararými. Þar verða 10.000 fermetr-
ar af verslun og þjónustu. Þar á að 
vera miðbæjarstemning með litl-
um verslunum og kaffihúsum. Þar 
má nefna Kaffitár og Gallerý Kjöt.

 Verið er að reisa fimmtán hæða 
verslunar- og skrifstofuhúsnæði 

við Smáralind, samtals um 18.000 
fermetra. Af þeim fara 3.000 fer-
metrar undir verslun og þjónustu. 

Framkvæmdir standa einnig yfir 
í Holtagörðum. Þar er verið að 
byggja milligólf og bætast 8.000 
fermetrar við af verslunarrými. 
Hagkaupsverslun verður þar, svip-
uð að stærð og sú í Smáralind, Úti-
líf og Max raftæki svo eitthvað sé 
nefnt.

Júlíus Jóhannsson, Fasteignasöl-
unni Stórborg, segir að atvinnu-
húsnæði hafi alltaf fylgt á eftir 
íbúðarhúsnæði. Sá markaður sé 
kominn í jafnvægi. 

„Það er of lítið til af atvinnuhús-
næði og allt of lítið af bílastæðum. 
Ég tel að það sé ekkert of mikið í 
byggingu, eftirspurnin er það 
mikil. Stórar verslanakeðjur eru 
til að mynda fyrir löngu búnar að 
sprengja utan af sér með lagera 
úti um allan bæinn og nú reyna 
þær að setja allt undir einn hatt,“ 
segir Júlíus. 

Hann telur ekki hættu á að eldra 
atvinnuhúsnæði muni tæmast. 
„Það skrítna við þetta er að atvinn-
uhúsnæði tæmist ekki, sumir sjá 
möguleika þar sem aðrir loka.“

Fimm Kringlur í byggingu
Mikil uppbygging er á atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Á sex stöðum eru samtals meira en 250.000 
fermetrar af byggingum fyrirhugaðir. Fasteignasalar segja að mikill skortur sé á atvinnuhúsnæði.

Notkun eftirlits-
myndavéla hefur aukist jafnt og 
þétt síðustu árin og nú er breska 
lögreglan að gera tilraunir með 
nýjasta afbrigðið: Hausmyndavél-
ar sem lögregluþjónar ganga með í 
vinnunni.

Lögreglan segir þessa nýju 
tækni hafa marga kosti í för með 
sér: Til dæmis dragi mjög úr allri 
skriffinnsku, auk þess sem 
lögreglan fái nú í hendur gríðar-
lega mikið myndefni þar sem sjá 
megi fórnarlömb glæpamanna, 
grunaða menn og vitni.

Breska innanríkisráðuneytið 
hyggst á næstunni kaupa tvö 
þúsund slíkar myndavélar.

Lögregla með 
hausmyndavél



Sigurður, munu Þingvellir ekki 
bera sitt barr eftir skógarhöggið?

Veitingastaðurinn Apótek 
verður hugsanlega seldur á næst-
unni. Guðvarður Gíslason, eigandi 
veitingastaðarins, kveðst vera í 
viðræðum við Garðar Kjartansson, 
fyrrverandi eiganda skemmti-
staðarins Nasa við Austurvöll, um að 
Garðar kaupi Apótek af honum.

„Ég get viðurkennt að ég er að 
skoða tilboð frá Garðari,“ segir 
Guðvarður. „Það er samt ekki búið að 
ákveða neitt í þessu.“

Garðar vildi ekki tjá sig um 
samningaviðræðurnar þegar 
Fréttablaðið innti hann eftir því. 
Hann kvaðst munu senda fréttatil-
kynningu þegar og ef eitthvað gerist.

Viðræður um 
kaup á Apóteki

Rannsókn á drápinu 
á hundinum Lúkasi er enn í gangi 
samkvæmt upplýsingum lögregl-
unnar á Akureyri. Allir fletir 
málsins eru til athugunar og meðal 
annars sá möguleiki að atburða-
rásin, að hópur unglingspilta hafi 
rænt Lúkasi og murkað úr honum 
lífið, sé uppspuni frá rótum.

Samkvæmt upplýsingum 
lögreglu er hræ Lúkasar enn 
ófundið. Ekki hefur heldur tekist 
að sanna hvort piltur, sem sætt 
hefur hótunum vegna hugsanlegr-
ar aðildar sinnar að málinu, hafi 
verið í bænum á þeim tíma sem 
drápið er talið hafa átt sér stað. 
Lögregla væntir þess að rannsókn 
ljúki innan tveggja vikna. 

Rannsókn í 
fullum gangi

Koma skips Sea 
Shepherd-samtakanna, sem 
væntanlegt er á íslenskt hafsvæði 
til að berjast gegn hvalveiðum, 

hefur tafist vegna 
aðgerða við 
Galapagos-eyjar, 
en enn stendur til 
að það komi til 
landsins.

Paul Watson, 
forseti samtak-
anna, segir að upp 

hafi komið neyðartilvik sem hafi 
þurft að sinna, nú sé barist gegn 
því að 100 tonnum af járnryki 
verði sökkt í sæ við Galapagos.

„Það kemur mér á óvart að 
Ísland haldi áfram með áform sín 
um ólöglega slátrun á hvölum 
þegar það er haft í huga að það er 
enginn markaður fyrir kjötið, sem 
er að auki óætt,“ segir Watson.

Tefjast við Gal-
apagos-eyjar

Fimmtán ára drengur 
var á fimmtudag dæmdur í tut-
tugu mánaða óskilorðsbundið 
fangelsi fyrir þátt sinn í mikilli 
afbrotahrinu hóps brotamanna. 
Eftir því sem næst verður komist 
hefur svo ungt barn ekki áður 
hlotið jafnþungan dóm.

Drengurinn framdi meðal ann-
ars vopnað rán í 10-11 verslun í 
Hafnarfirði ásamt eldri glæpa-
manni og hótaði afgreiðslufólki 

lífláti með dúka-
hníf. Þá réðst 
hann í félagi við 
sér eldri brota-
menn á tvo 
menn og rændi 
þá. Hann gerð-
ist einnig sekur 
um fjölda ann-
arra brota. Tólf 
aðrir voru 
dæmdir með 
honum.

Þrátt fyrir að 
hafa verið 
dæmdur í fang-
elsi liggur ekki 
fyrir að dreng-
urinn muni 
afplána refsing-
una í hefð-
bundnu fang-
elsi. Í gildi er 
samningur milli 

Fangelsismálastofnunar og 
Barnaverndarstofu sem kveður á 
um að Fangelsismálastofnun leiti 
eftir því við Barnaverndarstofu 
að ungmennið fái að afplána refs-
ingu á meðferðarheimili, sé það 
undir átján ára aldri og æski þess 
sjálft að afplána ekki í fangelsi.

Hrefna Friðriksdóttir, lögfræð-
ingur hjá Barnaverndarstofu, 
segir að alltaf sé leitast við að 
gera þetta, þótt Barnaverndar-
stofa geti og hafi vísað föngum 

frá. Ástæða þess geti ýmist verið 
plássleysi á meðferðarheimilun-
um eða erfið reynsla af viðkom-
andi einstaklingi. Hafi þeir komið 
margoft í meðferð með litlum sem 
engum árangri geti þeim verið 
vísað frá.

Hrefna segir að þótt fangar eigi 
að fá að velja hvort þeir kjósi 
meðferðarheimili umfram fang-
elsisvist telji stofnunin að unnt sé 
að skylda þá í meðferð sé þess 
talin þörf. „Að endingu ræður 
Fangelsismálastofnun hvar barn-
ið afplánar, það gerir það ekki 
sjálft.“

Hún segir tilvik sem þessi, þar 
sem fólk undir átján ára aldri er 
dæmt til fangelsisvistar, mjög 
sjaldgæf á Íslandi. „Þetta hafa 
verið færri en eitt tilvik á ári að 
meðaltali,“ segir hún. Fæðin geri 
yfirvöldum erfiðara fyrir að 
bregðast við, þar sem fjöldinn sé 
ekki nægur til að hægt sé að koma 
á fót sérstökum stofnunum fyrir 
unga fanga.

Erla Kristín Árnadóttir, lög-
fræðingur hjá Fangelsismála-

stofnun, segir stofnunina alltaf 
tilkynna Barnaverndarstofu um 
það þegar barn yngra en átján ára 
fær dóm og óski eftir að það fái 
vist á meðferðarheimili. „Það er 
alltaf vilji okkar að börn séu vist-
uð á meðferðarheimili,“ segir hún. 

Þarf ekki að afplána 
refsinguna í fangelsi
Fimmtán ára drengur dæmdur í 20 mánaða fangelsi fyrir fjölda brota ásamt mörg-
um síbrotamönnum. Það er líklega þyngsti dómur sem fallið hefur yfir svo ungu 
barni. Reynt er að koma ungum föngum fyrir í afplánun á meðferðarheimilum.

Kvikmyndin Börn, eftir 
Ragnar Bragason, hlaut tvenn verð-
laun á rússnesku kvikmyndahátíð-
inni Zerkalo í gær. Alls kepptu átján 
myndir til verðlauna á hátíðinni og 
hlaut Börn verðlaun sem besta 
myndin að mati gagnrýnenda og 
var Ólafur Darri Ólafsson valinn 
besti leikarinn í karlhlutverki. Börn 
var eina myndin sem hlaut fleiri en 
ein verðlaun.

„Þetta er alveg æðislegt, það eru 
svo margar góðar myndir hérna,“ 
sagði Ólafur Darri þegar Frétta-
blaðið ræddi við hann eftir afhend-
inguna. „Þetta eru nútímamyndir 
um nútímavandamál. Það er greini-
legt að við erum að gera eitthvað 

sem heillar Rússa,“ segir Ólafur. 
Hann vísar þar til þess að ekki alls 
fyrir löngu hlaut leikritið Brim 
eftir Jón Atla Jónasson, sem leik-
hópur Vesturports setti upp líkt og 
Börn, dómnefndarverlaun New 

Drama-hátíðarinnar Moskvu fyrir 
bestu leiksýninguna.

„Í raun kom þetta mér á óvart því 
þegar myndin var sýnd hérna þurfti 
að skipta um bíó á síðustu stundu 
þar sem þakið var farið að leka og 
fengu gestir engan fyrirvara á því,“ 
segir Ólafur en tekur fram að ekki 
hafi verið að sýna í einhverjum 
hjalli. „Það rigndi einfaldlega eldi 
og brennisteini, ég hef aldrei séð 
svona.“

Kvikmyndahátíðin er Zerkalo, 
eða Spegillinn eins og það útleggst 
á íslensku, eftir þekktustu mynd 
rússneska leikstjórans Andrei 
Tarkovsky og var hátíðin haldin í 
heimabæ hans.  

 Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra gagnrýnir 
öryggishlið fyrir útvalda á 
Keflavíkurflugvelli. Fjárhagslegt 
svigrúm eigi að nýta fyrir alla 
frekar en til að ívilna sumum.

„Á nýlegu ferðalagi mínu fór ég 
um nokkra flugvelli og minnist 
þess ekki að hafa nokkurs staðar 
séð sérstök öryggishlið fyrir 
farþega á viðskiptafarrými,“ 
skrifar Björn á vef sínum.

„Í þessu efni á að gilda sama 
regla og í skattamálum, það er að 
fjárhagslegt svigrúm nýtist til að 
lækka skatta á öllum en ekki til að 
ívilna sumum.“  

Svigrúm nýtist 
ekki útvöldum

Lögreglan í Simbabve 
hefur beitt hörðum aðgerðum til að 
framfylgja opinberri tilskipun um 
verðlækkanir á vöru og þjónustu í 
landinu. Meðal annars hefur lög-
reglan sektað leigubílstjóra sem 
ekki hafa lækkað fargjöldin, auk 
þess að leggja hald á fjölda leigu-
bifreiða.

Stjórnvöld skipuðu svo fyrir hinn 
25. júní síðastliðinn að lækka skyldi 
allt verðlag í landinu um helming 
og halda síðan stöðugu. Með þessu 
átti að vinna á móti stjórnlausri 
óðaverðbólgu sem verið hefur í 
Simbabve síðustu árin.

Verslunareigendur hafa margir 
verið dregnir fyrir dómstóla vegna 
þess að þeir hafa veigrað sér við að 

lækka vöruverð, þar sem innkaupa-
verð hefur í mörgum tilfellum ekk-
ert lækkað. 

Vöruúrval í verslunum hefur 
sömuleiðis snarminnkað og marg-
ar verslanir nánast tæmst, ýmist 

vegna þess að fólk hamstrar ódýra 
vöru eða kaupmenn losa sig við 
vörur sínar frekar en að selja þær 
langt undir kostnaðarverði.

Leigubílstjórarnir sem lögregl-
an hefur verið með aðgerðir gegn 
segjast ekki geta lækkað verðið 
þar sem þeir kaupi eldsneyti enn á 
uppsprengdu verði á svörtum 
markaði.

Efnahagsástandið í Simbabve 
hefur farið stöðugt versnandi eftir 
að Robert Mugabe forseti rak hvíta 
bændur af jörðum sínum og 
afhenti þær minna reyndu fólki, 
sem hefur ekki átt auðvelt með að 
halda uppi nægilegri matvæla-
framleiðslu.

Skipun um verðlækkun veldur glundroða

Innri endurskoðun 
lögreglu höfuðborgarsvæðisins 
mun kanna hvort einhver innan 
lögreglunnar lak upplýsingum um 

fíkniefnasmygl til 
fjölmiðla. Beiðni 
um að slík könnun 
fari fram barst í 
gær frá ríkislög-
reglustjóra, segir 
Stefán Eiríksson 
lögreglustjóri.

Frétt DV um 
stærsta kókaín-

smygl Íslandssögunnar hafði áhrif 
á dóm yfir öðrum mannanna sem 
sýknaðir voru af ákæru um að hafa 
staðið fyrir innflutninginum.

„Það verður farið yfir það sem 
gerðist, og kannað hvort einhverjir 
innan lögreglunnar beri ábyrgð  á 
þessum leka,“ segir Stefán. 

Skoðað hvort 
lögreglan lak

Dómstóll í Danmörku 
hefur komist að þeirri niðurstöðu 
að Frederik Hostrup Petersen, 
formaður danska pókerfélagsins, 
hafi ekki gerst brotlegur við lög 
þegar hann skipulagði pókermót.

Samkvæmt dönskum lögum er 
ólöglegt að skipuleggja svonefnd 
áhættuspil, en rétturinn taldi ljóst 
að póker væri ekki áhættuspil þar 
sem færni og kunnátta geta skipt 
sköpum. Þar ræður ekki bara 
heppnin ein.

Ekki lögbrot að 
halda pókermót



HLAUPTU TIL

GÓÐS 18. ÁGÚST!

18. ÁGÚST 2007GLITNIS
REYKJAVÍKUR

MARAÞON

Nú getur þú hlaupið fyrir gott málefni að eigin vali í 

Reykjavíkurmaraþoni Glitnis. Glitnir greiðir 500 kr. til 

góðgerðarmála á hvern kílómetra sem viðskiptavinir* 

bankans hlaupa og 3.000 kr. fyrir sta
rfsmenn.

Skráðu þig á www.glitnir.is og hlauptu til góðs.

Allir sigra 18. ágúst!

*Viðskiptavinir í Vild, Námsvild, 

Gullvild og Platínum.
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Íslenska
unglingabÓk
allra tÍma
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Í kilju!

Aðeins
1.290 kr.

 „Honum hefur hrakað 
mjög mikið og er farinn að sýna 
mikla áráttuhegðun sem ekki var 
til staðar í Englandi þar sem hann 
naut þjónustu. Hér fáum við ekki 
einu sinni pláss fyrir hann á leik-
skóla,“ segir Halla Rut Bjarnadótt-
ir, móðir Ívans Victors, fjögurra 
ára einhverfs drengs. 

Ívan var 
ásamt yngri 
bróður sínum á 
biðlista eftir 
leikskólaplássi á 
leikskólanum 
Heiðarborg. Í 
maí var komið 
að drengjunum 
en þá tilkynnti 
Emelía Möller 
leikskólastjóri 
Höllu að aðeins 
yngri drengur-
inn hennar fengi 
inni í leikskól-
ann. Ekki væri 
til nægur mann-
skapur til að 
sinna jafn veiku 
barni og Ívan, 
þótt reglur 
Reykjavíkur-
borgar kveði á 

um að fötluð börn eigi að njóta 
forgangs fram yfir heilbrigð börn. 
Halla segist hafa fengið þau svör 
frá borginni að barnið fái inni í 
haust í öðru hverfi en fjölskyldan 
býr í. Hún segir þessa löngu bið þó 
reyna mjög á, sérstaklega í ljósi 
þess hve þjónusta  og þjálfun sem á 
að vera veitt á leikskóla er mikil-
væg börnum með jafn alvarlega 
fötlun. „Mér er sagt að leikskólinn 

hafi ekki mannafla til að veita 
honum þjónustu og því þykir mér 
furðulegt að það eina sem mér er 
boðið upp á er gæsla á gæsluvelli 
þar sem hann getur verið hjá ófag-
lærðu fólki í um þrjá tíma á dag. 
Það þykir svo allt í lagi,“ segir 
Halla.

„Mér finnst ótrúlegt að heyra 
þetta. Og ótrúlegt að ekki hafi verið 
leitað frekari leiða til að leysa 
vanda þessarar fjölskyldu. Það er 
margsannað að snemmtæk og 
markviss íhlutun er einhverfum 
börnum afar mikilvæg, fyrir færni 
þeirra og vellíðan. Þess vegna 
hefur Reykjavíkurborg það í 
reglum sínum að börn með 
sérþarfir eigi að njóta forgangs,“ 
segir Gerður Aagot Árnadóttir, 

læknir og formaður Landssamtaka 
Þroskahjálpar.

Halla og eiginmaður hennar geta 
ekki unnið nema hálfa vinnu vegna 
þess að leikskólapláss skortir. Hún 
segir fjölskylduna undir miklu 
álagi vegna veikinda Ívans en kvíð-
inn vegna þeirra afleiðinga sem 
hljótist geti af því að hann fari á 
mis við þjálfun sem honum er 
nauðsynleg sé þó enn meiri. 

„Það var svo afar kaldhæðið að 
þegar ég ætlaði að fara með hann á 
gæsluvöllinn hafði leikskólinn 
Heiðarborg fengið lóðina þar lánaða 
þar sem Brúðubíllinn var að koma í 
heimsókn. Þar sem börnin á leik-
skólanum áttu að fá að horfa á sýn-
inguna var okkur vísað frá þennan 
dag,“ segir Halla.  

Fær ekki hjálp þótt 
heilsunni hraki
Fjögurra ára einhverfur drengur sem þarf á mikilli þjónustu og þjálfun að halda hefur 
ekki fengið inni á leikskóla. Samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar á hann þó að njóta 
forgangs. Heilsu hans hrakar. Læknir segir aðstæðurnar algerlega óviðunandi. 

 Nítján ára gamall Íslendingur 
brotnaði illa á báðum fótum í 
Amsterdam um síðustu helgi 
þegar hann stökk af svölum 
hótelsins sem hann dvaldi á, undir 
áhrifum ofskynjunarsveppa.

Fram kemur á vef hollenska 
blaðsins De Volkskrant að 
maðurinn, sem var á ferðalagi í 
borginni, hafi borðað þrettán ferska 
ofskynjunarsveppi ásamt félaga 
sínum. Hann hafi þá fyllst ofsóknar-
æði, hulið eyru sín með höndunum, 
hlaupið að svölunum og stokkið 
fram af. Hann reyndi að skríða 
áfram eftir að hann lenti en komst 
ekki langt sökum meiðslanna.

Hann var fluttur á spítala og 

reyndist mikið meiddur. Ekki er 
víst að hann nái sér nokkru sinni 
að fullu af fótameiðslunum. Faðir 

mannsins flaug til Amsterdam til 
að sækja hann og var von á þeim 
til Íslands í gær.

Fram kemur í fréttinni að 
ferskir ofskynjunarsveppir séu 
löglegir í Hollandi, en þurrkaðir 
ekki. Þá segir að tvö önnur alvarleg 
tilvik hafi komið upp á 
undanförnum mánuðum í kjölfar 
neyslu ferskra sveppa. Í mars lést 
sautján ára stúlka eftir að hafa 
stokkið niður af þaki húss. Í júní 
sturlaðist breskur ferðamaður, 
gekk berserksgang á hótelherbergi 
sínu og kastaði munum út um 
gluggann niður á gangstétt með 
þeim afleiðingum að gangandi 
vegfarandi slasaðist. 

Aðeins einn sótti um 
embætti sóknarprests Dóm-
kirkjuprestakalls í Reykjavík-
urprófastsdæmi vestra; séra 
Hjálmar Jónsson. Umsókn-
arfrestur rann út 10. júlí síð-
astliðinn, en embættið er veitt frá 
1. október næstkomandi. Björn 
Bjarnason, dóms- og kirkjumál-
aráðherra, veitir embættið.

Séra Jakob Á. Hjálmarsson, 
sóknarprestur við Dómkirkjuna í 
Reykjavík, lætur af embættinu í 
haust að eigin ósk. Hann var 
skipaður sóknarprestur árið 1989 
og hefur því gegnt embættinu í 
nítján ár. Hjálmar Jónsson er 
prestur við Dómkirkjuna.

Hjálmar eini 
umsækjandinn

Stjórn Heimdallar segir 
ótrúlegt að opinberir eftirlitsmenn 
noti þá sólardaga sem borgarbúar 
fá til þess að framfylgja reglum 
um borðafjölda veitingastaða. 
Kemur þessi yfirlýsing í kjölfar 
frétta um afskipti starfsmanna 
Víneftirlitsins af kaffihúsagestum 
og eigendum sem höfðu fleiri borð 
úti en leyfi voru fyrir á dögunum.

Segir stjórnin það broslegt að 
yfirvöld hafi sett í lög þann fjölda 
borða sem kaffihús og veitinga-
staðir megi hafa utandyra. Gestir 
sem sitji úti valdi hvorki truflun 
né hættu og hvetur Heimdallur 
starfsmenn eftirlitsins til að njóta 
veðurblíðunnar með öðrum.

Víneftirlitið 
fari í sumarfrí

Átta lóðir undir 
einbýlishús í Úlfarsárdal gengu af 
í nýafstaðinni úthlutun. Að sögn 
Dags B. Eggertssonar, oddvita 
Samfylkingarinnar í borgarstjórn, 
sóttu ýmist engir um þessar lóðir 

eða væntanlegir 
kaupendur hættu 
við. Dregið var um 
lóðirnar úr hópi 
umsækjenda.
„Allir áttu að 
greiða jafnhátt 
verð, ellefu 
milljónir, fyrir 
einbýlishúsalóð-
ina, óháð staðsetn-

ingu lóðanna eða stærð væntan-
legra húsa. Mesta athygli í nýjum 
úthlutunarreglum hefur þó vakið 
að hið fasta verð er margfalt 
gatnagerðargjald en það gengur 
gegn skýrum kosningaloforðum 
Sjálfstæðisflokksins í síðustu 
borgarstjórnarkosningum um 
ódýrar lóðir fyrir alla,“ segir 
Dagur. 

Átta lóðir enn 
án kaupanda

Úthlutun lóða í 
Úlfarsárdal hefur verið samþykkt í 
borgarráði. Úthlutað var bygging-
arrétti fyrir 380 íbúðum í fjórum 
fjölbýlishúsum, ellefu raðhúsum, 
27 parhúsum og 65 einbýlishúsum. 
Samtals eru þetta 107 lóðir og 380 
íbúðir. Lóðir í vestari hluta 
hverfisins eru þegar byggingar-
hæfar og eru sumir komnir af stað 
með framkvæmdir. Í eystri 
hlutanum verða lóðir byggingar-
hæfar í október eða nóvember. Þar 
er nú unnið við gatnagerð og lagnir. 
Um tíu þúsund manns verða í 
Úlfarsárdal þegar hverfið verður 
fullbyggt. Sjá má lista yfir 
lóðarhafa í frétt á heimasíðu 
framkvæmdasviðs undir rvk.is. 

Gengið frá 
lóðaúthlutun





 Kjöt- og brauðmeti er 
tæplega níutíu prósentum dýrara 
á Íslandi en að meðaltali í ríkjum 
Evrópusambandsins. Sömu vörur 
kosta töluvert minna á Norður-
löndunum. Aðeins Noregur kemst 
nálægt Íslandi, sem situr á toppn-
um.

Hagstofa Evrópusambandsins, 
EuroStat, lét gera vöruverðskönn-
un í 37 ríkjum Evrópu, þar af 27 
sem eru í Evrópusambandinu. 
Matvæli, áfengi og tóbak var dýr-
ast á Íslandi af öllum löndunum 
sem könnuð voru, 61 prósenti yfir 
meðaltalinu. Noregur kom næst á 
eftir með 56 prósent. Ef eingöngu 
matvörur og óáfengir drykkir eru 
skoðuð er verðið hér samt hæst, 
64 prósentum yfir meðaltali.

Í einstökum matvöruflokkum er 
kjöt og brauðmeti áberandi dýrast 
á Íslandi af Norðurlöndunum. 
Aðeins mjólkurvörurnar eru ódýr-
ari á Íslandi en í Noregi, sem er 
næst okkur í verðlagi.

Haraldur Benediktsson, for-
maður Bændasamtakanna, segir 
fjölgun austur-evrópskra þjóða í 
Evrópusambandinu lækka meðal-
talið og þar með hækka hlutfalls-
legt verð á Íslandi. Þó detti honum 
ekki í hug að neita því að kjöt sé 
dýrt hérlendis.

„Þrátt fyrir að innflutningstoll-
ar hafi lækkað um fjörutíu pró-
sent að jafnaði og innflutnings-
rýmið á kjöti hafi verið aukið er 
verðlag í landinu almennt mjög 
hátt,“ segir hann. „Ég er súr yfir 
því að við komum svona illa út en 
við höfum reynt að minnka þennan 
mun. Áhrifanna af þessum 
breytingum er ekki farið að gæta 
enn.“

Jóhannes Gunnarsson, formað-
ur Neytendasamtakanna, segir 
þessar niðurstöður staðfesta enn 
eina ferðina að á Íslandi sé hæsta 

matvælaverð í heimi. Jafnvel þótt 
lækkun virðisaukaskatts síðan í 
mars á þessu ári sé tekin með í 
reikninginn sé verðið allt of hátt.

„Þetta er ekki ásættanlegt fyrir 
íslenska neytendur, það er eitt-
hvað meiri háttar að. Lega lands-
ins og smæð þess skýrir ekki nema 
lítinn hluta af þessum mun milli 
Íslands og hinna Norðurlanda-
þjóðanna.“ Hann hvetur ríkis-
stjórnina til að taka á þessu máli, 
meðal annars með því að lækka 
innflutningstolla.

Borgum tvöfalt meira 
fyrir kjöt og brauð 
Kjöt og brauð er níutíu prósentum dýrara hér en hjá Evrópusambandsþjóðum. 
Almennt eru matvæli dýrust hér, um og yfir sextíu prósentum fyrir ofan meðaltal. 
Súr yfir því að við komum svona illa út, segir formaður Bændasamtakanna.

 Danskir stjórnmála-
menn hafa síðustu daga sýnt veru-
legan áhuga á því að láta reisa brú 
yfir Kattegat milli Sjálands og Jót-
lands. Litlu virðist muna að fram-
kvæmdin hafi nú meirihlutafylgi 
á þingi, eftir því sem danskir fjöl-
miðlar fullyrða.

Hugmyndin er sú að nýja akleið-
in liggi frá bænum Kalundborg á 
Sjálandi yfir brú til Sámseyjar og 
þaðan áfram yfir aðra brú til Jót-
lands skammt fyrir sunnan Árósa. 
Þar með væri hægt að aka frá 
Kaupmannahöfn til Árósa á rétt 
um það bil einni klukkustund.

Varla er liðið hálft ár síðan þessi 
hugmynd kom fyrst fram og hefur 

hún mælst vel fyrir í skoðana-
könnunum, þótt margir finni henni 
flest til foráttu.

Fyrir stuttu gerðu Danir og 
Þjóðverjar með sér samkomulag 
um að byggja brú milli landanna. 
Sú brú á að liggja frá Rødbyhavn á 
Lálandi yfir til þýsku eyjarinnar 
Fehmarn og verður hún 19 kíló-
metra löng.

Hugmyndin um brú yfir 
Kattegat kom fyrst fram nú seinni 
part vetrar og sögðu upphafsmenn 
hugmyndarinnar miklu nær að 
brúa Kattegat til að leysa 
innanlandsvanda í umferðinni, 
frekar en að ráðast í miklu dýrari 
brúargerð til Þýskalands, sem 

aldrei yrði jafnmikið notuð.
Núna er stemningin hins vegar 

sú að brúargerðin yfir Kattegat 
verði næsta stóra brúarfram-
kvæmdin í Danmörku, á eftir 
brúnni til Þýskalands.

Danir vilja nú ólmir brúa Kattegat

Hefur þú fylgst með fréttum 
af málefnum Hitaveitu 
Suðurnesja?

Er rétt að fella öll barrtré innan 
þinghelgi Þingvalla?



Gildir til 20. júlí eða á meðan birgðir endast.

Ótrúlegt
verð

Öll raftæki fást í Smáralind, takmarkað 
úrval í öðrum verslunum

7.990kr

GOTT VERÐ

Melissa örbylgjuofn 800w 653089
• 800w digital örbylgjuofn
• 1000w grill
• Elektrónískar stillingar
• 20 lítra
• Litur: Stál
• Stærð í cm (bxhxd): 45,8x29,5x39,8

Melissa samlokugrill 643050
Einfalt samlokugrill fyrir 2 sneiðar

Melissa örbylgjuofn 700w 653067
• 700w örbylgjuofn
• 17 lítrar
• 6 styrkstillingar ásamt defrost
• Stærð í cm (bxhxd): 45,2x26,2x33
• Þyngd: 10,5kg
• Litur: Hvítur

12.990kr

Verð áður 14.990,-

Melissa kaffivél 645112
800w sjálfvirk kaffivél

Melissa hraðsuðukanna
645057
1,7 lítra hraðsuðukanna

Melissa brauðrist 643024

Melissa brauðvél 643043
• 13 klst. “yfirnóttbökun” tímastillir
• 12 bökunarstillingar
• Heldur heitu í 60 mínútur á eftir
• 3 skorpu stillingar

Exido vöfflujárn 850w 243027
• 850w vöfflujárn
• Sýnir þegar vöfflurnar eru tilbúnar með ljósi

1.990kr

GOTT VERÐ

3.990kr

GOTT VERÐ

7.990kr

GOTT VERÐ

2.990kr

GOTT VERÐ

990kr
Verð áður 2.490,-

990kr
Verð áður 1.990,-



 Engar nýjar vísbend-
ingar  hafa komið fram um það 
hver myrti hermanninn Ashley 
Turner á varnarliðssvæðinu í ágúst 
2005, og er líklegt að morðingja 
hennar verði aldrei refsað, að mati 
ofursta í 
bandaríska flug-
hernum sem 
hefur yfir-
umsjón með 
herréttar-
höldum. 

Hin tvítuga 
Ashley Turner 
var myrt 14. 
ágúst 2005 í 
herstöðinni á Miðnesheiði. Hún 
fannst látin í líkamsræktarsal sem 
íbúar hússins hennar höfðu aðgang 
að, og hafði verið barin og stungin. 

Grunur féll strax á hermanninn 
Calvin Eugene Hill, sem bjó í sama 
íbúðarhúsnæði. Hann hafði stolið 
fé að andvirði um 175 þúsunda 
króna af reikningi Ashley Turner, 
og átti hún að bera vitni gegn 
honum nokkrum dögum síðar. Við 
rannsókn málsins fannst blóðdropi  
úr Ashley á skó hans og hann hafði 
ekki fjarvistarsönnun.

Hill var ákærður fyrir morðið, 
en sýknaður við herréttarhöld 
nýverið. Hann játaði þó á sig ýmis 
smávægilegri brot, til dæmis þjófn-
að. Hann var lækkaður í tign, 
dæmdur til erfiðisvinnu í þrjá mán-
uði og til að greiða sekt.

„Niðurstaðan kom ákæruvaldinu 
verulega á óvart,“ segir Scott 
Martin, ofursti í bandaríska flug-
hernum, sem stýrir herréttarhöldum 
flughersins. „Hill var sá eini sem 
við höfðum grunaðan um morðið, 
og mér skilst að rannsakendur 
bandaríska flotans [sem fóru með 
rannsókn málsins] hafi engar vís-
bendingar sem þeir ætli að fylgja 
eftir eins og staðan er í dag. 
Staðreyndin er sú að við hjá flug-
hernum trúðum því að Hill væri 
morðinginn, en hann var sýknaður,“ 
segir Martin.

Líklegt er að morðingja Ashley 
Turner verði aldrei refsað. „Ef ekki 
koma fram nýjar vísbendingar eða 
gögn sem benda til þess að einhver 
annar hafi framið morðið, er ólík-
legt að málið leysist, og því líklegt 
að morðingjanum verði aldrei refs-
að,“ segir Martin. 

„Flugherinn lét þann seka 
sleppa,“ segir Lawrence W. Turner, 
faðir Ashley. „Íslendingar ættu 
ekki að hleypa þessum manni aftur 
til landsins.“

Hann segir rannsakendur og sak-
sóknara hafa fullvissað fjölskyldu 
Ashley um það allt fram að sýknu-
dóminum að það væri formsatriði 
að fara í gegnum réttarhöldin, aug-
ljóst væri að Hill væri sekur. Hann 

ætti dauðarefsingu yfir höfði sér, 
eða í það minnsta lífstíðardóm. 
Rannsóknin hafi ef til vill liðið fyrir 
þetta viðhorf.

„Við könnuðum möguleikana á 
því að fara í einkamál, en við eigum 
ekki möguleika á því, þar sem ekki 
má rétta yfir manni tvisvar fyrir 
sömu sakir,“ segir Turner. Hann 
segir fjölskylduna skoða hvort hún 
geti krafið bandarísk stjórnvöld 
um skaðabætur.

Turner gagnrýnir fyrrum yfir-
völd á varnarsvæðinu harðlega 
fyrir að hafa látið dóttur sína og 
Hill búa í sama húsnæði, þrátt fyrir 
að til stæði að hún bæri vitni gegn 
honum, og að honum hafi verið 
skipað að halda sig fjarri Ashley.

Flugherinn lét þann seka 
sleppa.

Við hjá flughernum 
trúðum því að Hill væri 

morðinginn, en hann var sýknaður. 

Engum refsað 
fyrir morðið
Bandarísk yfirvöld hyggjast ekki rannsaka morð á 
varnarsvæðinu frekar í kjölfar sýknudóms. Foreldr-
ar fórnarlambsins eru viss um að morðingi hennar 
hafi verið sýknaður en geta ekki höfðað einkamál.

 Hvað heitir fyrrverandi KGB-
maðurinn sem er grunaður 
um að hafa drepið Alexander 
Litvinenko í London í fyrra?

 Hvað heitir samgönguráð-
herra?

 Hvað heita fræin sem fallið 
hafa líkt og snjór til jarðar 
í sumarveðrinu í Reykjavík 
síðustu daga?

Gríptu augnablikið og lifðu núna

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

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

Meistaradeildarboltar á aðeins 990 kr. 
fyrir Og1 viðskiptavini.

Hittu í mark

Alþjóðakjarnorku-
málastofnunin í Vín segir að 
írönsk stjórnvöld hafi nú veitt 
kjarnorkueftirlitsmönnum á 
vegum Sameinuðu þjóðanna leyfi 
til þess að heimsækja í lok mán-
aðarins kjarnorkuver til að ganga 
úr skugga um að kjarnorkuvinnsl-
an þar sé ekki liður í smíði kjarn-
orkuvopna.

Samkomulag um þetta tókst á 
fundi íranskra embættismanna 
með fulltrúum Kjarnorkumála-
stofnunarinnar nú í vikunni.

Árum saman hefur stofnunin 
ekki átt nein ráð til að ganga úr 
skugga um hvort Íranar segi satt 
þegar þeir halda því fram að þeir 

hafi engin áform um smíði kjarn-
orkuvopna. Kjarnorkuvinnslan sé 
eingöngu hugsuð í friðsamlegum 

tilgangi. Íranar hafa jafnan neit-
að stofnuninni um aðgang að 
kjarnorkumannvirkjum sínum.

Standi Íranar við þetta sam-
komulag gætu Bandaríkjamenn 
átt erfiðara með að fá öryggisráð 
Sameinuðu þjóðanna til að sam-
þykkja frekari refsiaðgerðir gegn 
Íran, jafnvel þótt Íranar neiti 
áfram að verða við kröfum um að 
hætta við eða fresta öllum kjarn-
orkuáformum.

Á fundi sínum nú í vikunni kom-
ust Íranar og fulltrúar kjarnorku-
eftirlitsins einnig að samkomu-
lagi um það með hvaða hætti 
frekari ágreiningur milli þeirra 
skyldi leystur. 

Leyfa aðgang að kjarnakljúfi

 Neyðarstjórnin í 
Palestínu sagði af sér í gær og við 
tekur bráðabirgðastjórn sem 
situr í óákveðinn tíma. Forsætis-
ráðherra verður áfram Salam 

Fayyad og 
ráðherraskipan
stjórnarinnar
verður að mestu 
óbreytt, þótt 
nokkrir nýir 
ráðherrar bætist 
í stjórnina.

Neyðarstjórn-
in, sem setið 
hefur í um það 

bil mánuð, tók við af ríkisstjórn 
Hamas og Fatah eftir að Hamas 
tók í sínar hendur öll völd á 
Gazasvæðinu. Í kjölfar þess lýsti 
Mahmoud Abbas forseti yfir 
neyðarástandi og hefur síðan 
stjórnað með tilskipunum.

Neyðarástandinu var aflétt í 
gær og tók þá nýja bráðabirgða-
stjórnin við völdum. 

Ráðherraskipan 
breytist lítið

 Franskur lögregluþjónn 
tók í gær upp byssu sína á 
lögreglustöð í úthverfi Parísar, 
skaut yfirmann sinn, tvö börn sín 
og síðan sjálfan sig.

Harmleikurinn átti sér stað um 
hádegisbilið í gær á lögreglustöð í 
Malakoff, úthverfi Parísar. Ekki 
er vitað hvað manninum gekk til 
en hann er sagður hafa notað sitt 
eigið skotvopn.

Börnin tvö voru um það bil tíu 
ára gömul. Nafni lögreglumanns-
ins er haldið leyndu.

Skaut börnin 
sín, yfirmann 
og sjálfan sig

Gott samræmi er milli 
verðmælinga ASÍ og Hagstofu 
Íslands, að því er kemur fram í 
fréttatilkynningu frá ASÍ. Segir 
sambandið ekkert hæft í fullyrð-
ingum Samtaka verslunar og 
þjónustu sem hafa sagt verðmæl-
ingar ASÍ óviðunandi og niður-
stöður þeirra allt aðrar en 
niðurstöður Hagstofu Íslands. 
Segir í fréttatilkynningu ASÍ að 
samtökin harmi að Samtök 
verslunar og þjónustu velji þá 
leið að svara gagnrýni á verðþró-
un með dylgjum og órökstuddum 
brigslyrðum í stað þess að svara 
efnislega.

Vísa fullyrðing-
um SVÞ á bug

Lögregla handtók í 
fyrrakvöld mann sem var 
grunaður um ölvun við akstur. 
Reynt var að stöðva hann fyrir of 
hraðan akstur á Gullinbrú, þar 
sem hann mældist á 136 kíló-
metra hraða. Maðurinn lét ekki 
segjast og veitti lögreglan honum 
því eftirför. Í eftirförinni 
mældist hraði hans enn meiri og 
gerðist hann einnig sekur um 
vítaverðan akstur í mikilli 
umferð.

Var maðurinn loks stöðvaður á 
Miklubraut og sviptur öku-
réttindum. Honum var sleppt 
síðar um kvöldið. 

Keyrði ölvaður





„Þetta var mjög falleg athöfn og gaman að 
geta tekið þátt í þessu,“ segir Birgir Sigurðsson, 
skipstjóri frá Neskaupstað. Bróðir Birgis, Pétur 
Hafsteinn Sigurðsson skipstjóri Goðaness, lést, einn 
manna, er Goðanes fórst við Færeyjar í janúar 1947. 
Minningarathöfn fór fram í Færeyjum á dögunum þar 
sem ættingjar Péturs settu í samvinnu við Færeyinga 
upp áletraðan stein til minningar um slysið. „Núna 
höfum við fjölskyldan einhvern stað til að fara á og 
minnast Péturs. Það hefur aldrei verið til neitt leiði. 
Áletrunin vísar beint út að staðnum þar sem Goðanesið 
fórst. Þaðan sést mjög vel á staðinn og í raun ótrúlegt 
hvað þetta er nálægt landi,“ segir Karl Jóhann 
Birgisson, bróðursonur Péturs Hafsteins.

Um borð í Goðanesi voru 24 skipverjar á leiðinni til 
Skálafjarðar að sækja færeyska sjómenn. Skipið steytti 
á skeri við austurströnd Sandeyja í Skálafirði. Pétur 
Hafsteinn fórst 24 ára að aldri en 23 skipverjum var 
bjargað af nálægum togurum.

„Ég hafði verið á Goðanesinu fram að þessu. Ég var 
á leiðinni að sækja nýjan togara sem hét Andvari. Því 

fór ég ekki þessa 
ferð,“ segir 
Birgir.

Tveimur árum 
áður, í janúar 
1955, fórst 
togarinn Egill 
Rauði, sem var 
einnig gerður út 
frá Neskaupsstað, 
er hann strandaði 
við Grænuhlíð í 
Ísafjarðardjúpi.

Þá fórust fimm menn en 29 björguðust, þar á meðal 
Pétur Hafsteinn Sigurðsson sem var þá stýrimaður. Í 
bæði skiptin var togarinn Austfirðingur, sem var 
gerður út frá Eskifirði, á svipuðum slóðum og tók þátt 
í björgunaraðgerðunum. „Þegar Egill rauði fórst var 
ég á Goðanesinu. Við tókum þátt í björgunaraðgerðum. 
Þá var Pétur Hafsteinn annar stýrimaður og því hífður 
fyrstur frá borði,“ segir Birgir.

„Báðir togararnir lögðu frá Neskaupstað á nýársdag 
og fórust skömmu síðar. Síðan þá er aldrei lagt af stað 
í túr á nýársdag frá Neskaupstað,“ segir Karl Jóhann. 

FRÍTT Á LEIKINA Í BOÐI OR

Orkuveita Reykjavíkur vill bjóða alla velkomna á úrslitakeppni Evrópumóts 
kvenna yngri en 19 ára sem haldin verður á Íslandi dagana 18. til 29. júlí. 
Mótið er tilvalið til að efla áhuga ungra knattspyrnustúlkna á íþróttinni og 
eru leikir mótsins öllum opnir. Komið og sjáið framtíð kvennafótboltans 
etja kappi og hvetjið þær kröftuglega áfram. 

Áfram stelpur!
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„Að gefnu tilefni 
vill byggðarráð ítreka enn og aftur 
mikilvægi þess að 
stóriðja rísi í landi 
Bakka við 
Húsavík og að 
stjórnvöld standi 
heilshugar að baki 
verkefninu,“ segir 
í bókun byggðar-
ráðs Norðurþings 
sem á fundi sínum 
á fimmtudag 
ræddi niðurskurð í fiskveiðikvóta. 
„Byggðarráð Norðurþings lýsir 
miklum áhyggjum vegna 
fyrirsjáanlegra neikvæðra áhrifa 
vegna niðurskurðar á 
aflaheimildum í þorski. 
Byggðarráð leggur ríka áherslu á 
að stjórnvöld grípi strax til 
raunhæfra mótvægisaðgerða sem 
muni koma í veg fyrir atvinnuleysi 
og fólksflótta frá sjávarbyggðum.“

Ítreka kröfu um 
stóriðju á Bakka



A RIÐILL
18. JÚLÍ   16:00  DANMÖRK - ÞÝSKALAND  VÍKINGSVÖLLUR
18. JÚLÍ 19:15  ÍSLAND - NOREGUR LAUGARDALSVÖLLUR
20. JÚLÍ   16:00  NOREGUR - ÞÝSKALAND FYLKISVÖLLUR
20. JÚLÍ   19:15  ÍSLAND - DANMÖRK KÓPAVOGSVÖLLUR
23. JÚLÍ   16:00  ÍSLAND - ÞÝSKALAND GRINDAVÍKURVÖLLUR
23. JÚLÍ   16:00  NOREGUR - DANMÖRK AKRANESVÖLLUR

B RIÐILL
18. JÚLÍ   16:00  PÓLLAND - ENGLAND FYLKISVÖLLUR
18. JÚLÍ 16:00  SPÁNN - FRAKKLAND KÓPAVOGSVÖLLUR
20. JÚLÍ   16:00  PÓLLAND - SPÁNN GRINDAVÍKURVÖLLUR
20. JÚLÍ   16:00  ENGLAND - FRAKKLAND AKRANESVÖLLUR
23. JÚLÍ   16:00  FRAKKLAND - PÓLLAND VÍKINGSVÖLLUR
23. JÚLÍ   16:00  ENGLAND - SPÁNN KR-VÖLLUR

 „Þegar maður er að fara einn í 
útköll hugsar maður stöðugt um það á leiðinni 
hverjar aðstæðurnar séu á slysstað og hvort 
einhver geti hjálpað við aðhlynningu og við að 
bera sjúklinginn. Oft þarf ég að biðja 
vegfarendur eða samferðamenn hins slasaða 
um að hjálpa mér,“ segir Kristján Guðmundsson, 
sjúkraflutningamaður í Ólafsvík. 

Vernharð Guðnason, formaður Landssam-
bands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna 
(LSS), hefur gagnrýnt harðlega hvernig staðið 
er að þjónustu í sjúkraflutningum utan 
höfuðborgarsvæðisins. Hefur hann lýst 
aðstæðum þannig að sjúklingum stafi beinlínis 
hætta af því að sjúkraflutningamenn fari einir 
í útköll og annist flutning á sjúklingum um 
langan veg. Tiltekur hann að ástandið sé hvað 
verst í Borgarfirði og á Snæfellsnesi. 

Kristján hefur starfað sem sjúkraflutninga-
maður á Snæfellsnesi síðan 1991. Hann íhugar 
nú að hætta störfum þar sem hann treystir sér 
ekki til að starfa við þær aðstæður sem honum 
eru boðnar. 

„Ég veit ekki hvort ég treysti mér til að bíða 

eftir því að eitthvað alvarlegt komi fyrir þegar 
ég er einn á ferð; eitthvað sem hefði verið hægt 
að koma í veg fyrir með fullmannaðan bíl,“ 
segir Kristján. Hann lýsir því einnig að ítrekað 
hafi hann þurft að biðja sjúklinga sem hann er 

að flytja til Reykjavíkur um að hrópa til hans 
ef þeir þurfi aðhlynningu. Ef þeir treysta sér 
ekki til þess stöðvar hann bílinn með reglulegu 
millibili til að athuga hvernig sjúklingnum 
líður. „Oft er fólk mjög kvalið og hrætt og erfitt 
að geta ekki verið til staðar og veitt fulla 
þjónustu.“

Kristján Oddsson aðstoðarlandlæknir segir 
að embættið hafi mælst til þess árið 2005 að 
ávallt skuli tveir menntaðir sjúkraflutninga-
menn fylgja sjúklingi. „Það er í rauninni ekki 
forsvaranlegt að einn sjúkraflutningamaður 
fylgi sjúklingi og þess vegna komu þessi tilmæli 
frá landlækni á sínum tíma.“ Kristján segir 
nauðsynlegt að sjúklingur sé vaktaður á meðan 
flutningi stendur enda sýni reynslan að slíkur 
flutningur sé í mörgum tilfellum erfiður.

Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðismála-
ráðherra segir að í kjölfar fréttaflutnings af 
málefnum sjúkraflutningamanna utan höfuð-
borgarsvæðisins hafi hann kallað eftir 
upplýsingum um málið og það verði skoðað hjá 
ráðuneytinu þegar þær liggja fyrir.

Vegfarendur aðstoða við að 
bera sjúklinga af slysstað
Sjúkraflutningamenn utan höfuðborgarsvæðisins þurfa að leita aðstoðar hjá vegfarendum til að bera 
sjúklinga af slysstað. Aðstoðarlandlæknir segir ekki forsvaranlegt að einn maður sjái um sjúkraflutninga. 
Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðismálaráðherra skoðar málið í kjölfar fréttaflutnings.

Gordon Brown, forsætis-
ráðherra Englands, segir að 
bandalag Bretlands og Banda-
ríkjamanna sé sterkt og að löndin 
muni halda áfram að starfa náið 
saman í framtíðinni. 

Orð sem Douglas Alexander, 
viðskipta- og þróunarráðherra og 
samstarfsmaður Browns, lét falla 
í ræðu í Bandaríkjunum létu 
menn halda að Brown ætlaði að 
draga úr nánum samskiptum 
Bretlands og Bandaríkjanna. 
Talsmaður Brown sagði þessa 
túlkun þvætting. 

„Ég mun halda áfram að vinna 
mjög náið með ríkisstjórn 
Bandaríkjanna, alveg eins og Tony 
Blair gerði,“ segir Gordon Brown. 
The Guardian greindi frá. 

Segir samstarf-
ið vera gott



greinar@frettabladid.is

Lífsbarátta mannkynsins hefur 
löngum verið erfið. Ef litið er 

til þeirra tugþúsunda ára sem 
tegund okkar hefur tórað á 
jörðinni hefur jafnan brugðið til 
beggja vona um hvort börn 
kæmust til manns og enn 
ólíklegra var að einstaklingar 
kæmust til elli. Tími okkar 
manna á jörðu hefur ekki heldur 
verið samfellt framfaraskeið. 
Fólk sem var uppi á steinöld mun 
hafa haft það náðugt miðað við 
afkomendur þeirra á síðari 
öldum; fáir voru um hituna og 
nóg af mat. Vinnutími fólks 
hefur líklega aldrei verið styttri í 
gervallri mannkynssögunni.

Hvers vegna lauk þá 
paradísartilveru steinaldarfólks; 
sem til dæmis má finna 
minningar um í sögunni af Adam 
og Evu í aldingarðinum? Jú, fólki 
fór fjölgandi og þrengja fór að 
hverjum og einum. Takmörkun á 
fólksfjölda var erfið og kallaði á 
hörku sem fólki hefur áreiðan-
lega ekki þótt neitt æskilegri þá 
en nú á dögum. Mannkynið 
leitaði annarra valkosta; í 
landbúnaði sem kallaði á meiri 
vinnu við að framkalla fleiri 
hitaeiningar.

Slík vinna kallaði á skipulag og 
að lokum varð til stjórnendastétt. 
Þetta gerðist á ólíkum tímum í 
ólíkum heimshornum og sums 
staðar hefur fólk lifað á stein-
aldarstigi fram á okkar daga.

Æ síðar hefur fólksfjölgun 
orsakað vandamál og kallað á 
nýjar lausnir og endurskipulagn-
ingu. Ýmsar leiðir hafa verið 
reyndar til að takast á við 
vandann. Ein sú allra hugkvæm-
asta varð til meðal kristinna 

manna þegar fjölmennir hópar 
fólks kusu einlífi i klaustrum. 
Dekruðum nútímamönnum finnst 
tilhugsunin um slíkt líf hörmuleg 
en valkostirnir voru kannski ekki 
alltaf betri og sumir skelfilegir: 
Trúarbrögð sem bönnuðu 
barnaútburð þurftu að bjóða upp 
á valkosti sem ekki kölluðu á 
stjórnlausa fólksfjölgun.

Margir líta á fólksfjölgun sem 
undirstöðu framfara þegar fólk 
bregst við henni með því að taka 
upp nýja búskaparhætti eða tekur 
nýja tækni í þjónustu sína. Slík 
viðbrögð hafa þó reynst undan-
tekning fremur en regla. Yfirleitt 
er niðurstaðan hallæri með 
tilheyrandi mannfelli. Þetta vissu 
hagfræðingar 18. aldar sem spáðu 
hörmungum á komandi öldum 
(enda hagfræðin þá kölluð „the 
dismal science“) því vitaskuld 
gátu þeir ekki séð fyrir það 
svigrúm sem iðnbyltingin veitti 
fyrir fólksfjölgun þegar frá leið. 
Fylgifiskur iðnbyltingarinnar var 
hins vegar sá að gengið var á 
auðlindir jarðar af meiri ákveðni 
og hraða en nokkru sinni eru 
dæmi til í veraldarsögunni. 
Afleiðingin er sú að fyrirsjáan-
legar eru stórkostlegri breytingar 
á vistkerfi mannanna og öllu 
umhverfi okkar en nokkru sinni 
fyrr.

Nærtæk dæmi um þær 
breytingar sem fylgt hafa 
tækniframförum eru áhrifin sem 
stíflur og virkjanir hafa haft á 
umhverfið. Á tíunda áratug 20. 
aldar taldist mönnum svo til að 
tveir þriðju hlutar alls rennandi 
vatns á jörðinni færu í gegnum 
einhvers konar stíflur. Áhrif á 
vistkerfi og umhverfi hafa hins 
vegar stundum verið mun meiri 
og verri en menn óraði fyrir, eins 
og t.d. við Aralvatn, Aswan-
stífluna og Colorado-ána. Annað 
dæmi er hvernig menn hafa orðið 
æ stórtækari í að flytja til 
jarðveg og land, stundum með 
hörmulegum afleiðingum fyrir 
vistkerfið. Nú er svo komið að 
vatn er eina fyrirbærið í náttúr-
unni sem flytur meiri jarðveg en 
mannkynið á hverju ári og önnur 
náttúruöfl eru mun smátækari. 
Áhrif mannsins á jörðina og 
vistkerfi hennar eru gríðarleg og 
afleiðingarnar enn ekki ljósar.

Við lifum núna á öld gríðarlegrar 
fólksfjölgunar. Reynsla fortíðar-
innar kennir okkur að hún leiðir 
líklega af sér annað tveggja: 
Hallæri og mannfelli eða 
gjörbyltingu á lífsháttum okkar 
og öllu þjóðskipulagi. Við getum 
ekki séð fyrir hvort er líklegra 
við núverandi aðstæður.

Þróun undanfarinna áratuga 
gefur ekki sérstaklega tilefni til 
bjartsýni eða svartsýni. Hún 
gefur hins vegar ekki heldur 
tilefni til þess að ætla að við 
getum haldið áfram á sömu braut 
stóráfallalaust. Ríkjandi átrúnað-
ur á neyslu og hagvöxt hefur ekki 
annað í för með sér en kollsteypu. 
Framtíð án þessa átrúnaðar gæti 
hins vegar orðið bjartari.

Áhrif fólksfjölgunar

Nýlega voru kveðnir upp í Héraðsdómi 
Reykjavíkur tveir sýknudómar þar 

sem ákærðu höfðu setið í gæsluvarðhaldi 
mánuðum saman meðan mál þeirra voru 
til meðferðar. Annað málið var meint 
nauðgun en hitt var fíkniefnabrot. Í 
báðum þessum málum höfðu dómstólar 
úrskurðað að sakborningar sættu 
gæsluvarðhaldsvist á grundvelli almanna-
hagsmuna þar til dómur gengi í málinu. Í 
kjölfar sýknudómanna vaknar sú 
spurning hvernig það getur gerst þegar sönnun um 
sekt hefur ekki legið á borðinu við lok rannsóknar. 
Það er alveg nýtt að sakborningur í nauðgunarkæru 
sem neitað hefur sök sæti gæsluvarðhaldsvist því 
sönnun í slíkum málum er fyrst og fremst metin út 
frá framburði ákærða og vitna fyrir dómi við 
aðalmeðferð máls. Því er sekt nánast aldrei sönnuð á 
rannsóknarstigi máls nema beinlínis liggi fyrir 
játning á brotinu. Á þessu stílbroti dómstóla í 
nauðgunarmálum er engin önnur skýring en háværar 
kröfur þrýsti- og hagsmunahópa sem jafnan hafa 
hátt um mannréttindi og lýðræði en snúa jafnan 
þessum hugtökum á haus. Mannréttindaákvæði við 
rannsókn og málsmeðferð sakamála snerta fyrst og 

fremst sakborning en ekki réttindi 
meints brotaþola sérstaklega. Það er því 
dapurlegt að sjá og heyra viðbrögð 
fjölmiðla og annarra „gæslumanna“ 
mannréttinda við umræddum dómi. 
Skandallinn í málinu er ekki sýknan enda 
höfum við hin engar forsendur til að 
meta sönnunina í málinu, heldur að 
ákærði hefur setið innilokaður í fangelsi 
mánuðum saman án þess að fyrir lægi 
fullnægjandi sönnun um sök hans.

Gæsluvarðhald á grundvelli 
almannahagsmuna hefur lengi viðgengist 
hér á landi í fíkniefnamálum. Það er 
torskilið hvernig það varðar 

almannahagsmuni að grunaðir menn í fíkniefna-
brotum sæti gæsluvarðhaldsvist þar til dómur 
gengur. Það er mjög rúm túlkun á hugtakinu almanna-
hagsmunir. Þessir menn eru ekki hættulegir öðrum 
einstaklingum sérstaklega og þeir sem neyta 
efnanna taka sjálfstæða ákvörðun um það. Því er 
ekki um að ræða fórnarlömb í eiginlegum skilningi. 
Það er eins og allir séu hættir að hugsa um 
meginregluna mikilvægu um að ódæmdir menn sæti 
ekki fangelsisvist. Þetta er sérkennileg þróun í allri 
mannréttindaumræðunni. Það kannski segir manni 
hvað öll sú umræða er á villigötum.

Höfundur er hæstaréttarlögmaður.

Mannréttindum snúið á haus

HARRY POTTER 
KEMUR TIL LANDSINS
KLUKKAN 23:01
FÖSTUDAGINN 20.JÚLÍ

E
ftirlitsmyndavélavæðing Íslands hefur farið hljótt en 
vísbendingar eru um að það sé að breytast. Í Frétta-
blaðinu í gær er haft eftir Sigrúnu Jóhannesdóttur, 
forstjóra Persónuverndar, að kvartanir og athuga-
semdir vegna eftirlitsmyndavéla séu orðnar svo 

margar að stofnunin hafi ekki tök á að sinna þeim öllum sem 
skyldi. Að mati Sigrúnar er aðeins tímaspursmál hvenær íslensk 
stéttarfélög hefja umræðu um álag þeirra sem þurfa að vinna 
undir stöðugu eftirliti myndavéla.

Sú umræða hlýtur þó að teygja sig víðar því eftirlitsmyndavélar 
eru komnar upp hvarvetna: í verslunum, á veitingastöðum og 
börum, opinberum stofnum, bílageymslum og stigagöngum 
fjölbýlishúsa. Atvinnurekendur beina myndavélunum að eigin 
starfsfólki og viðskiptavinum sínum; allir liggja undir grun um 
að vera mögulegir brotamenn. 

Eftirlitsmyndavélar hafa vissulega sannað gildi sitt í ýmsum 
tilvikum. Myndir úr þeim hafa auðveldað að upplýsa sakamál og 
löggæsluvélar í miðbænum hafa flýtt fyrir að liðsauki komi á 
staðinn ef lögregluþjónar hafa lent í vandræðum. 

Áberandi og vel merktar myndavélar hafa líka ákveðið 
forvarnargildi. Bílstjórar eru til dæmis síður vísir til að gefa 
í á þeim stöðum þar sem myndavélar eru, vitandi að þeir 
geta átt von á sekt í póstinum með ljósmynd af ökutækinu og 
númeraplötu þess.

Staðreyndin er hins vegar sú að yfirleitt bera menn ekki 
utan á sér slík skrásetningarnúmer þegar þeir ætla að brjóta 
af sér. Reglulegar fréttir af ránum í 10/11, og öðrum verslunum 
sem hafa opið fram á kvöld, eru besta dæmið um að menn láta 
myndavélarnar ekki stöðva sig. Í þeim tilfellum hylja bófarnir 
andlit sín áður en þeir láta til skarar skríða og hverfa svo út 
í nóttina. Í þeim tilfellum veita myndavélarnar aðeins falskt 
öryggi.

Tæknin er að mörgu leyti komin langt fram úr lögunum. 
Nútímamaðurinn skilur á hverjum degi eftir sig fjölmörg spor 
um hvað hann aðhefst. Hægt er að kortleggja nákvæmlega ferðir 
hans út frá GSM-símanum sem hann er með í vasanum og skoða 
hvaða vörur og þjónustu hann kaupir út frá kreditkortinu. Ef 
fólki er mjög umhugað um einkalíf sitt hefur það hins vegar val 
um nota hvorki GSM-síma og né kreditkort. Fólk hefur ekki slíkt 
val gagnvart eftirlitsmyndavélunum. Þær festa alla í minni sitt. 
Í linsum þeirra liggja allir undir grun.

Hvergi í heiminum er fylgst eins náið með borgurunum og í 
Bretlandi. Hver Lundúnabúi getur búist við því að þrjúhundruð 
eftirlitsmyndavélar skrásetji ferðir hans á hverjum einasta 
degi.

Skoðanakannanir hafa ítrekað sýnt að mikill meirihluti Breta 
lætur sér þetta gríðarlega eftirlit vel líka, þótt umdeilanlegt sé 
að það hafi nokkur áhrif á tíðni glæpa.

Hinir, sem ekki kæra sig um að taka þátt í að byggja upp slíkt 
samfélag tortryggni og vantrausts, eða vilja bara fá að vera í 
friði, fá ekki rönd við reist. Eftirlitsvélunum fjölgar stöðugt. Og 
það er hrollvekjandi tilhugsun.

Allir liggja 
undir grun



Undanfarið hafa heyrst gagn-
rýnisraddir á aðferðafræði

Hafró við mat á stofnstærð þorsks 
og ráðleggingar þeirra um veiðar í 
kjölfarið. Mæling á stofnstærð er 
flókið ferli og mikið af óvissuþátt-
um sem leiða verður líkum að, 
endanleg niðurstaða um hvort 
matið hafi verið rétt kemur ekki 
að fullu fram fyrr en hver árgang-
ur er horfinn en það eru 14 ár í til-
felli þorsksins.

Vitaskuld verður seint hægt að 
útiloka óvissuþætti, til þess þarf 
heildarmódel af umhverfinu og 
nákvæma vitneskju um alla þætti 
sem hugsanlega geta haft áhrif og 
hvernig þau áhrif eru. Slík vitn-
eskja verður ekki á okkar færi í 
fyrirsjáanlegri framtíð.  Það eru 
hins vegar til aðferðir til þess að 
nýta þá þætti í umhverfinu sem 
eru mældir þótt samband þeirra 
við þorskstofninn sé ekki hægt að 
setja fram í formúlu á auðveldan 
hátt, ein slík aðferð er notkun 
gervitauganeta.

Fyrir um 12 árum síðan, kann-
aði ég möguleikann á því að þjálfa 
gervitauganet til þess að meta 
stofnstærð þorsks þar sem tillit er 
tekið til umhverfisþátta auk 
hefðbundinna gagna. Inntaki 
skipti ég niður í 52 þætti er fjöll-
uðu um stofninn sjálfan, 8 sem 
fjölluðu um æti og stöðu þess s.s. 
loðnu, rækju, kolmunna og karfa 
og 16 umhverfisþætti s.s. hitastig, 
seltu, átu, þörunga, strauma og 

veiðar úr grænlenska 
þorskstofninum. Alls 76 
þættir sem ég mat hæfa 
til notkunar úr þeim 
gögnum sem ég vissi að 
Hafró hafði í gagn-
agrunnum sínum og ég 
hafði kynnt mér að gætu 
skipt máli. Ég lét gervi-
tauganetið læra tengslin 
á milli þessara þátta úr 
11-14 árum af upplýs-
ingum og áætla stofninn 
næstu 4-6 ár. Niðurstað-
an var að mínu mati mjög 
ásættanleg, og gaf tilefni til frek-
ari rannsókna á því að nota þessa 
tækni við að tengja umhverf-
isþætti við stofnstærðarútreikn-
inga.

Síðan ég gerði þessa 
rannsókn hef ég þróað 
og þjálfað gervitaug-
anet af öðrum toga 
byggð á mynstur- og 
áhættugreiningum
mínum fyrir fjölþjóð-
legt fyrirtæki á fjár-
málamarkaðnum, þau 
net hafa verið keyrð í 
Bretlandi, Ítalíu, Tyrk-
landi og í Belgíu með 
mjög góðum árangri. 
Net þessi eru þjálfuð til 

þess að finna misferli og 
hafa náð því að finna allt að 80% af 
fjármagni sem reynt hefur verið 
að svíkja út, sams konar módel má 
nota til þess að greina peninga-
þvætti, tryggingasvik, misferli í 

farsímakerfum, bókhaldssvik
o.s.frv.  Sú reynsla sem af þessu 
hefur fengist nýtist til þess að 
betrumbæta upprunalega stofn-
stærðarmatsnetið.

Vinnslugeta tölva hefur veruleg 
áhrif á hvað hægt er að þjálfa stór 
gervitauganet, en á 12 árum hefur 
vinnsluhraði áttfaldast í venjuleg-
um tölvum og minniskostnaður 
minnkað gríðarlega. Það er því 
hægt að þjálfa mun flóknari og 
stærri net núna en þá. Fjöldi rann-
sókna á gervitauganetum hefur 
einnig margfaldast. Gott dæmi 
um það er gríðarlegt magn nýrra 
vísindarita um efnið sem verður 
gefið út í tengslum við  ráðstefnu 
IJCNN 2007 en ég var kjörinn 
rýnir fyrir hönd INNS á þeirri ráð-

stefnu.
Líklega hefur á þessum tíma 

einnig orðið töluverð þróun á 
stofnstærðarútreikningum og 
þekkingu okkar á umhverfi 
þorsksins. Ég held því að hægt sé 
að gera töluvert betur í þessari 
aðferðafræði nú en fyrir 12 árum.

Ég hef nokkrum sinnum leitað 
til Hafró um samstarf um 
áframhaldandi rannsókn á nýt-
ingu þessarar tækni, en hana má 
hugsanlega nota einnig til þess að 
byggja hermi þar sem hægt er að 
breyta umhverfisþáttum og spá 
fyrir um  áhrifin á stofninn en til 
þessa hefur ekki verið áhugi fyrir 
því.

Höfundur er ráðgjafi.

Umhverfisþættir í stofnstærðarmat

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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kr.
kg2.698

LAMBAFILLET
COUNTRY STYLE

kr.
kg998

LAXASTEIK M/HVÍTLAUK

G

kr.
stk.598

LAMBAINNRALÆRI
SPJÓT MIÐJARÐARHAFS

kr.
kg2.398

LAMBA RIB EYE
VILLIKRYDDAÐ

100
kr. stk.

Þú sparar

SMÁDRAUMUR OG 
RÍSKUBBAR

399 kr.
pk.

kr.
pk.259

GAMBA RÆKJUR
2 TEGUNDIR

kr.
kg1.148

NÓATÚNS ÞURRKRYDDUÐ
LAMBASTEIK

350
kr. kg

Þú sparar

Freyju smádraumur

og rískubbar með
í ferðina!

25%
afsláttur

Nóatún
mælir
með!

Toppur 1,5 ltr.
4 tegundir!

TOPPUR 1,5 LTR
4 TEGUNDIR

99 kr.
stk.

Líf hrískökur
líka með súkkulaði! Sýrður rjómi

5 tegundir!

10%
afsláttur

23%
afsláttur

Nýtt kortatímabil!

Nóatún
mælir
með!

Opið 10-21



Tilbúið
Nóatúns

grillmeðlæti!

Tilboð
á lambalæri!

kr.
kg1.698

MÓA KJÚKLINGA-
BRINGUR

kr.
kg1.999

SS LAMBAPRIME
M/KRYDDSMJÖRI

Bestir í kjöti

22%
afsláttur

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

...í allt
sumar!

LAMBALÆRI
KRYDDAÐ

998 kr.
kg.

Ferskir og ljúffengir ávextir á 

grænmetistorginu!

500
kr. kg

Þú sparar

33%
afsláttur kr.

kg698
UNGNAUTA

OSSO BUCCO

240
kr. kg

Þú sparar

Baguette
snittubrauð!

20%
afsláttur

Verði ykkur að góðu!



Rétt-
sýni
er

fyrsta orðið sem 
aðstandendum
Ólafs Darra 
Andrasonar, 
yfirhagfræðings
hjá Alþýðusam-
bandi Íslands 
(ASÍ), dettur í 
hug þegar þeir 
eru beðnir um að 
lýsa honum. 
Hann er ekki 
efnishyggjumað-
ur sem berst 
mikið á og er 
alveg sama þótt 
hann keyri um á 
einhverri
bíldruslu.
„Ólafur er mikill 
jafnaðarmaður
sem hugsar 
mikið um hag 
annarra en ekki 
bara um sínar 
einkaþarfir. Í því 
einstaklings-
hyggjukapp-
hlaupi sem er 
ríkjandi í 
samfélagi okkar 
þá er það 
sjaldgæft. Ég 
vildi óska að 
fleiri pólitíkusar 
hugsuðu eins og 
hann.“

Þetta helsta 
karakter-
einkenni Ólafs 
kemur sér vel í 
starfi hans fyrir 
ASÍ því hann 
þykir góður að 
miðla málum og 
finna lausnir 
sem aðrir sjá 
ekki, auk þess 
sem hann þykir 
afar rólegur og 
yfirvegaður
maður sem 
hækkar aldrei 
róminn. „Út af 
þessu halda 
menn að það sé 
hægt að sveigja 
hann út og suður 
en það áttar 
enginn sig á því 
að það er alltaf 
hann sem fær 
sínu framgengt.“ 
Þetta er annað 
einkenni á Ólafi 
sem margir í 
kringum hann 
benda á, því þó 
að allir segi að 
hann sé afar 
ljúfur maður þá 
„... stýrir hann 
málunum á mjög 
ósýnilegan hátt 
þannig að maður 
tekur eiginlega 
ekki eftir því“.

Blaðamaður
greip í tómt 
þegar hann 
ætlaði að grafa upp vafasamar sögur úr fortíð Ólafs 
Darra því hann virðist ekki hafa tekið mörg 
hliðarspor í lífinu. „Hann er ekki enn búinn að taka 
út unglingavandamálin; hlaupa af sér hornin. 
Sennilega er hann ekki með nein horn.“ Eitt misjafnt 
lúrir þó í barnæsku Ólafs: hann hrinti eldri bróður 
sínum Ívari niður stiga þegar þeir voru sex og sjö 
ára þannig að Ívar fótbrotnaði. Það mun þó hafa 
verið óviljandi og var hann afskaplega leiður yfir 
því. Hann þykir hafa verið skapbráðari sem barn en 
náði að temja skap sitt með árunum. Kannski er það 
út af því að hann var bráður sem barn sem Ólafur 
vill ekki láta kalla sig Ólaf Darra því þá finnst 
honum eins og „verið sé að skamma sig“. Ólafur 
hafði róttækar skoðanir til vinstri þegar hann var 
yngri en hefur linast í róttækninni eftir að hann 
komst til vits og ára. Haft var eftir honum að „...
ungur kommúnisti væri maður með hreint hjarta en 
að miðaldra kommúnisti væri hálfviti“.

Skapfesta Ólafs gerir það að verkum að ein 
vinkona hans kallar hann prinsippmann. „Hann 
borðar til dæmis ekki nammi og finnst að fjölskylda 

sín eigi ekki að 
gera það 
heldur.“  Helstu 
gallar Ólafs 
Darra –  ef galla 
skyldi kalla – 
eru afleiðingar 
af því hversu 
mikill prinsipp- 
og nákvæmnis-
maður hann er. 
„Mér finnst 
hann stundum 
einum of 
smámunasamur
og stífur, festir 
sig stundum of 
mikið í 
aukaatriði.“
Ólafur er 
kallaður
„reglugerðar-
snati“ af vinum 
sínum vegna 
þess hversu 
nákvæmur hann 
er; hann vill 
alltaf fylgja 
settum reglum í 
spilum og öðru 
slíku.

Ólafur treður 
prinsippum
sínum þó ekki 
upp á aðra, og 
gerir jafnvel 
grín að þeim og 
sjálfum sér. 

Hann stundar 
hlaup og útivist í 
frítíma sínum en 
hefur verið 
slæmur í bakinu 
upp á síðkastið 
og hefur því ekki 
getað stundað 
líkamsræktina af 
sama kappi og 
áður meðan hann 
hefur verið að 
jafna sig af 
meiðslunum í 
„aumingja-
deildinni“ eins 
og hann og 
hlaupavinir hans 
kalla þá sem 
ganga ekki heilir 
til skógar. „Ég á 
góða framtíð að 
baki,“ hefur 
Ólafur sagt um 
bakmeiðsli sín 
og hlaupa-
ferilinn.

Á sama tíma 
og hann þykir 
fastur fyrir, eða 
nagli eins og 
einn segir, er 
Ólafur því líka 
léttur og ræðir 
um allt milli 
himins og jarðar 
við vini sína, 
ekki bara um 
„peningamál og 
ASÍ“ eins og 
einn segir. Ólafi 
finnst gott að 
slaka á yfir 
„heimskulegum
ævintýra-
myndum“ eins 
og Sjóræningj-

unum í Karíbahafinu með pabba sínum og hafa þeir 
feðgar séð margar slíkar myndir í gegnum tíðina. 

Hann þykir hafa afar þægilega nærveru og er 
talinn vera lipur í mannlegum samskiptum og góður 
að hlusta á aðra. Þessi lipurleiki er annað einkenni 
sem aðstandendur hans nefna, og á það bæði við um 
hið andlega og líkamlega því Ólafur er afar grannur 
maður, sem kemur sér vel í hlaupunum. Ólafur hefur 
sagt að hann væri feitur ef hann væri 1,50 m á hæð.   

Að sögn aðstandenda hans er Ólafur mikill 
fjölskyldumaður sem ver miklum tíma með 
eiginkonu sinni, Kristjönu Bjarnadóttur 
líffræðingi, og börnum þeirra tveimur, Sindra og 
Rán. „Hann er góður félagi barna sinna og hefur 
gaman af því að ræða við þau um sagnfræði og 
heimsmálin.“ Ólafur þykir fróður maður og einn 
viðmælandi sagði að sig sundlaði stundum yfir allri 
þeirri vitneskju sem hann byggi yfir. Hann þykir 
góður eiginmaður – fyrirmyndareiginmaður eins og 
einhver sagði – sem tekur jafnmikinn þátt í 
heimilisstörfunum og kona sín, þó að hún þyki 
vissulega mun betri kokkur en hann.

Jafnaðarmaður sem borðar 
ekki nammi

„Við erum að ýta undir ójöfnuð með markvissum aðgerðum frekar 
en að draga úr ójöfnuði með markvissum aðgerðum.“



[Hlutabréf]

Lífeyrissjóðum er óheimilt að 
stunda verðbréfalán samkvæmt 
nýbirtri túlkun Fjármálaeftirlitsins 
á 36. grein laga um skyldutrygg-
ingu lífeyrisrétt-
inda og starfsemi 
lífeyrissjóða.
Lagagreinin
kveður á um fjár-
festingaheimild-
ir lífeyrissjóða.

„Túlkunin lýtur 
að heimildum lífeyrissjóða til að 
stunda verðbréfalán (securities 
lending) en í hugtakinu felst að 
verðbréf eru yfirfærð tímabundið 
frá eiganda verðbréfanna, lánveit-
anda, til lántaka gegn þóknun sam-
kvæmt samningi þar um,“ segir 
Fjármálaeftirlitið og bendir á að 
fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða 
séu skýrt afmarkaðar í lögum. „Þar 
er ekki að finna heimild til að 
stunda verðbréfalán,“ segir Fjár-
málaeftirlitið.

FME fjallar um 
verðbréfalán 

Kaupþing banki hefur verið 
valinn besti bankinn á Norður-

löndum og 
einnig besti 
bankinn á 
Íslandi af 
alþjóðlega
viðskiptatímarit-
inu Euromoney. 

Ármann
Þorvaldsson,
forstjóri
Kaupþings

Singer & Friedlander, tók við 
verðlaunum Euromoney, fyrir 
hönd bankans, við hátíðlega 
athöfn í Lundúnum nú í vikulokin. 

Í tilkynningu frá Euromoney 
segir að verðlaunin séu þau 
virtustu í alþjóðlega bankaheim-
inum. Í rökstuðningi fyrir valinu 
bendir tímaritið á mikinn vöxt 
Kaupþings í fyrra og nefnir 
glæsilega arðsemi eiginfjár.  

Besti banki 
Norðurlanda

Hekla Energy GmbH heitir nýtt dóttur-
fyrirtæki Jarðborana hf. í Þýskalandi. 
Höfuðstöðvar þess verða í  Celle í 
Neðra-Saxlandi, en verkefni fyrirtækis-
ins verða borframkvæmdir í Þýska-
landi.

Framkvæmdastjóri Heklu Energy 
verður Thor Növig en hann er sagður 
þrautreyndur í geiranum, stýrir nú 
næststærsta borfyrirtæki Þýskalands, 
ITAG Tiefbohr GmbH. Þar hefur hann 
verið í brúnni í 15 ár „og undir hans 
stjórn hefur fyrirtækið skipað sér í 
fremstu röð borverktaka í Evrópu,“ 
segir í tilkynningu Jarðborana. 

Bent Einarsson, forstjóri Jarðborana, 
segir góðan markað fyrir nýja og 
endurnýjanlega orku í Þýskalandi þar 
sem aukning í orkunotkun sé ekki síst til 
komin vegna verkefna á því sviði. „En 

hjá Jarðborunum er ánægjuefni að sú 
mikla þekking sem við höfum yfir 
langan tíma öðlast hér heima við 
krefjandi aðstæður skuli breytast í 
verðmæta útflutningsvöru,“ bætir hann 
við, en stofnun Heklu Energy er sögð 
liður í að framfylgja stóraukinni áherslu 
Atorku og Jarðborana á útrás sérhæfðrar 
þekkingar á erlenda markaði. 

„Nýlega var samið við þýska 
fyrirtækið Herrenknecht Vertical 
GmbH um kaup og kauprétt á nýrri 
gerð hátæknivæddra stórbora sem eru 
sérstaklega hannaðir til að afla jarðhita 
á miklu dýpi. Fyrsti borinn verður 
afhentur Heklu Energy nú í september 
og þegar uppsetningu, prófunum tækja-
búnaðar og öðrum undirbúningi lýkur 
er fyrirhugað að fyrstu borfram-
kvæmdir á vegum Heklu Energy hefj-

ist í Suður-Þýskalandi,“ segir í tilkynn-
ingu Jarðborana.

Jarðboranir eru stærsta borfyrir-
tæki á heimsvísu sem sérhæfir sig í 
jarðhita og er í eigu fjárfestingar-
félagsins Atorku Group. 

Jarðboranir stofna Heklu Energy

Wood and Company, sem er að 
helmingshlut í eigu Straums-
Burðaráss fjárfestingarbanka, 
fékk í gær viðurkenningu sem 
besta hlutabréfamiðlunin í Tékk-
landi.

Viðskiptatímaritið Euromoney 
veitir verðlaunin. Er þetta í 9. 
skiptið sem Wood and Company 
hreppir hnossið. 

Straumur keypti helmingshlut í 
Wood and Company í júní síðast-
liðnum og samdi jafnframt um 
kauprétt að eftirstandandi hlutum 
ekki síðar en fyrri hluta 2011.

Bestir í Tékklandi



Morgunninn fór í að pakka niður. 
Eins og fyrri daginn lenti það að 
mestu leyti á frú Sólveigu. Verka-
skiptingin er í grófum dráttum 
þessi: Hún setur niður í töskur. 
Ég sé um að draga þær milli 

staða. Vit og strit í góðri sam-
vinnu. 

Það er skemmst frá því að 
segja að starfsliðið á Forum 
kvaddi okkur eins og aldavini og 
ættingja með kossum og faðm-
lögum. Það þótti mér skemmti-
leg reynsla. Aldrei áður hefur 
þjónn kvatt mig með kossi og 
þakkað mér fyrir þá ánægju að 
fá að stjana við mig.

Af norrænum hroka hafði ég 
spáð því að tyrknesk innritun í 
flug gæti tekið jafnvel ennþá 

lengri tíma en innritun í Kefla-
vík. Það fór þó á annan veg. 

Næst hlakkaði í mér yfir því að 
vopnaleitarmenn væru hálf-
sofandi við störf sín því að 
lítersflaska af vatni rann athuga-
semdalaust gegnum skoðun.

Við brottfararhliðið beið okkar 
önnur vopnaleit. Litla Sól, Andri 
og frú Sólveig fóru í gegn athuga-
semdalaust en ég var umsvifa-
laust leiddur á afvikinn stað af 
mjög alvörugefnum lögreglu-
þjóni. Ástæðan kom í ljós augna-
bliki síðar. Í svörtum bakpoka 
sem lögreglumennirnir töldu að 
væri á mínum vegum höfðu fund-
ist tvö skotvopn.

Annað þeirra var vatnsbyssa, 
gul og rauð að lit. Hitt vopnið var 
loftbyssa sem skýtur plastkúlum 
allt að tíu metra undan vindi. 
Andri minn sem er bara níu ára 
hefur greinilega ekki ennþá öðl-
ast fullan skilning á því að full-
orðið fólk notar byssur til annars 
en að leika sér að þeim. Ég get 
ekki sagt að ég sé hrifinn af því 
að börn leiki sér með byssur en 

það læra börnin sem fyrir þeim 
er haft. Sem þýðir að það stendur 
upp á fullorðna fólkið að 
afvopnast á undan börnunum.

Meðan ég rifjaði í huganum 
upp atriði um meðhöndlun fanga 
í Tyrklandi úr myndinni Mid-
night Express handléku lögreglu-
mennirnir vopnin fyrir framan 
mig og sneru þeim á ýmsa vegu. 
Síðan stungu þeir byssunum ofan 
í umslag og skrifuðu nafnið mitt 
utaná og höfðu vegabréfið mitt 
til hliðsjónar. 

Svo réttu þeir mér vegabréfið, 
klöppuðu mér á bakið og óskuðu 
mér góðrar ferðar. 

Hafandi gert ráð fyrir að eyða 
nóttinni í tyrknesku fangelsi 
fannst mér allt að því notalegt að 
hreiðra um mig í þrengslunum í 
flugvélinni. 

Litla Sól valt út af steinsofandi 
rétt fyrir flugtak en byssu-
maðurinn ungi hélt sér vakandi 
ofurlítið lengur. Lagt var af stað 
skömmu eftir miðnætti, nokkurn 
veginn á áætluðum tíma.

Í óðagotinu við að tína réttar 
ferðatöskur af færibandinu rétt 
náðum við að kveðja okkar 
indælu ferðafélaga, frænkurnar 
Ingu og Birtu og doktorana 
Árnýju og Össur. Félagsskapur-
inn við þau var að minnsta kosti 
hálf ánægjan í ferðalaginu.

Það var gott að koma heim. 
Krakkarnir voru glaðir að sjá 
foreldra sína og báru ömmu og 
afa merkilega vel söguna.

Lífið er aftur að falla í sinn 
gamla farveg. Andri fór í sund í 
dag og hitti þar frænkur sínar 
frá Tyrklandi, Birtu og Ingu. 
Össur var ekki með þeim. Hann 
er vafalaust aftur tekinn til við 
að stjórna landinu. Í Tyrklandi 
gerði hann stormandi lukku fyrir 
hermigáfu sína. 

Einn aðgangsharður sölumað-
ur var staðráðinn í að neyða inn 
á hann einhverjum teppisbleðli 
sem Össur sýndi lítinn áhuga. 
Þegar sölumaðurinn gerði hlé á 
máli sínu til að kasta mæðinni 
byrjaði Össur góðlátlega að 
herma eftir sölutalinu: „I swear 
to God that this is the best price. 
Ég sver til Guðs að þetta er gjaf-
verð.“ Þetta vakti mikla kátínu 
meðal kaupahéðna og ekki síst 
var sölumaðurinn stoltur af því 
hversu Össuri tókst vel að til-
einka sér tjáningarmáta hans.

Þetta var góð ferð. Tyrkland, 
sem áður var aðeins nafn á 
landakorti, er nú orðið að lifandi 
minningu um fólk sem þrátt 
fyrir aðrar aðstæður og aðra siði 
sýndi okkur gestrisni og vin-

semd á borð við það besta sem 
þekkist í íslenskum sveitum. Og 
sumt af þessu fólki mun aldrei 
líða mér úr minni, eins og dugn-
aðarforkarnir Fidan-bræður sem 
ég hlakka til að hitta aftur við 
fyrsta tækifæri. Tesshekkur 
ederim.

Í dag hitti ég útgefandann minn, 
Jóhann Pál. 

Í heiðursskyni við Jóhann Pál 
er ég með bókaútgefanda í bók-
inni minni. Sá heitir Hervar og á 
að sjálfsögðu ekkert skylt við 
minn forleggjara. Hervar þessi 
heldur sig mest í sumarbústað 
sínum úti í sveit og tekur köttinn 
sinn með sér og forðast eftir 
bestu getu að eiga samskipti við 
taugabilaða og metnaðarsjúka 
rithöfunda. Sú vera sem Hervar 
elskar mest í lífinu er kötturinn 
hans sem heitir Glámur og er 
vanur að færa húsmóður sinni 
einhvern smælingja í morgung-
jöf sem hann hefur verið að 
kvelja og murka úr lífið. 

Að þessu sinni er morgungjöf-
in frá kettinum Glámi í sumar-
bústaðnum óvenjuleg því að 
hann kemur inn með afskorinn 
þumalfingur af manni.

Hvort sem það er nú þessum 
kafla að þakka eða ekki er 
Jóhann Páll ákveðinn í að gefa 
„Engil dauðans“ út í haust. 
Fyrstu drög að kápunni eru til-
búin. Nú stendur það bara upp á 
mig að nýta tímann. Það er því 
fyrirsjáanlegt að þetta verður 
mesta blíðviðrissumar í manna 
minnum úr því að ég neyðist til 
að sitja innanhúss við skriftir.

Það er fátt í fréttum sem glepur 
mann frá vinnu. 

Mikið óskaplega er friðsælt í 
veröldinni meðan öll mikilmenni 
heimsins eru í sumarfríi. Enda 
tel ég sem sannur stjórnleysingi 
það mikilvægt hagsmunamál 
fyrir alla heimsbyggðina að 
stjórnmálamenn bæði nær og 
fjær fái sem allralengst sumar-
frí, jólafrí, vetrarfrí, páskafrí og 
helst haustfrí líka.

Neytendasamtökin eru að spyrja 
stjórnvöld þeirrar spurningar 
sem öll þjóðin er að velta fyrir 
sér: Hvað í dauðanum hafi orðið 
um þá kjarabót sem lækkun 
virðisaukaskatts á matvörur átti 
að hafa í för með sér?

Það væri gott ef nýir ráðherr-
ar legðu frá sér sólarolíuna um 
stundarsakir og reyndu að vinna 
fyrir kaupinu sínu. 

Sennilega á þetta sér 
yfirnáttúrulegar skýr-
ingar því að jarðnesk 
skynsemi dugir ekki til 
að útskýra af hverju 
varningur hækkar 
þegar skattálagning á 

hann er lækkuð. Enda hefur mig 
lengi grunað að við hérna á sker-
inu séum í ánauð hjá miskunnar-
lausum Marsbúum sem hafi séð 
sér leik á borði og tekið sér hér 
bólfestu árið sem skrattinn hirti 
síðasta danska einokunarkaup-
manninn. 

Ástæðan fyrir þessum grun-
semdum mínum er sú að verðlag 
á matvöru hér á landi er stjarn-
fræðilegt.

Að lokum langar mig að senda 
íslenska lækninum Aðalsteini 
Arnarsyni baráttukveðjur sem 
rekur netsíðuna minlyf.net og 
býðst til að kaupa lyf fyrir 
Íslendinga á normal lyfjaverði í 
Svíþjóð. Ef þetta framtak Aðal-
steins dugir til að koma höggi á 
þá glæpsamlegu verðlagningu á 
lyfjum sem hér viðgengst í skjóli 
einokunar eða fákeppni á tví-
mælalaust að reisa styttu af 
honum við hliðina á Skúla fóg-
eta.

Svona menn eiga yfirvöld að 
styðja og reyna að læra af þeim 
– í stað þess að siga á þá kerfis-
fólki og láta hanka þá á einhverj-
um lagakrókum.

Kjarni málsins er sá að flest 
okkar sem búum á þessu landi 
erum orðin hundleið á að láta 
okra á okkur.

Á valdi Marsbúa?
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá handtöku fyrir vopnaburð á flugvelli, kossaflensi við tyrkneska þjóna, íslenskri hermi-
kráku, blóðþyrstum ketti, afskornum þumalfingri og félagsfælnum bókaútgefanda. Einnig er spurt hvort Íslendingar séu á valdi 
Marsbúa.
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Þrjár sérverslanir - ein netverslun
Alltaf meira úrval - Alltaf betra verð

Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

Simms Freestone
öndunarvöðlur og

Simms Freestone skór.
Einhverjar mest keyptu

öndunarvöðlurnar á markaðnum.
Fullt verð 32.800.

Pakkatilboð aðeins 27.880.

Simms L2
öndunarvöðlur

og Simms L2 skór.
Þú færð ekki Gore-tex

vöðlur á betra verði.
 Vöðlur með styrkingu á
álagsstöðum.  Léttir og

sterkir skór með filtsóla.
Fullt verð 44.800.

Pakkatilboð aðeins 37.990.

Ron Thompson
Aquasafe

öndunarvöðlur
og skór. Sterkar og

góðar öndunarvöðlur. 
Lausar sandhlífar. 

Góðir vasar. Belti fylgir. 
Léttir og sterkir skór

með filtsóla.
Fullt verð 28.990.

Tilboð aðeins 19.990.

Ron Thompson
neoprenvöðlur. 
4mm þykkt efni.

Styrkingar á hnjám.
Góður brjóstvasi.

Fóðruð stígvél
með filtsóla.

Fullt verð 12.995.
Nú á tilboði
aðeins 8.995

Scierra Canyon veiðijakki.
Vandaður, vatnsheldur jakki með góðri

útöndun. Fullt verð 17.995.
Nú á tilboði aðeins 14.495

Ron Thompson vöðlutöskur. 
Nauðsynleg taska fyrir alla þá sem eiga

vöðlur.  Vatnsheldur botn, lok með loftun.
Motta til að standa á.
Verð aðeins 3.995.

Okuma SLV fluguhjól.
Létt “large arbour” hjól með góðri bremsu.

Margar stærðir.  Frábært verð.
Aðeins 8.995

Spinnhjól í ótrúlegu úrvali.
Öll bestu hjólin á markaðnum

frá DAM og Okuma.
Verð aðeins frá 1.995 með girni

Scierra fluguveiðipakki.
Scierra Avalanche einhenda ásamt Scierra fluguhjóli með góðri

bremsu.  Vönduð flotlína, undirlína, taumatengi og taumur. 
Gjöful veiðihúfa og kastkennsla á DVD fylgir. 

Fullt verð 25.900.  Pakkatilboð aðeins 19.900

Scierra tvíhendupakki.
Scierra Avalanche tvíhenda í 4 hlutum.  12,6 eða 14 fet.

Vandað Scierra fluguhjól úr áli.  Scierra skotlína, undirlína og
sökktaumur. Gjöful veiðihúfa og kastkennsla á DVD fylgir. 

Fullt verð 44.900.  Pakkatilboð aðeins 37.800.

Scierra hjólatöskur – Góðar hjólatöskur í 3
stærðum.  Fara vel með öll hjólin þín.  Einnig
pláss fyrir sökkenda, tauma og fleira smálegt.

Verð aðeins frá 2.995

HMT skotlínurnar frá Scierra
fyrir þá sem vilja ná lengra.

Að margra mati besta
flugulínan á markaðnum

í dag.
Verð aðeins 5.995.-

Sage
fluguveiðisett.
Sage Fli ein-
henda ásamt Sage hjóli og RIO flugulínu.
Lífstíðarábyrgð frá Sage.  Hólkur fylgir. Sage
– tvímælalaust toppurinn í flugustöngum.
Verð aðeins 39.900 fyrir allt þetta



„Ég vona ég verði aldrei það 
gamall að ég gerist trúaður.“

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og systir,

Helga Sigtryggsdóttir

lést þann 11. júlí sl. á St. Jósefsspítala í Hafnarfirði.
Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju þann 19. júlí
nk. klukkan 15.00.

Ólöf Stefánsdóttir
Sigtryggur Stefánsson   María Markúsdóttir
Sævar Stefánsson     Margrét Gunnarsdóttir
Valborg Stefánsdóttir       Þórólfur Kristjánsson
Kolbrún Stefánsdóttir   Jóhannes Reynisson 
Sigurður Stefánsson          Svava Guðmannsdóttir
Haukur Sigtryggsson       Unnur Helgadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Kristinn Jónsson
fyrrv. skipstjóri á Akranesi,

lést mánudaginn 9. júlí á Hrafnistu í Reykjavík. 
Minningarathöfn fer fram í Grensáskirkju
þriðjudaginn 17. júlí kl. 13.00. Jarðsett verður í
Akraneskirkjugarði sama dag. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Slysavarnafélagið Landsbjörg.

Sigurborg Kristinsdóttir        Kári Valvesson
Guðmundur Kristinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Svavar Jónsson
húsasmíðameistari, Flétturima 36,
Reykjavík,

sem lést 8. júlí, verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju
mánu  daginn 16. júlí kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.

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.

Hjartkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Aldís Pála Benediktsdóttir
bankafulltrúi, Raufarseli 11, Reykjavík, 

andaðist á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
fimmtudaginn 12. júlí síðastliðinn. Útför hennar
verður tilkynnt síðar.

Sigurður E. Guðmundsson
Guðrún Helga Sigurðardóttir     Friðrik Friðriksson
Benedikt Sigurðsson
Kjartan Emil Sigurðsson
Aldís Eva Friðriksson
Dagur Páll Friðriksson

Faðir minn, kær bróðir okkar og mágur,

Hannes Jóhannsson
málarameistari, Bollagötu 9, Rvk,

lést á Sjúkrahúsi Reykjavíkur, Fossvogi, 27. júní sl.
Útför hans fór fram í kyrrþey 9. júlí.
Þökkum sýnda samúð við lát hans og útför.

Hrefna Hannesdóttir   Arnar Andrésson
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
Guðmundur Kr. Jóhannsson   Ingibjörg Dan Kristjánsdóttir
Birgir Jóh. Jóhannsson
Heimir Brynjúlfur Jóhannsson  Friðrikka Baldvinsdóttir
Sigríður H. Jóhannsdóttir     Sveinn Sæmundssoon

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

Haukur Svanberg
Guðmundsson
Skúlagötu 20, Reykjavík,

lést á Hjartadeild Landspítalans við Hringbraut,
fimmtudaginn 12. júlí. Jarðarförin auglýst síðar.

Jóhanna Hálfdánardóttir
Ingvar Hauksson      Sigríður Axelsdóttir
Elín Hauksdóttir      Svavar Helgason
Guðmundur Vignir Hauksson  Lilja Guðmundsdóttir
Sigurdís Hauksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

www.minningargreinar.is

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Jón Sveinsson
Arahólum 2, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 12. júlí á hjartadeild Landspítalans 
við Hringbraut. Jarðarförin auglýst síðar.

Helga Haraldsdóttir
Sveinn Vilberg Jónsson   Guðný Lilja Guðmundsdóttir
Haraldur Þór Jónsson        Helga Jóhanna Úlfarsdóttir
Jóhann Helgi Sveinsson    Helga María Sveinsdóttir
Sunneva Björg Davíðsdóttir Jón Ágúst Haraldsson

Sextánda James Bond-myndin, 
Licence to Kill, var frumsýnd

Harmóníkuhátíð Reykja-
víkur 2007 verður haldin 
í Árbæjarsafni sunnudag-
inn 15. júlí. Hátíðin hefst 
klukkan 13.00 og verður 
spilað um allt safnið eins og 
venja er. Hátíðin hefur fall-
ið í góðan jarðveg undan-
farin ár og fjölgar gestum 
ár frá ári. Á hátíðinni gefst 
fólki tækifæri á að hlusta á 
marga af þekktustu, bestu 
og efnilegustu harmóníku-
leikurum landsins í þjóð-
legri umgjörð safnsins. 

Hátíðinni lýkur með 
fjöldasamleik upp úr klukk-
an fjögur.

Harmóníkuhátíð

Þjóðhátíðardagur Frakka er haldinn 
hátíðlegur í dag, 218 árum eftir fall 
Bastillunnar, og er dagurinn jafnan 
nefndur Bastilludagurinn. 

Mikil efnahagskreppa geisaði 
í Frakklandi á þessum árum og 
Lúðvík 16. tók þá ákvörðun að auka 
skatta almennings til að auka tekjur 
sínar. Í kjölfarið gerði lýðurinn upp-
reisn og réðist inn í Bastilluna. 
Dagurinn markar upphafið á frönsku 
byltingunni sem endaði með aftöku 
konungsfjölskyldunnar árið 1793. Á 
sama tíma var lénsveldisskipulagið 
afnumið og landið fékk nýja stjórnar-
skrá sem tryggðu hinni nýju stétt 
borgara aukin réttindi.

Hjónin Þórunn Anspach og Olivier 
Brémond eru bæði alin upp í París. 
Þau eru nú búsett í Reykjavík og reka 
verslunina Kisuna á Laugavegi þar sem 
þau bjóða upp á franskar vörur. 

Þórunn er hálf íslensk og fæddist 
í Vestmannaeyjum, þar sem hún var 
á sumrin hjá afa sínum og ömmu 
sem barn. Hjónin bjuggu lengst af 
í París, þar sem þau ráku stærsta 
framleiðslufyrirtæki landsins á sviði 
kvikmynda og sjónvarps. Þar fögnuðu 
þau þjóðhátíðardeginum með því að 
fara út að borða með fjölskyldunni og 
dansa fram á nótt.

„Öll hverfin hafa sína eigin skemmt-
un þar sem slegið er upp balli og allir 
dansa saman. Þar hittum við nágrannana 

og fórum í önnur hverfi og kíktum á 
stemninguna. Síðan fórum við með 
börnin að Eiffelturninum þar sem var 
skotið upp flugeldum,“ segir Þórunn, 
sem flutti í fyrra til landsins ásamt 
eiginmanninum og þremur börnum á 
aldrinum þriggja til ellefu ára.

„Ég vildi að börnin myndu læra 
íslensku og það er ekki hægt almenni-
lega án þess að búa hér. Börnin elska að 
búa hérna og ég efast um að við eigum 
afturkvæmt til Parísar. Börnin eru svo 

frjáls svo þetta er allt annað líf,“ segir 
Þórunn, sem fagnar deginum í franska 
sendiráðinu en á Íslandi eru búsettir 
450 Frakkar. 

„Við lyftum glasi í tilefni dagsins 
í franska sendiráðinu og hittum aðra 
Frakka. Það er mjög ánægjulegt en 
ekkert sambærilegt hátíðarhöldunum í 
París. Við söknum að sjálfsögðu Parísar 
en erum þar um það bil sex sinnum á 
ári og þá hittum við vini og fjölskyldu,“ 
segir Þórunn.





N
ú eruð þið báðir úr 
Vogahverfinu – eigið þið 
einhverjar fyrstu minn-
ingar hvor um annan?
Einar: Við höfum 
ábyggilega rekist hvor 

á annan í hverfinu okkar. Eyjólfur er 
að vísu dálítið yngri en ég, sex árum, 
en það var svo mikið af krökkum í Vog-
unum og á þessum árum er það mikill 
aldursmunur. 
Eyfi: Bræður mínir, fæddir 1956, voru 
með þér í árgangi. 
Einar: Mikið rétt. Ég get nú ekki stað-
sett þig beint einhvers staðar, þú hefur 
hreinlega alltaf svifið yfir vötnunum.
Eyfi: Ég get sagt það sama. 
Einar: En ég hef unnið tónlist með 
systursyni Eyjólfs, Berki, og við unnið 
saman að plötu.
Eyfi: Við höfum líka báðir verið tals-
vert mikið í fjölmiðlum og þegar svo 
er er alltaf erfitt að staðsetja fólk, hvar 
maður man eftir því fyrst, en það eru 
tengingar hægri vinstri. 
Einar: Já, já – fyrrverandi formaður 
Rithöfundasambandsins var til að 
mynda í hljómsveit með Eyfa: Aðal-
steinn Ásberg Sigurðsson.
Eyfi: Já, hann samdi mjög mikið af ljóð-
um við þau lög sem hef ég gert, til dæmis 
textann við lagið Ég lifi í draumi. 

Hefjum leika á þyrlukaupum. Nú sagði 
auðkýfingurinn Ólafur Ólafsson, í til-
efni þyrlukaupa sinna, að hann sæi 
ekkert því til fyrirstöðu að Íslendingar 
færu að fjárfesta í slíkum grip, þyrlan 
yrði jafnvel framtíðarfarartæki Íslend-
inga. Langar ykkur í þyrlu?
Eyfi: Ég lærði reyndar á flugvél þegar 
ég var strákur og hef meira að segja 
einu sinni flogið þyrlu. En löngunin í 
þyrlu hefur ekkert verið að gera neitt 
sérstaklega vart við sig.  Ætli framtíð-
arfarartæki Íslendinga sé ekki einfald-
lega tveir jafnfljótir, fæturnir, og ég 
held að það komi jafnvel sá dagur sem 
við verðum að treysta á þann farar-
skjóta fremur en aðra. 
Einar: Ég veit nú ekki alveg hvað ligg-
ur að baki en í augnablikinu lykta þessi 
orð nú svolítið af því, eins og sagt er, 
að þau séu sögð á annarri plánetu. 
Komi úr öðrum raunveruleika en þeim 
sem fólk býr við. Menn verða kannski 
svona háfleygir í þyrlum.
Eyjólfur: Þessi þyrlukaup skipta mig 
eiginlega litlu máli. Ef fólk vill kaupa 
sér þyrlu þá gerir það það bara. Þetta 
endurspeglar einfaldlega þjóðfélagið á 
Íslandi eins og það er orðið: „Filthy 
rich“ eins og sagt er.
Einar: Ég geri ráð fyrir að þeir séu 
mjög fáir á Íslandi sem hafi efni á því 
að kaupa þyrlu og maðurinn sem sagði 
þetta er fulltrúi hóps sem er nýorðinn 
til á Íslandi. Manni virðist að sá hópur 
sé ef til vill hafinn yfir veruleikann, 
eins og hann blasir að minnsta kosti 
við flestum. Ég er að reyna að vera 
mjög kurteis …
Eyjólfur: Þessi hópur er auðvitað líka 
nokkuð áberandi um þessar mundir – í 
fjölmiðlum til dæmis. 
Einar: Já. Fólkið sem veifar ríkidæmi 
sínu og talar í milljörðum er einhvern 
veginn að setja nýjan mælikvarða á 
lífið. Sem er afar grunnur þegar til 
kastanna kemur. Það hefur skapast 
einhver draumaheimur sem öllum á að 
þykja afar eftirsóknarverður, en ég 

held að þeim sem eru hérna niðri ennþá 
finnist bara ágætt að vera þar. Þetta er 
einhvers konar sýndarveruleiki og ég 
hef spurt fólk um hvað þetta snúist en 
það getur enginn sagt mér það. Svo má 
maður helst ekki spyrja slíkra spurn-
inga því ef menn eru að velta þessum 
hlutum fyrir sér eru þeir ásakaðir um 
að vera öfundsjúkir, þótt það sé örugg-
lega enginn. Þetta er ósnertanlegur 
heimur, kannski eins og að búa í þyrlu. 

Skautum á svellið þar sem hinir Íslend-
ingarnir eru, þessir óbreyttu sem fljúga 
ekki í Kringluna á þyrlu – haldið þið að 
það sé til einhver þjóðarkarakter? 
Hver er skemmtilegasti Íslendingurinn 
og hvaða Íslendingi langar ykkur að 
kynnast betur? 
Eyfi: Einhverra hluta vegna þekkir 
maður Íslendinginn hvar sem er í 
heiminum, í 100 metra fjarlægð. Og 
það er greinilega mikill karakter. Ég 
gæti verið staddur á götu í Marokkó og 
þekkt Íslendinginn úr þvögunni. Ætli 
við séum þá ekki nokkuð sterkir kar-
akterar?
Einar: Ég hef nú stundum sett fram þá 
kenningu að Íslendingar líti svo á að 
það séu aðeins 300.000 manns í heimin-
um. Hinir eru svo bara afrit af okkur. 
Það er held ég það sem gefur okkur 
kraft að við erum svolítið laus við 
minnimáttarkennd. Við erum Íslend-
ingar en um leið heimsborgarar og það 
viðhorf er Íslendingum mjög eðlilegt 
og kemur vel fram hjá ungu fólki í dag. 
Við höldum sögu okkar á lofti og spegl-
um okkur í fortíðinni og þó það virki 
stundum svolítið hjákátlegt hef ég 
gaman af því. Íslendingar láta ekki 
tala niður til sín og tala sjaldnast niður 
til annarra. 
Eyjólfur: Ég held að við höfum lengi 
framan af þjáðst af einhverri minni-
máttarkennd en ég hugsa að hún sé á 
miklu undanhaldi. En Íslendingar eru 
alls staðar.
Einar: Já, Íslendingar eru mun víðför-
ulla fólk en aðrar þjóðir. Ég held að það 
eigi jafn vel við okkur Íslendinga: 
Heima er best og heimskur er sá sem 
heima situr. Þessi góða mótsögn sem 
er engin mótsögn. Það sem Evrópubú-
um þykir oft merkileg vegalengd að 
skipta um set er svipað og við myndum 
flytja milli Hellu og Hvolsvallar. Það 
er nokkuð erfitt að velja skemmtileg-
asta Íslendinginn. Landið er fullt af 
óborganlegum karakterum og ég held 
að skemmtilegasti Íslendingurinn finn-
ist frekar utan vegar en í einhverjum 
skemmtiþáttum eða tilbúinni fyndni. 
Eyfi: Ég held ég geti sagt, og líka til að 
særa ekki neinn, að skemmtilegasti 
maður sem ég hef umgengist er bara 
ég sjálfur. Og um leið er ég örugglega 
sá leiðinlegasti. Ég get sem betur fer 
eytt tíma með sjálfum mér og verð að 
gera það stundum þegar ég er að vinna 
tónlist.

Einar: Þetta er gott svar hjá Eyjólfi og 
það er alveg rétt hjá honum að um leið 
og þú ert að vinna við svona listsköpun 
verður þú að kunna að meta sjálfan þig 
en um leið vera einnig mjög óvæginn. 
Það er einhvern veginn svo mikil upp-
hrópun í samfélaginu um hverjir séu 
skemmtilegir. Skemmtikraftar og 
þáttagerðarmenn eru sérstaklega 
ráðnir til að vera skemmtilegir og 
þetta fólk er það mjög oft og allt það. 
Ég held hins vegar að það að vera 
skemmtilegur sé miklu hversdagslegri 
athöfn heldur en þar til búinn þáttur 
sem hefur það hlutverk að skemmta. 
Maður er manns gaman. Nú þegar ég 
sit og ræði við Eyjólf finnst mér hann 
ansi áhugaverður svo ég væri alveg til 
í að kynnast honum betur. Ég er frekar 
svona opinn og jákvæður og segi bara 
eins og amma mín: Fólk verður leiðin-
legt ef það trúir ekki á neitt skemmti-
legt.
Eyfi: Þeir eru nú margir sem maður 
væri til í að kynnast. En ég hugsa að 
maður yrði einmitt fyrir vonbrigðum 
með þá sem maður væri búinn að 
ímynda sér að væru skemmtilegir. Það 
eru frekar þeir sem maður kynnist 
fyrir tilviljun og koma manni á óvart 
sem kitla þessa gleðitilfinningu hjá 
manni yfir því að kynnast nýju fólki. 

Nú þegar þið eruð einmitt búnir að 
kynnast aðeins – ef þið ættuð að velja 
ykkur eitthvað til að gera, hvor með 
öðrum, brot úr degi – hvað yrði það?
Eyfi: Ég hugsa að ég myndi bjóða Ein-
ari Má í golf. Fyrir utan það að það er 
stórskemmtileg íþrótt, spiluð utandyra, 
þá er hægt að spjalla heilmikið, því sá 
tími sem líður milli þess sem maður 
slær boltann er dágóður. Þetta gæti því 
orðið fjögurra klukkutíma spjall.
Einar: Þetta yrði einfalt. Ég myndi byrja 
á að bjóða Eyfa í kaffi og svo myndum 
við deila áhugasviðum okkar og eflaust 
kæmi eitthvað sameiginlegt út úr því. 
Og já, jafnvel fara með honum í golf. 
Mér skilst að golf snúist um göngutúra 
og spjall og fyrst það eru svona margir 
sem fá eitthvað út úr golfinu þá hlýtur 
að vera eitthvað við það. Ég vil ekkert 
vera með neina stæla hvað það varðar. 
Mín íþrótt er hins vegar hið mjög svo 
einmanalega sund. Og svo göngutúrar. 
Eyfi: Spilaðirðu aldrei fótbolta með 
Þrótti?
Einar: Nei, ég var aðeins í Val en við sem 
vorum í Austurbænum gátum gengið í 
hin ýmsu íþróttafélög þannig að ég á 
voða erfitt með að halda með einhverju 
einu félagi og held eiginlega með þeim 
öllum úr Austurbænum. Fjölnir er mitt 
félag í dag. Ég er Fjölnismaður. Ég er 
meira að segja hættur að æsa mig yfir 
KR-ingum, líklega af því að það er svo 
mikið af Austurbæingum fluttir yfir í 
Vesturbæinn, og ég svo sem ekkert 
mikið í þessum pakka og þetta hefur allt 
minni merkingu en áður. 

Skemmtilegt fólk er utan vegar
Eyjólfur Kristjánsson spil-
ar í afar fáum brúðkaupum 
í sumar og reyndar miklu 
frekar í veislunni en kirkj-
unni. Einar Már Guð-
mundsson telur að það 
myndi heldur ekki borga 
sig. Aldrei að vita hverju 
brúðurin tæki upp á með 
jafnmyndarlegan mann 
nærri altarinu. Júlía Mar-
grét Alexandersdóttir fór 
yfir knattspyrnu og þyrlu-
kaup með söngvaranum og 
rithöfundinum sem hafa 
aldrei formlega hist en allt-
af vitað hvor af öðrum.  

Eyfi: Ég er gallharður Þróttari. Ég ólst 
upp og fæddist meira að segja í Vogun-
um, Sigluvogi, og spilaði handbolta og 
fótbolta með Þrótti.
Einar: Varstu á túninu þarna neðan við 
Sæviðarsundið?
Eyfi: Já, já. En einhverra hluta vegna 
þá skipti ég fótboltanum út fyrir skíða-
íþróttina sem sumaríþrótt og ég eyddi 
fjórtán sumrum af minni ævi í að vera 
á skíðum í Kerlingarfjöllum.

Fyrst knattspyrnan datt í hús er ekki 
úr vegi að spyrja ykkur hvað ykkur 
finnst um nýjustu illdeilur bæjarins: 
Leik Keflvíkinga og Skagamanna. 
Fylgdust þið með þeirri þáttaröð?
Einar: Ég verð að vísu að játa að ég er 
svo önnum kafinn í því sem ég er að 
vinna núna að ég fylgist ekki með 
þessu nema með öðru auganu. En það 
verða svolítil gamanmál út úr þessu og 
mér finnast alveg ótrúlegustu hlutir 
koma mönnum í uppnám. Það er ein-
hver svona taugabilun í kringum þess-
ar íþróttir sem er ekki alveg minn 
tebolli. Ef eitthvað óvænt gerist þá fer 
allt í rugl. Í stað þess að spegla ein-
hverja gleði verða leikirnir eins og í 
lögregluríki ef einhver frávik verða. 
Fótbolti á í fyrstu að snúast um drengi-
lega framkomu og manni sýnist að 
þessi gömlu gildi íþróttanna séu svolít-
ið á undanhaldi og þá einkum vegna 
taugaspennunnar, sem virðist svo vera 
tilkomin út af markaðsvæðingu. Þetta 
er orðinn stór iðnaður. Og maður sér 
þetta líka hjá unglingunum og krökk-
um, þar sem þessi samkeppnisandi er 
strax settur á oddinn. Og foreldrarnir 
oft arfavitlausir á hliðarlínunni. Svo er 
alltaf verið að tala um að íþróttirnar 
hafi forvarnagildi en þetta er ekki gott 
veganesti út í lífið. Ég er samt ekki að 
biðja um leik milli Fram og Vals árið 
1965. Hins vegar er þetta allt mjög 
afslappað hjá Fjölni, eins og ég hef 
kynnst því.
Eyfi: Já, ég tek undir þetta að mörgu 
leyti. Ég hef samt ákveðna skoðun á 
þessu atviki. Ég fylgist með íslenska 
boltanum öðru hvoru en horfi samt 
meira á golf í sjónvarpinu. Get tekið 
það fram að það að horfa á góða gol-
fara spila er vanmetið sjónvarpsefni. 
En ég var úti í Vestmannaeyjum þegar 
þetta gerðist og sá þetta í tíufréttum. 
Skagamenn hefðu átt að leyfa Keflvík-
ingum að skora bara strax og þá hefði 
þetta mál bara verið úr sögunni. En 
vissulega er alltaf eilítið gaman þegar 
eitthvað svona gerist og þá sérstaklega 
fyrir kaffistofur bæjarins. Ég held nú 
samt að Bjarni hafi ekki ætlað sér að 
skora.
Einar: En var ekki hægt að dæma 
markið ógilt?
Eyfi: Nei, það var ekki hægt. Boltinn 
er í leik og kominn í netið og þá er það 
bara þannig. Þeir gáfu Keflvíkingum 
ekki tækifæri til að skora. 

Manni 
virðist að 
sá hópur 
sé ef til vill 
hafinn yfir 
veruleik-
ann, eins 
og hann 
blasir að 
minnsta 
kosti við 
flestum. 
Ég er að 
reyna að 
vera mjög 
kurteis …
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Goða lambalæri - Frosið
889 kr/kg. áður 1.098 kr/kg.

Gourmet hunangs grísakótilettur
1.093 kr/kg. áður 1.682 kr/kg.

20%
afsláttur

Kjötsels grill svínarif BBQ
909 kr/kg. áður 1.299 kr/kg.

Kjötsels grill lambalæri
1.199 kr/kg. áður 1.499 kr/kg.

Fjörfisks reyktur og grafinn lax
1.299 kr/kg. áður 2.099 kr/kg.

Fjörfisks fiskspecial steinbítur
899 kr/kg. áður 1.219 kr/kg.

Freschetta Brickoven pizzur
399 kr/pk.

Goða blandað hakk
799 kr/kg. áður 1.021 kr/kg.

Egils Appelsín - 2 ltr.
129 kr/stk.

35%
afsláttur

Frábært verð

Alvöru pizzur

Ótrúlega
 lágt verð! Frábær gæði!

Þú sparar 800 kr/kg Gæða fiskur 
fyrir grillara

Frábært
verð!

30%
afsláttur

38%
afsláttur

26%
afsláttur

Kynning
á föstudag og laugardag



F ljótlega eftir að Huginn 
Heiðar Guðmundsson fædd-
ist árið 2004 komust læknar 

að því að hann glímdi við alvarleg-
an lifrasjúkdóm. Til að halda lífi 
varð hann að fá nýja lifur. Biðlist-
inn eftir henni var hins vegar svo 
langur að litlar sem engar líkur 
voru á því að hann myndi lifa bið-
ina af. Þegar börn þurfa á líffæra-
gjöf að halda nýtast þeim oft 
aðeins líffæri úr öðrum börnum. 
Fjölskylda Hugins var hins vegar 
svo lánsöm að móðir hans gat 
gefið honum hluta sinnar lifrar. 
Biðinni eftir þeirri erfiðu og 
lífshættulegu aðgerð lýsir hún 
eins og eftirvæntingu barns eftir 
jólum. Aðgerðin tókst vel. Ekki 
eru þó allir svo heppnir að geta 
fengið líffæri úr lifandi manneskju 
og ekki eiga allir kost á slíkri hjálp 
frá ættingja.

Foreldrar Hugins þau Guð-
mundur Bjarni Guðbergsson og 
Fjóla Ævarsdóttir, telja afar 
mikilvægt að umræða um líffæra-
gjafir sé opnuð á Íslandi.

„Það er okkar reynsla að flestir 
sem eru spurðir um hvort þeir 
væru tilbúnir til að gefa líffæri 
sín, lentu þeir í slysi, segjast sam-
þykkir líffæragjöf. Það er samt 
þannig að þetta er mál sem þarf að 
ræða alvarlega. Ef svo færi að 
staðið yrði frammi fyrir líffæra-
gjöf er það ekki einstaklingurinn 
sjálfur sem tekur ákvörðun um 
það heldur þurfa hans nánustu að 

gera það. Það skiptir því miklu að 
þeim sé fullkomlega ljóst hver 
vilji aðstandanda þeirra var,“ 
segir Fjóla. Hún bendir á að þótt 
svokölluð líffærakort séu notuð 
hafi þau ekki lagalegt gildi og ekki 
er haldið utan um skráningu þeirra 
sem hafa undirritað þau. Þau hafi 
gildi sem viljayfirlýsing en týnist 
þau sé ekki hægt að vita um þá 
yfirlýsingu og fyrir komi að ætt-
ingjar þess sem á kortið hafi 
ákvörðunina að engu og neiti líf-
færagjöf þegar á hólminn er 
komið.

„Málið vandast svo enn meira 
þegar börn eiga í hlut. Fólk getur 
svo sem sagt að það sé tilbúið að 
gefa svo líffærin komi öðrum til 
góða en það gegnir allt öðru máli 
um líffæri barnanna. Að missa 
barnið sitt er erfiðasta lífsreynsla 
sem nokkur getur gengið í gegnum 
og það er eiginlega ekki hægt að 
velta líffæragjöf í fyrsta skipti 
fyrir sér þegar maður stendur 
frammi fyrir því. Ég hugsa að ég 
yrði að minnsta kosti reið ef 
læknir færi að spyrja mig um slík 
mál ef ég væri í þeim aðstæðum 
og hefði ekki velt spurningum um 
líffæragjafir fyrir mér,“ segir hún 
og Guðmundur tekur undir. 

„Það er skiljanlegt að fólk geti 
ekki hugsað sér að líffæri úr barni 
þess yrðu tekin. Það vekur samt 
upp eina spurningu. Ef barnið þitt 
þyrfti á líffæri að halda til að lifa, 
myndir þú þá þiggja líffæri úr 

öðru barni?“ segir Fjóla og lítur til 
manns síns. Hann útskýrir svo að 
oft geti börn ekki þegið líffæri 
nema þau komi úr öðru barni. 

Umræðan er erfið og vekur upp 
margar spurningar sem maður 
sjálfur á aðeins svar við eftir 
langa umhugsun. Þau Fjóla og 
Guðmundur þekkja málefnið hins 
vegar betur en flestir aðrir. Fjöl-
skyldan hefur beðið eftir líffæri, 
þegið líffæri og gefið líffæri. Eftir 
þá miklu lífsreynslu geta þau leið-
beint öðrum í þessum málum. 
Þeirra vilji er að stjórnvöld geri 
lagabreytingar í þessum málum, 
helst þannig að viljayfirlýsing um 
líffæragjöf yrði letruð í ökuskír-
teini fólks. Mikilvægasta ráðið 
telja þau þó að fólk velti þessum 
málum alvarlega fyrir sér og skýri 
ættingjum frá ákvörðun sinni. 

„Staðan er nefnilega mjög slæm 
þegar kemur að líffæragjöf á 
Íslandi. Á síðasta ári voru einung-
is fengin sex líffæri úr látnum 
einstaklingum á Íslandi til líf-
færagjafar og þykir það ágætt 
hér. En þessi tala segir að Íslend-
ingar eru meðal óviljugustu þjóða 

í Evrópu til að gefa líffæri og er 
Ísland í flokki með löndum eins 
og Rúmeníu og Albaníu á botnin-
um. Tæp fjörutíu prósent aðstand-
enda látinna neita læknum um að 
fjarlægja líffæri úr þeim. Er það 
skelfilegt til þess að hugsa að fólk 
vilji frekar að líffærin rotni held-
ur en að bjarga mannslífi eða 
mannslífum. Einn látinn einstakl-
ingur getur bjargað átta manns 
sem þurfa á líffærum að halda.“ 
Þessi orð hafa þau skrifað á 
heimasíðu Hugins til að vekja 
fólk til umhugsunar um stöðuna í 
þessum málum.

Líffæragjöf varð litla drengnum 
þeirra Fjólu og Guðmundar til lífs. 
Huginn er enn mjög veikur því 
fljótlega eftir að hann fékk lifur 
greindist hann með lungnasjúkdóm 
sem hann háir baráttu við í dag. 
Það að hann lifi er þó það allra 
mikilvægasta. „Það eru gríðarleg 
forréttindi að eiga barn,“ segir 
Fjóla og brosir við tilhugsunina 
um drenginn sinn. „Huginn er svo 
glaður og kátur strákur. Hann fær 
fólk til að átta sig á því hve lífið er 
dýrmæt gjöf.“

Líf Hugins er
dýrmæt gjöf
Huginn Heiðar greindist með alvarlegan lifrar-
sjúkdóm skömmu eftir fæðingu. Til að eiga mögu-
leika á bata var ljóst að drengurinn þyrfti að fá 
nýja lifur. Hann hefði ekki lifað bið á biðlista af. 

É g er ekki enn kominn inn á 
samnorrænan biðlista, sem 
Íslendingar taka þátt í, en 

þegar það gerist hefur mér verið 
sagt að það séu jafn miklar líkur á 
því að fá nánýra og að vinna í 
happdrætti. Ég vona samt hið besta 
og að þetta taki ekki lengri tíma en 
fjögur ár. Það er ekki annað hægt 
en að vona,“ segir Hrafnkell. Hann 
útskýrir því næst að til þess að 
hann eigi möguleika á því að komast 
á biðlistann verði fyrst að ganga úr 
skugga um að hann þoli aðgerðina. 
Þeim rannsóknum ljúki þó innan 
skamms.

Þar til Hrafnkell fær nýra verð-
ur hann að mæta þrisvar í viku, í 
þrjá til fjóra tíma í senn, upp á blóð-
skilunardeild Landspítalans við 
Hringbraut. Blaðamaður heimsæk-
ir hann þangað. Átta manns er 
hleypt inn í blóðskilun í einu. Út úr 
höndum þeirra liggja tvær slöngur. 
Önnur veitir blóðinu út um líkam-
ann og inn í vél sem Hrafnkell segir 
nýrað sitt nú. Hin veitir blóðinu 
aftur inn í líkamann eftir hreinsun. 

Á höndum Hrafnkels eru marblett-
ir eftir stungur. Þeim gerir hann þó 
lítið úr. Mestu skipti að geta haldið 
áfram að lifa, vélarnar og nálarnar 
sjái til þess og ekki þurfi að kvarta 
yfir því. 

Þó felst mikil binding í að þurfa 
að fara í blóðskilun. Aðeins er boðið 
upp á þá meðferð í Reykjavík og 
því verður nýrnaveikt fólk af 
landsbyggðinni að flytja á 
höfuðborgarsvæðið til þess að 
komast í meðferð sem þessa. Þó að 
Hrafnkell kvarti ekki kom fram í 
könnun á tíðni og orsökum 
sjálfsvíga á Íslandi, sem gerð var 
fyrir Alþingi árið 1996, að fólk sem 
þarf að fara í slíka meðferð er í 
mun meiri áhættu en gengur og 
gerist. Bindingin við vélarnar 
reynir því mikið á og löng bið eftir 
nýra getur fyllt menn vonleysi. 

Hrafnkell segist þó ekki finna 
fyrir slíku. Hann hafi þurft að 
hætta að vinna vegna veikindanna 
en líf hans sé þó fullt af gleði. „Ég 
lærði viðskiptafræði og starfaði við 
viðskipti í langan tíma. Eftir veik-

indin ákvað ég að breyta til og finna 
eitthvað sem hentaði mér. Ég er nú 
í bókmennta- og kvikmyndafræði 
við Háskóla Íslands og nýt þess 
mjög. Þó að manni líði stundum 
eins og vélmenni þegar maður er 
tengdur hér inni verður maður bara 
að læra að líta á þetta sem hverja 
aðra vinnu sem maður getur ekki 
skorast undan,“ segir Hrafnkell. 
Hann segist binda miklar vonir við 

að lagabreytingar um líffæragjöf 
verði gerð innan skamms á Íslandi. 
„Það verður að gera, þörf eftir 
líffærum eykst. Það er sárt að 
hugsa til alls þess fólks sem deyr 
vegna þess að líffæri vantar á 
meðan flest fólk er grafið ofan í 
jörðina til að rotna,“ segir Hrafnkell 
og minnir að lokum á slagorð Félags 
nýrnasjúkra á Íslandi:  „Gefið nýru, 
grafið ekki!“

„Gefið nýra, grafið ekki“
Hrafnkell Tryggvason, bíður eftir að fá nýra. 
Hann á ekki möguleika á gjafanýra úr ættingja og 
verður því að bíða eftir því sem kallað er nánýra. 
Það er nýra úr látinni manneskju sem hefur lýst 
sig reiðubúna til að gefa líffæri sín. 

Þörf fyrir líffæri eykst
Beiðni um líffæragjöf var hafnað í 40 prósentum tilvika þegar leyfis var leitað til ættingja heiladauðs 
fólks á árunum 1992 til 2002. Áhyggjuefni þykir að neitanir ættingja urðu algengari eftir því sem leið 
á tímabilið og sýna að umræðu um málið skorti. Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra hefur 
greint Fréttablaðinu frá því að lagabreytingar um líffæragjafir hér á landi verði athugaðar en ljóst 
þykir að þörf fyrir líffæri muni aukast enn á næstu árum. Karen D. Kjartansdóttir kynnti sér málið. 



Arnar Sigurðsson er svo hrifinn af bílum að 
pabbi hans bjóst við því að framtíðareiginkona 
hans yrði að ganga fyrir mótor. 

Mótor, bílar og bensín er líf og yndi Arnars Sigurðs-
sonar bifvélavirkja. Hann á þrjá bíla; einn hvers-
dagsbíl Dodge Durango árgerð 1999, gamla Mözdu 
sem Arnar kallar kvartmíluapparatið og síðan 
sparibílinn Lexus IS 300 turbo. 

„Lexusinn var allt annar þegar hann var keyptur 
nýr árið 2003. Síðan þá er búið að bæta í hann 
túrbókitt, stærri spíssa, bensíndælu og túrbínu-
grein. Þegar ég fékk hann fyrir rúmu ári bætti ég 
við annarri tölvu og fór að fikta í henni til að gera 
hann öflugri,“ segir Arnar Sigurðsson, bifvélavirki 
og bílaáhugamaður.

Bíllinn var 200 hestöfl nýr, en hefur bætt við sig 
nokkrum hestöflum síðan hann komst í hendurnar á 
Arnari. „Ég nota Lexusinn eiginlega ekki neitt. 
Hann stendur mikið heima og er bara notaður um 

helgar. Kærastan mín er mikil bílaáhugakona og er 
mest á honum. Síðan förum við líka á kvartmílu-
brautina í Hafnarfirði og leikum okkur,“ segir 
Arnar sem situr bara í hjá pabba sínum þegar hann 
fer í vinnuna.

„Ég hef aldrei farið á Lexusnum í vinnuna. Hann 
er bara sparibíll og núna stendur til að selja hann 
svo ég geti keypt mér íbúð. Það verður mikil eftir-
sjá en einhverju þarf maður að fórna,“ segir Arnar 
sem stefnir á að keppa í kvartmílu í sumar á gömlu 
Mözdunni.

Arnar hefur lengi verið í rallíinu, fyrst sem 
aðstoðarmaður í fimm ár og síðan sem ökumaður. 
Kærastan, Kolbrún Gunnarsdóttir, er forfallin bíla-
áhugakona eins og Arnar og að eigin sögn eru þau 
sannkallað bílapar. „Pabbi sagði alltaf að konan mín 
yrði að ganga fyrir mótor ef sambandið ætti að 
ganga. Enda eru bílar líf mitt og yndi. Það er ekkert 
blóð sem streymir um æðarnar á mér. Bara bensín,“ 
segir Arnar hlæjandi.

Með bensín í æðunum

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

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Loftleiðarútan hjá Guðmundi 
Jónassyni ehf. er hátt í hálfrar 
aldar gömul. Hún er samt í 
fullu fjöri enda nýuppgerð.

Fyrrum starfsmenn Loftleiða 
hafa þann sið að hittast í Keilu-
höllinni í Öskjuhlíð fyrsta fimmtu-
dag hvers mánaðar til að rabba 
saman og rifja upp gamlar minn-
ingar. Eftir júlíhittinginn fengu 
þeir óvænta heimsókn. Þá kom 
Gunnar Guðmundsson forstjóri 
hjá Guðmundi Jónassyni ehf. á 
nýuppgerðri rútu af árgerð 1960 
með merki Loftleiða framan á og 
bauð hópnum á rúntinn. Bifreið sú 
var mikið notuð til flutnings flug-
áhafna og farþega milli Reykja-
víkur og Keflavíkurflugvallar á 
tímum gamla Keflavíkurmalar-
vegarins. Einnig voru farþegar á 
leið frá Lúxemborg til Bandaríkj-
anna ferjaðir í henni frá Reykja-
víkurflugvelli niður í Tjarnar-
kaffi í Oddfellowhúsi til að borða 
kvöldverð á meðan eldsneyti var 
sett á vélarnar. 

Allir Loftleiðamennirnir mundu 
vel eftir bílnum, flestir höfðu 

verið farþegar í honum fyrr á 
árum og glöddust yfir að hitta 
þennan gamla farkost aftur.

Bifreiðin er af gerðinni Mer-
cedes Benz LP 322 og tekur 34 
farþega. Guðmundur Jónasson 
festi kaup á henni af Ræsi hf árið 
1960 og kom undirvagninn til 

landsins þá um sumarið en yfir-
byggingin var smíðuð í Bílasmiðj-
unni á Laugavegi 176. Smíðinni 
lauk í nóvember og var bifreiðin 
skráð  R 373 og tekin strax í 
notkun.

Auk ferða með flugfarþega til 
og frá Keflavík voru farnar áætl-
unarferðir á rútunni til Hólmavík-
ur og ferðir með hópa vítt um 
landið.

Eftir að reglur um hægri 
umferð tóku gildi, 26. maí 1968, 
var farþegahurðin færð af vinstri 
hlið á þá hægri en stýrið var 
áfram hægra megin.

Upphaflega var rútan með 
afturdrifi en var breytt um 1970 í 
framdrifsbifreið og var eftir það 
meira notuð til fjallaferða. Alan
Mytton, breskur ferðafrömuður 
sem kom með hópa til landsins í 
áratugi, fór að nota hana um 1980 
fyrir ferðir sínar um Ísland og 
vildi enga aðra bifreið og var hún 
í ferðum fyrir hann til aldamóta. Í 
dag hefur hún að mestu sitt upp-
haflega útlit, sömu sætin, sama lit 
og sömu farangursþakgrind. Vél-
inni hefur þó verið breytt úr 120 
hestöflum í 140.

Nýuppgerð eðalbifreið 
með íslensku húsi

Undanfarin ár hefur hjólhýsum 
fjölgað verulega á Íslandi og 
samhliða því merkja forráða-
menn Norrænu að fólk ferðist 
í auknum mæli með slík híbýli 
til útlanda. 

„Ég hef voðalega lítið tölulegt 
fyrir mér en við sjáum auðvitað 
mikið af hjólhýsum koma og fara 
með skipinu,“ segir Jóhann Jóns-
son framkvæmdastjóri Austfars á 
Seyðisfirði og bætir því við að það 
sé engin spurning um að aukning 
hafi verið á þessum ferðamáta á 
undanförnum árum. „Fólk byrjar 
oft á að ferðast innanlands þegar 
það fær hjólhýsi en leitar síðan út 
fyrir landsteinana með það. Eins 
hefur alltaf verið eitthvað um það 
í gegnum tíðina að fólk kaupi sér 
hjólhýsi erlendis og flytji hingað 
heim með Norrænu.“

Jóhann segir að auðvitað þurfi 
að borga aukalega fyrir aftaní-
vagna enda taki þeir oft heilmikið 
pláss. „Þetta eru oft mjög stórir 

vagnar og það þarf auðvitað að 
borga fyrir það. Venjulegur fólks-
bíll er oft í kringum 4,5 metrar en 
hjólhýsin eru jafnvel sex til sjö 
metra löng,“ segir hann og bætir 
því við að ferðamáti fólks sé mjög 
mismunandi en þeir sem kjósi að 
ferðast með Norrænu séu almennt 
á eigin vegum. „Við höfum boðið 
upp á pakka með ferð og gistingu 
úti en það hefur verið mjög lítil 
eftirspurn eftir því. Það er erfitt 
að segja til um það hvort hagstæð-

ara sé fyrir fólk að ferðast með 
hjólhýsin með sér eða kaupa sér 
gistingu þegar út er komið enda 
eru margir þættir sem vega þar 
á,“ segir Jóhann og bætir því við 
að það færist í vöxt að fólk ferðist 
með Norrænu. „Við höfum merkt 
aukningu ár frá ári í nokkurn tíma. 
Skipið siglir allt árið svo við getum 
ekki bætt við ferðum en erum að 
ná betri og betri nýtingu á skipinu 
þannig að þetta vinnst á því,“ segir 
Jóhann.

Fjöldi hjólhýsa með Norrænu
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Borgin Valencia á Spáni hefur 
upp á margt að bjóða eins 
og Þórarinn Sigurbergsson 
gítarleikari kann að lýsa. 
Hann verður leiðsögumaður í 
ferð þangað í haust á vegum 
Expressferða.

„Valencia er eins og Miðjarðar-
hafsborgir eru gjarnan, hlýleg, 
opin og lífleg. Borg sem er vel 
þess virði að heimsækja,“ segir 
Þórarinn glaðlega þegar hann er 
beðinn að lýsa Valencia. „Saga 
hennar á rætur langt aftur á 2. öld 
fyrir Krist þegar Rómverjar 
stofnuðu hana. Hún blómstraði 
undir stjórn Mára sem réðu þar 
ríkjum í fimm aldir, átti svo aftur 
sitt gullaldarskeið á 16. öld og er 
núna ein af mikilvægustu hafnar-
borgum Spánar.“ 
Þórarinn er tónlistarkennari að 
atvinnu og lærði einmitt fagið úti 
á Spáni. Þar kveðst hann hafa 
leiðst út í fararstjórn fyrir Íslend-
inga svo hann er fagmaður í því 
líka. Enda stendur ekki á 
fróðleiknum. „Valencia er þriðja 
stærsta borg Spánar og býður upp 
á ansi fjölbreytt mannlíf enda býr 
þar í kringum milljón manns. 
Þarna eru líka mörg þekkt minnis-
merki eins og hin langa saga gefur 

tilefni til. Það er mjög gaman að 
skoða dómkirkjuna sem var byrj-
að að reisa á 12. öld og þarna er ein 
best varðveitta veraldlega got-
neska byggingin í Evrópu, gamall 
silkimarkaður sem starfræktur 
var í aldir. Márarnir voru miklir 
silkiræktendur.“ 

Þórarinn segir borgina og hérað-
ið allt þekkt fyrir góða matargerð. 
„Paella sem er einn þekktasti þjóð-
arréttur Spánar á þarna upptök sín 
og héraðið er orðið mjög framar-
lega í víngerð. Eitt í viðbót verður 
að nefna. Borgin er orðin mjög 
áhugaverð vegna nútíma arkitekt-
úrs í bland við þann gamla. Þar 

kemur aðallega til einn af sonum 
borgarinnar sem heitir Calatrava. 
Svo eru fallegir garðar innan um 
allar byggingarnar.“ 

En hvernig er svo ferðatilhög-
unin? „Hugmyndin var að setja 
upp fjögurra daga ferð, frá 
fimmtudegi til sunnudags og 
leggja upp 11. október. Ég verð 
líka fararstjóri í spennandi tíu 
daga ferð til Andalúsíu sem hefst 
29. ágúst. Hún er á vegum Express-
ferða og ber yfirskriftina Í fót-
spor Márans. Þá verða heimsóttar 
helstu borgir Andalúsíu eins og 
Granada og Córdoba.“

Hlýleg, opin og lífleg

Ferðamannabólusetningar 
og ráðgjöf

tímapantanir í síma: 535-7700

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

ferðavernd

Vetrar

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!
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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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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

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

Frábært verð!
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Hversu hátt stefnir þú?

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
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Allar ávöxtunartölur eru miðaðar við tímabilið 1. júlí 2006 til 1. júlí 2007. Ávöxtun í fortíð er ekki vísbending um ávöxtun í framtíð.
Gengi verðbréfa getur hækkað jafnt sem lækkað. Fjárfest er í verðbréfasjóðum og/eða fjárfestingarsjóðum skv. lögum nr. 30/2003.

HEFÐBUNDNA SAFNIÐ 
22,78% ávöxtun

50%

50%
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 BLÓMIN fara vel í þessum fallegu 
blómapottum frá versluninni J Schatz í 
New York. Pottarnir eru allir egglaga og 
er hægt að hengja þá upp bæði innan 
dyra og utan. Engir tveir pottar eru eins 
og er hver og einn skorinn út í höndum. 
Nánar á www.jschatz.com.

Forsíðumynd: Anton Brink tók þessa mynd af hús-
gagna- og innanhúshönnuðunum Oddgeiri Þórðar-
syni og Guðrúnu Margréti Ólafsdóttur. Útgáfufélag: 
365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 105 Reykjavík, sími: 
550-5000 Ritstjórar: Kristín Eva Þórhallsdóttir kristi-
neva@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@
frettabladid.is. Auglýsingar: Ámundi Ámundason 
og Ásta Bjartmarsdóttir s. 5175724 Útlitshönnuður:
Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

hönnun

 CHARLES R. MACKINTOSH
Þessi stóll byggir á hönnun skoska inn-
anhússhönnuðarins Charles Rennie 
Mackintosh. Stóllinn var hannaður í 
upphafi 20. aldar fyrir útgefandann 
Walter Blackie og notaður í Hill House 
undir hanska og hatta, en ekki mátti 
undir neinum kringumstæðum setjast 
á hann. Nú þykir hins vegar ekkert at-
hugavert við að nota hann sem setu-
stól.

„Við erum mikið í innréttinga-
hönnun fyrir fyrirtæki og stofn-
anir eins og skrifstofur og slíkt en 
líka fyrir einstaklinga,“ segir Odd-
geir og bætir því við að þau vinni 
skrifstofuhúsgögn fyrir Á. Guð-
mundsson og eldhúsinnréttingar 
fyrir Brúnás.

„Húsgögnin í MGO-línunni 
eru sú hönnun sem hefur fengið 
hvað mesta athygli frá okkur og 
sú fyrsta sem hefur farið í fram-
leiðslu og sölu erlendis. Guðrún 
bætir því við að línan hafi verið 
í framleiðslu hjá sænska fyrir-
tækinu Möbelsnickarmastare Jo-
hansson í á annað ár þótt aðeins 
lengra sé síðan hún var hönnuð. 
„Mublurnar eru úr eik og hægt er 
að fá þær í ýmsum stærðum, gerð-
um og viðartegundum. Þá er hægt 
að fá borðið hringlaga og með 
stækkunarplötum þannig að það

eru heilmiklir möguleikar í fram-
leiðslunni. Hjá sænska fyrirtækinu 
starfa handverksmenn sem fram-
leiða línuna og vinnan hjá þeim 
er ofboðslega flott. Það var eitt af 
því sem við féllum fyrir þegar við 
tókum upp samstarf við þá,“ segir 
Guðrún og bætir því við að þau hafi 
lagt áherslu á að húsgögnin fengj-
ust í svörtu. „Þeir töldu sig þó ekki 
geta framleitt þetta í svörtu upp-
haflega en eru nú nýbúnir að finna 
aðferð til að lita svart án þess að 
þurfa að lakka mublurnar,“ segir 
Guðrún og bætir því við að oftast 
séu mublur lakkaðar ef þær eru 
svartar að lit.“ 

Oddgeir segir mublurnar hafa 
fengið fínar viðtökur erlendis en 
þær hafa verið í sölu í Svíþjóð, 
Danmörku, Skotlandi og víðar. Hér 
heima fást þær hins vegar í Epal.

sigridurh@frettabladid.is

Góðar viðtökur erlendis
 Húsgagna- og innanhússhönnuðirnir Guðrún Margrét Ólafsdóttir og Oddgeir Þórðarson 

eiga fyrirtækið GoForm. Þau hafa starfað saman í um tuttugu ár og eru nú með MGO-hús-
gagnalínuna sína á sýningu á Kjarvalsstöðum en línan hefur verið í framleiðslu og sölu í á 
annað ár.

Oddgeir og Guðrún sitja hér við eldhúsborð úr GMO-línunni. Borðið er hægt að fá í ýmsum stærðum, gerðum og viðartegundum, 
auk þess sem því fylgja stækkunarplötur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þessi stóll er sýningareintak úr smiðju 
GoForm og er framhald af GMO-línunni. 
Hann mun meðal annars verða til leður-
klæddur þegar fram líða stundir.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ABRA CADABRA 
er nafn á litlum post-
ulínsskálum sem fást 
í versluninni Kokku á 
Laugavegi 47. Nú fæst 
postulínslok á þær líka 
og það gætt þeim eig-
inleika að hægt er að 
skrifa á það með blýanti 
eða trélit. Myndir og texta má síðan stroka út með strokleðri eða 
þvo af með vatni og sápu. Blýantur fylgir meira að segja með. 
Lokið hentar vel þegar margar skálar með mismunandi innihaldi 
eru lagðar á borð og þörf er að merkja þær. 

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

topdrive.is Smiðjuvellir 3 Keflavík Sími: 422-7722
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„Stétt bólstrara varð ekki til hér 
á landi fyrr en um 1920 þannig 
að hún er innan við hundrað ára 
gömul,“ segir Birgir og bætir því 
við að í dag séu tæplega þrjátíu slík 
verkstæði á höfuðborgarsvæðinu. 
„Sjálfur byrjaði ég að læra þegar 
ég var sextán ára gamall en þá 
kippti pabbi mér bara með sér í 
vinnuna,“ bætir hann við.

Birgir segist hafa verið á leið til 
Danmerkur í húsgagnaarkitektúr 
eftir að hann lærði bólstrunina hjá 
föður sínum en síðan hafi það allt-
af dregist. „Ég fór í sumarvinnu í 
Hvalstöðinni á sumrin og fór svo í 

íbúðakaup og slíkt þannig að allt-
af dróst það að fara út í nám,“ 
segir Birgir sem er nú eigandi að 
Bólstrun Karls Jónssonar, sem 
faðir hans stofnaði á árum áður.

Spurður hvort eitthvað verk 
sé skemmtilegra en annað, segir 
Birgir: „Ég verð að segja að verk-
efnið sem ég er að vinna hverju 
sinni sé skemmtilegast enda 
finnst mér ekkert verk neitt 
sérstaklega leiðinlegt. Mörgum 
finnst leiðinlegast að binda niður 
gormana í gömlum húsgögnum og 
mér fannst það líka þegar ég var 
að byrja en það verður auðveld-

ara með tímanum þegar maður 
nær tökum á því.“

Birgir segist merkja að fleiri 
láti bólstra húsgögnin sín nú en 
fyrir nokkrum árum. „Ég held að 
það sé vegna þess að fólk er farið 
að skynja gæði húsgagna miklu 
betur en áður. Tekkhúsgögnin eru 
mjög vinsæl í dag og því er ég að 
bólstra mikið af slíkum mublum 
en það er ekki langt síðan fólki 
þótti þau ómerkileg og henti þeim 
í stórum stíl. Núna svermir fólk 
hins vegar fyrir þessum húsgögn-
um og þau þykja mjög flott,“ segir 
Birgir. sigridurh@frettabladid.is

Bindur sessur með pappa
 Birgir Karlsson hefur verið bólstrari í 36 ár en iðnina lærði hann af föður sínum Karli 

Jónssyni. Birgir, sem á og rekur Bólstrun Karls Jónssonar, segir greinina mjög skemmti-
lega og starfið fjölbreytt.

Það er sennilega algengt að fólk fái snert af valkvíða þegar velja skal efni á mublurn-
ar því að úrvalið er gríðarlega mikið. 

Stólarnir verða alveg eins og nýir þegar 
Birgir er búinn að hnýta í þá nýtt band 
en það er nokkuð sérstakt að bandið í 
þessum stólum er úr pappa og endist í 
allt að þrjátíu ár.

Starf bólstrarans felst ekki aðeins í því að klæða sófa og stóla. Birgir er einn af fáum hér á landi sem fást við að binda sessur í stóla 
eins og þennan. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

 STAÐIÐ Á DÝRAFÓTUM Diva er borð með óvenjulega 
borðfætur, en þeir eru nákvæm eftirlíking af strúti. Borðið 

tilheyrir línu sem heitir Mobilier de Compagnie og er hönnuð af 
franska hönnunarteyminu Ibride. Önnur borð í línunni eiga sér 
einnig fyrirmynd í dýraríkinu, svo sem lághund, dádýr og kind. 
Hugmyndin að línunni kviknaði samhliða hugmynd Ibride hópsins 
um nýsköpun í hönnun og tilraunum hans til að búa til sterkara 
samband á milli borðplötunnar og fótanna. 

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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hönnun

 Í SKÓGINUM „Ef við lítum á hönnun í fram-
tíðinni sem áhrifavald á sýn okkar á heiminn, tel 
ég að hún eigi að vera jafn grípandi og spenn-
andi og góð bíómynd eða bók. Á sama tíma tjáir 
hún okkur ekki aðeins hver við erum heldur hvern-
ig við myndum vilja að heimur okkar væri,“ segir 
hollenski hönnuðurinn Tord Boonjte. Hann fór að 
vekja athygli fyrir nokkrum árum fyrir ævintýralega 
hönnun sína, þar sem skógurinn og dýrin í skógin-
um eru oftar en ekki viðfangsefni hans. 

GRÆNN: Nærandi og græðandi 
enda mikið af honum úti í náttúr-
unni. Hentar vel á stöðum sem við 
viljum tengja við hlýju, umhyggju 
og sköpun. Til dæmis í barnaher-
bergi eða á vinnustofunni.

BLÁR: Tengist andlegum málefn-
um. Þykir róandi og gæti hentað í 
herbergjum þar sem ætlunin er að 
fólk slaki á, til dæmis í svefnher-
bergjum.

GULUR: Bjartsýni, jákvæðni og 
léttleiki einkennir gula litinn. 
Varla að undra þar sem sólin er 
gul. Sumir segja gula litinn örva 
heilastarfsemina og gæti því litur-
inn hentað vel á skrifstofunni eða 
í öðru vinnuumhverfi.

RAUÐUR: Hlýr litur sem getur 
gefið aukna orku. Þá telja ein-
hverjir að hann auki adrenalín-
flæði og hækki líkamshita auk 
þess sem hann stuðlar að rómant-
ísku andrúmslofti.

APPELSÍNUGULUR: Litur lífs-
gleðinnar, tilfinninga og ham-
ingju. Hann þykir lyfta andanum 
og ætti því að vera góður í baráttu 
við þunglyndi og þreytu.

Heimilið
skiptir litum

 Litaval ræður miklu um hvernig andrúmsloft myndast í 
híbýlum manna. Ófáar kenningar eru til um áhrif lita á skap 
fólks. Litasálfræðin er margslungin og reyndar til í mörgum 
útfærslum. Hér eru nokkrar vinsælar staðhæfingar um liti 
inni á heimilum. 

Græni liturinn er nærandi og græðandi.
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Íbúar Eyjafjarðarsveitar stunda 
ýmsar búgreinar. Meðal þeirra er 
ævintýraskógrækt. Í litlu skógar-
rjóðri, kvöldsólarmegin í sveit-
inni, má finna dæmi um slíka 
ræktun. Það er að Punkti, um 12 
kílómetra frá Akureyri, þar sem 
hjónin Vaka Jónsdóttir og Stefán 
Árnason búa. 

Þau hafa gaman af garðrækt og 
þegar barnabörnin komu til sög-
unnar vatt sá áhugi upp á sig. Nú 
eru þau komin með sannkallaðan 
ævintýraskóg utan við garðinn 
sinn. Þar er margt óvenjulegt 
því skrýtnar skepnur og furðu-
leg fyrirbæri finnast þar. Jafnvel 
stærri en sjálf trén í skóginum.

Kvöldsólar-
megin í Eyja-
fjarðarsveit

 Ævintýraverur ráða 
ríkjum í fallegum garði 
í Eyjafjarðarsveit.

Í eyðimerkurhitanum liggur ljónið.

Ævintýraskóg-
rækt er aukabú-
grein á Punkti. 

Einn skógarvarðanna man þá tíð að hafa heimsótt ömmu sína 
í torfbæ. Nákvæm eftirlíking af framhlið bæjarins prýðir nú 
skóginn og varinhellan var sótt í rústir hans. 

„Hver trítlar 
yfir brúna 

mína?“ Geit-
urnar þrjár 

og tröllið.

Ormurinn 
langi virðir 
ljósmynd-
arann fyrir 
sér. Hann er 
svo langur 
að raða 
þyrfti 16,5 
ljósmynd-
urum enda 
við enda til 
að ná lengd 
ormsins. 

Girðingaefni í miklu úrvali!

Lynghálsi 3     Sími: 540 1125
Lónsbakka     Sími: 540 1150

www.lifland.is

JARDA skrautnet
Rörahlið, stækkanleg frá 1 upp í 4 metra, 

einnig fáanlegar fastar stærðir

Hafðu samband við sölumenn okkar og fáðu ráðleggingar og/eða tilboð í stærri verk

Rafstöðvar og rafgirðingaefni 
fyrir kröfuharða

RYLOCK er hágæða græn-
galvaníserað túngirðinganet í 
100 og 300 m rúllum. Einnig 
bjóðum við upp á spænsku 
netin frá MOREDA.

TRADY skrautnet
Plasthúðað og galvanhúðað 
skrautnet í garðinn í miklu úrvali
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ALGJÖRLEGA
ÓMÓTSTÆÐILEG

Nýja kjúklingaréttabókin loksins komin út:

Frábært uppsláttarverk fyrir 
alla sem fást við matargerð,
frá byrjanda til meistara, 
og ómissandi í hverju eldhúsi.

Sex aðgengilegir efnisflokkar ná til 

allra þátta og tilbrigða á matseðlinum

með einföldum forréttum og súpum, 

seðjandi aðalréttum, ljúffengum

pottréttum, ferskum og léttum

sumarsalötum, spennandi grillréttum, 

matarmiklum og lystilegum bökum og 

búðingum og framandlegum, 

sterkkrydduðum og bragðmiklum

réttum.

200 uppskriftir

Yfir 1000 ljósmyndir
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1

1. Kiki í ruggustól í kúbískum 
stíl. Grindin er úr stáli en sætið 
bólstrað með hvítu leðri sem er 
unnið eins og vatterað teppi.

2. Skartgripaskrín með
fallegum útskurði. Fullkomið 
fyrir glingrið og smámunina sem 
annars liggja úti um allt á snyrti-
borði dömunnar.

3. Ekki er allt sem sýnist Þessi

klukka lítur út líkt og hún sé úr 
mjúku efni en er í raun úr leir.

4. Lítið skatthol Skúffurnar líta 
út líkt og þær séu úr bólstruðu 
mjúku efni. Raunin er að þær eru 
gerðar úr keramiki.

5. Ljóð í kassa Þegar kassanum 
er lokið upp sprettur útskorið 
kerti upp úr honum. Þá lýsir ljós 
úr skugga boxins.

Ljúf og gamansöm
 Kiki van Eijk er hollenskur 

hönnuður sem útskrifaðist frá 
hönnunarskólanum í Eind-
hoven árið 2000 og vakti strax 
athygli fyrir Kiki-teppið sitt 
sem nú er selt undir merkjum 
moooi. Verk Kiki þykja ljúf og 

gamansöm en þegar nánar 
er að gáð geta þau einnig 
verið hörð og alvörugefin. 

www.kikiworld.nl

2 3 4 5

Norm-x • Auðbrekku 6 • Kópavogi • Sími 565-8899.Skoðaðu heimasíðuna www.normx.is

NORM-X
Hita pottar

Íslensk framleiðsla

www.normx.is

   Viðarkamínur á 
               ótrúlega góðu verði

Mest seldu hita pottar á Íslandi
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Auglýsingasími

– Mest lesið FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA



HEILSA

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



Blindrafélagið annast ráðningu og tímabundið utanumhald kennsluráðgjafar vegna blindra og 
sjónskertra í umboði skólayfirvalda, og leitar því að blindrakennurum / kennsluráðgjöfum til starfa.   
Kennarar á öllum skólastigum og greinasviðum eru hvattir til að sækja um.  
Þeir sem verða ráðnir en hafa ekki sérmenntun sem blindrakennarar þurfa að vera tilbúnir að leggja stund 
á nám í blindrakennslu í fjarnámi við University of Birmingham 
(http://www.education.bham.ac.uk/programmes/cpd/courses/visual_impairment.shtml), samhliða vinnu 
í 18 mánuði frá lokum ágúst 2007.  Menntunarsjóður til blindrakennslu, stofnaður af Blindrafélaginu og  
Blindravinafélaginu, mun greiða skólagjöldin fyrir þá sem fara í fjarnámið.  

Starf kennsluráðgjafa / blindrakennara felst m.a. í:

• faglegri ráðgjöf, kennslu og stuðningi við blinda og sjónskerta nemendur á öllum skólastigum um allt land 
• fræðslu og ráðgjöf til starfsmanna allra skólastiga vegna blindra og sjónskertra nemenda
• fræðslu og ráðgjöf til aðstandenda blindra og sjónskertra barna
• námskeiðahaldi fyrir blinda og sjónskerta nemendur, fjölskyldur, faghópa og aðra sem að þeim koma
• þátttöku í rannsóknum, þróun og uppbyggingu þekkingar og þjónustu á sviði kennslu blindra og sjónskertra

Menntunar og hæfniskröfur

• Kennaramenntun á leik-, grunn eða framhaldsskólastigi, háskólamenntun á sviði fullorðinsfræðslu eða menntunarfræða
• Mikil lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
• Áhugi á uppbyggingu þekkingar og þróun í málefnum blindra og sjónskertra einstaklinga
• Góð færni í ritaðri og munnlegri ensku er skilyrði, færni í norðurlandamáli er kostur

Nánari upplýsingar veitir Hrönn Pétursdóttir í síma 690 2700, 
en umsókn ásamt ýtarlegri ferilskrá sendist til Blindrafélagsins, 
Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík fyrir 27. júlí 2007.

Ert þú kennari og hefur áhuga á að 
sérhæfa þig í kennslu og kennsluráðgjöf 

blindra og sjónskertra?

H
ér

að
sp

re
nt



Bifreiðastjórar
Vegna mikillar vinnu vantar okkur 

bifreiðastjóra með rútupróf til vinnu í sumar,
fjölbreyt verkefni, mikil vinna og góðir bílar

Umsóknir berist með tölvupósti til: atvinna@grayline.is.
Nánari upplýsingar í síma 660 1303.

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

Veislulist og Skútan
Óskum eftir að ráða í eftirtalin störf: 

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

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

hringið í s. 555 1810 Sigurpáll.

Vatnsholtsvegur 6
Grímsnes
Stórglæsilegt heilsárshús

Stærð: 94,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 20.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000
Húsið  stendur á  fallegum  stað  rétt  við  vatnið  með  einstakt  360  gráðu  útsýni.  Húsið  sem  stendur á  1
hektara eignarlóð sem nær niður að vatni Þetta er heilsárshús byggt úr finnskum límtrésbjálkum þar sem
vandað er til alls frágangs. Húsið skilast fullbúið með innréttingum og gólfefnum. Góð verönd er umhverfis
húsið en  það er  sjálft  94,3  fm  samkvæmt  fmr  auk  25 fm  svefnloft  Stutt  er í  alla  þjónustu í  Reykholti  og
Laugarási. SKIPTING: Komið er inn í forstofu með fallegri hurð með frönskum gluggum.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreason
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið hús 14 júlí frá 14:00 til 17:00

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is

517 3629

866-9954

699 4431

Fellasneið 24
350 Grundarfjörður
Vel skipulagt einbýlishús

Stærð: 192 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 25.400.000
Remax Lind kynnir 192fm forsteypt einbýlishús.  Íbúðin sjálf er 151,4 fm og bílskúrinn 40,6 fm.  Húsið selst
í því ástandi sem það er í dag, þ.e.a.s fokhelt og fullbúið að utan að fráskildum þakkant.  Ófrágengin lóð.
Tvöfalt gler er í öllu húsinu og mahogny gluggar frá Byko.  Bílskúrshurðin er brún. Þakið er svart valmaþak
-  með  uppteknu  lofti.   Þakrennur  eru  komnar.   Húsinu  fylgja  mjög  fallegar  beyki  innréttingar  frá  InnX í
eldhús, baðherbergi og þvottahús ásamt hlaðinni kamínu frá Funa.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Upplýsingar í s. 864 0803

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

864 0803

699 5008

Auglýsingasími

– Mest lesið



Gerum gott úr flessu
Pappír er frábært efni. Eftir a› hafa fært okkur fréttir og anna›
lesefni getur pappírinn ö›last n‡tt hlutverk. fia› eina sem vi›
flurfum a› gera er a› flokka hann og skila í næsta pappírsgám
e›a endurvinnslutunnu.



F
yrsta stopp er án efa 
Hróarskelda, þar sem 
Íslendingar hafa verið 
fjölmennir til margra 
ára.  Hátíðin er eflaust 
sú fyrsta sem kemur 

upp í huga Íslendinga þegar kemur 
að tónlistarhátíðum á erlendri 
grund. Ekki að ástæðulausu, einkar 
vel er staðið að hátíðinni. Fjölbreytt 
tónlistardagskrá, frábært and-
rúmsloft, bjórinn flæðir sem vatn 
og maturinn er góður, sem er langt 
frá því að vera sjálfgefið á tónlist-
arhátíðum. Hátíðin fer fram fyrstu 
helgina í júlí skammt frá Kaup-
mannahöfn og var þar fjölmenni 
sem fyrr. Ekki skemmir fyrir að 
hátíðin er haldin sem góðgerðar-
starfsemi og rennur því allur ágóði 
tónleikahaldsins til stuðnings tón-
listar-, menningar- og mannúðar-
samtökum. Um 170 hljómsveitir 
spiluðu á hátíðinni í ár. Þær þekkt-
ustu ásamt Björk okkar eru The 
Who, Beastie Boys, Muse, Arcade 
Fire og Arctic Monkeys. Margar 
frábærar, minna þekktar hljóm-
sveitir spiluðu á hátíðinni, Wilco, 
Young Pony Club, Grizzly Bear, 
Cold War Kids og Oh No Ono sem 
dæmi. Fyrir þá sem hafa gaman af 
raftónlist var einnig margt gott á 
boðstólnum, Booka Shade, Trent-
emøller og Justice svo eitthvað sé 
nefnt. Slayer lét ekki láta sjá sig 
þetta árið, eins og áætlað var, en 
hvort einhver gráti þá staðreynd 
veit ég ei. Hægt er að hlusta á tón-
list frá hátíðinni á www.radiofesti-
val.org.

Reading og Leeds Festivals eru  
enskar systrahátíðir haldnar sam-
tímis í Reading og Leeds, 24.-26. 
ágúst. Hátíðirnar bjóða upp á það 
besta í rokk-, indí-, pönk- og metal 
tónlist. Helstu hljómsveitir sem sjá 
má í ár eru Red Hot Chili Peppers, 
Smashing Pumpkins, Kings of Leon, 
Arcade Fire, Nine Inch Nails og 

Razorlight (sömu hljómsveitir spila 
á báðum hátíðum). Andrúmsloftið á 
þessum hátíðum getur ekki talist 
jafn vinalegt og á Hróarskeldu, 
mikið magn testósterons í loftinu 
og meira um snoðhausa. Maturinn 
á boðstólnum er ekki upp á marga 
fiska, grænmetisætur ættu að hafa 
sérstakan vara á. 

A Campingflight to Lowlands 
Paradise Lowlands (17.-19. ágúst) 
er ein vinsælasta tónlistarhátíð 
Hollands ásamt Pink Pop (26.-28. 
maí). Um 200 hljómsveitir stíga á 
stokk á hátíðinni og um 60 þúsund 
gestir staldra við. Andrúmsloftið 
er vinalegt og margt annað en tón-
list er á boðstólum, leikrit, kvik-
myndir og uppistand svo fátt eitt sé 
nefnt. Tool, Peter, Bjorn & John, 
The Killers, Arcade Fire, Basem-
ent Jaxx, Damien Rice, Interpol, 
Jimmy Eat World, Justice, Kaiser 
Chiefs, Kings of Leon, Klaxons, 
M.I.A. og Motörhead koma fram á 
hátíðinni ásamt fjölda annarra 
hljómsveita.

 Fyrir tónlistarunnendur sem eru 
tilbúnir að gera sér ferð yfir Atl-
antshafið til Bandaríkjanna eru 
nokkrir spennandi möguleikar. 
Lollapalooza

Merking Lollapalooza er „merki-
legur eða óeðlilegur hlutur“, sem á 
vel við Perry Farrell, manninn bak 
við hátíðina. Perry er betur þekkt-
ur sem söngvari Jane’s Addiction, 
sem var aðal aðdráttarafl hátíðar-
innar þegar hún hóf göngu sína 
1991. Hátíðin naut góðs af vinsæld-
um grugg (grunge) tónlistarstefn-
unnar og var upp á sitt besta árið 
1994. Leiðin lá hins vegar niður á 
við eftir að Kurt Cobain framdi 
sjálfsmorð sama ár, stuttu áður en 
Nirvana átti að stíga á svið. Sökum 
slæmrar hegðunar tónleikagesta 
og fjölda slysa var tónlistarhátíðin 
árið 1997 sú síðasta um nokkurn 
tíma. Jane’s Addiction kom saman 

á ný 2003 og kom Lollapalooza þá 
handan móðunnar miklu. Gestir 
það árið kvörtuðu sáran yfir háu 
miðaverði og hætta þurfti við hátíð-
ina árið eftir, sökum slakrar miða-
sölu. Nú er hátíðin haldin í Chicago-
borg 3.-5. ágúst. Helstu listamenn 
sem koma fram í ár eru Daft Punk, 
Yeah Yeah Yeah´s, Clap Your Hands 
Say Yeah, Muse, Snow Patrol, Int-
erpol, Modest Mouse, The Rapture, 
Peter Bjorn & John, Tapes ‘n Tapes, 
!!! og TV on the Radio.

Austin City Limits er önnur árleg 
þriggja daga hátíð sem hefst 14. 
september. Austin er sannkölluð vin 
í eyðimörkinni Texas, frábær borg. 
Einn stærsti háskóli Bandaríkjanna, 
University of Texas Austin, er í 
borginni og sjá má gamla hippa á 
hverju strái, mjög vinalegt and-
rúmsloft. Tónlistarlíf er í hávegum 
haft í Austin og mæta um 65 þúsund 
manns á hátíðina árlega til að hlusta 
á allt frá kántrí yfir í hipphopp. 
Hægt er að sjá fjölda heimsfrægra 
listamanna á hátíðinni, Bob Dylan, 
Björk, The White Stripes, Wilco, 
Arcade Fire, My Morning Jacket, 
Queens of the Stone Age, Bloc Party, 
Gotan Project, Ziggy Marley, Dec-
emberists og Yo La Tengo svo ein-
hverjir séu nefndir. 

Osbourne-fjölskyldan, sem stendur 
fyrir tónlistarhátíðinni, ákvað í ár 
að skera sig úr fjöldanum með því 
að hafa ókeypis inn á alla tónleika 
hátíðarinnar, sem sem eru haldnir 
víðs vegar um Bandaríkin frá miðj-
um júlí til loka ágúst í sumar. Áhuga-
samir geta farið inn á heimasíðu 
hátíðarinnar til að reyna að næla sér 
í miða, ég hef þó heyrt að ansi erfitt 
sé að ná í einn og slíkir fari fyrir 
háar fjárhæðir á eBay-vefsíðunni. 
Hljómsveitirnar sem koma fram í 

ár eru ekki jafn þekktar og fyrri ár, 
en ásamt Ozzy Osbourne sjálfum 
má þó nefna Lamb of God, Static-X 
og nautin í Lordi. 

Fyrir þá sem eru í miklum ferðahug 
og eru tilbúnir að ferðast yfir hálfan 
hnöttinn til að upplifa tónleikahátíð, 

strendur og kengúrubox er Big Day 
Out hinn besti möguleiki. Hátíðin 
ferðast um Ástralíu og Nýja-Sjáland 
og eru tónleikarnir í janúar og 
febrúar á hverju ári. Tool, Muse, 
Jet, Violent Femmes, The Streets, 
The Killers, The Vines, Diplo og Hot 
Chip eru meðal þeirra hljómsveita 
sem stíga á stokk þetta árið.

Rokk, rigning 
og drullumall
Hver fer að verða síðastur að næla sér í miða á eina af 
tónlistarhátíðum sumarsins. Sú stærsta í Evrópu, Glastonbury, fór 
fram fyrir fáeinum helgum með tilheyrandi rigningu, leðjubaði og 
drullumalli. Baldur Héðinsson fjallar um erlendar útihátíðir og veitir 
nokkur vel valin ráð um hvernig er best að búa sig undir þær. 



PSAECE-00U00HN5
TOSHIBA SATELLITE A200-1CZ
Intel® Core 2 Duo T5500
- 1.66 GHz / 667 MHz / 2 MB
15.4” WXGA TruBrite skjár
- 1280 x 800 upplausn
nVidia GeForce Go 7300 320MB
2GB Vinnsluminni (1024x2-667)
200GB SATA Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Nýtt A4 lyklaborð (Full Size)
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
4xUSB2 / FireWire / TV out
Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

14.891 8.145 5.896* ** ***Innbyggð netmyndavél og mic
Tölvan kemur útbúinn netmyndavél og
hljóðnema. Nú þarftu ekki að kaupa þetta
aukalega.

nVidia GeForce 7300
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta.

15,4” WXGA TrueBrite skjár
Skarpur og bjartur skjár með sérstakri
glampavörn. Skjárinn er einn mikilvægasti
hluti tölvunnar.

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

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

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

MSN
Innbyggð netmyndavél tryggir að
þú getir látið sjá þig á msn

15,4”

149.999

PSAE0E-02701GN5
TOSHIBA SATELLITE A200-1GU
Intel® Dual Core T2080
- 1.73 GHz / 533 MHz / 1 MB
15.4” WXGA TruBrite skjár
- 1280 x 800 upplausn
Intel 943 128MB skjákort
1GB Vinnsluminni (512x2-667)
80GB SATA Harður diskur
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Nýtt A4 lyklaborð (Full Size)
- með sex flýtihnöppum
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 2.72kg á þyngd

Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

Innbyggður kortalesari
Tölvan kemur útbúin kortalesara. Auðvelt
að hlaða myndum af stafrænu
myndavélinni.

15,4” WXGA TrueBrite skjár
Skarpur og bjartur skjár með sérstakri
glampavörn. Skjárinn er einn mikilvægasti
hluti tölvunnar.

1GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

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

80GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum,
ljósmyndum og tónlist á 80GB hörðum
disk.

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

15,4”

11.953 6.552 4.751* ** ***

119.999

NIN,

TAKTU AFRIT!

14. 999
300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
útvær harður diskur fylgir!

PA NIN,

TAKTU AFRIT!

NÝJA LÍNAN
FRÁ TOSHIBA!



lofttegunda frá gasvinnslustöðinni 
verði í algjöru lágmarki. 

„Með þessari tækni breytist 
þessi starfsemi úr því að vera hluti 
af vandamálinu [vegna gróður-
húsaáhrifanna] í að vera hluti af 
lausninni,“ segir Sverre Kojedal.

Annað dæmi um mikilvægar 
tækninýjungar í gasvinnslustöð-
inni er gerð sjálfs „frystiskáps-
ins“, kælibúnaðarins sem kælir 
síað jarðgasið niður í fljótandi 
form við 163 gráðu frost. Kælibún-
aðurinn er tæknilegt hjartastykki 
stöðvarinnar. Hann var smíðaður í 
Cadiz á Suður-Spáni og síðan flutt-
ur með stærsta flutningaskipi 
heims alla leið norður eftir, meira 
en 2.000 km langa leið, þar sem 
honum var síðan smellt í samband 
við annan búnað sem búið var að 
byggja upp á staðnum. 

Nú telst það magn gass sem hægt 
er að sækja upp úr borholunum á 
Mjallhvítarsvæðinu vera um 193 
milljarðar rúmmetra. Á núverandi 
verðlagi er söluandvirði þess yfir 
4.000 milljarðar íslenzkra króna. 
Gert er ráð fyrir að það muni taka 
25-30 ár að koma þessu gasmagni í 
gegnum vinnsluferlið. 

Að sögn Kojedals er gasvinnslan 
á Mjallhvítarsvæðinu aðeins byrj-
unin á gas- og olíuvinnslu í Bar-
entshafi. Rannsóknir benda til að 
allt að fjórðung þeirra nýtanlegu 
jarðgas- og olíulinda sem eftir er 
að uppgötva í heiminum sé að finna 
í Norðurhöfum. 

Eftir því sem Norðurheimskauts-
ísinn hopar í takt við hlýnun 
loftslags, og eftir því sem leitar- 
og borunartækninni fleygir fram, 
er þetta viðkvæma hafsvæði að 
opnast fyrir nýju olíu- og 
gasvinnslukapphlaupi.

Með Mjallhvítarsvæðinu eru Norð-
menn nú frumkvöðlar í slíkri 
vinnslu svo hátt í norðri og hafa 

þar með aflað sér tækni- og verk-
kunnáttu sem skapar þeim forskot 
á aðra. Þar sem stærsti hluti olíu- 
og gaslindanna í Barentshafi er 
talinn vera í rússneska hluta þess 
skiptir þetta máli fyrir samskipti 
Norðmanna og Rússa á þessu 
sviði.

Norsk fyrirtæki hafa sótzt eftir 
að taka þátt í að bora eftir gasi á 
svonefndu Shtokman-svæði í 
rússnesku Barentshafslögsög-
unni. Gaslindirnar þar eru taldar 
geyma minnst 2.400 milljarða 
rúmmetra af jarðgasi – það er 
meira en tólffalt það magn sem 
vitað er um á Mjallhvítarsvæð-
inu. En á Shtokman-svæðinu er 
hafdýpið og fjarlægðin frá landi 
mun meiri en á Mjallhvítarsvæð-
inu – dýpið er um 350 metrar og 
fjarlægð frá landi um 550 kíló-
metrar – sem gerir það að mjög 
krefjandi verkefni að koma gas-
inu þaðan í vinnslu. Rússar hafa 
hins vegar mótað þá stefnu að 
hleypa engum erlendum fjárfest-
um með beinum hætti að nýtingu 
orkulinda Rússlands. Að sögn 
Kojedals er hans fyrirtæki, 
Statoil, þó alveg rólegt yfir því 
þar sem staðreyndin sé sú að 
norsku fyrirtækin búi yfir 
þekkingu, tækni og reynslu sem 
Rússar munu þurfa á að halda 
þegar þeir fara út í að sækja til 
dæmis gasið á Shtokman-
svæðinu. 

„Við trúum á þetta svæði,“ segir 
Kojedal, og á þar við hina miklu 
gas- og olíuvinnslumöguleika í Bar-
entshafi. Reikna megi með því að 
það muni taka um 20 ár til viðbótar 
að fullkomna tæknina til gas- og 
olíuvinnslu við hinar erfiðu aðstæð-
ur hánorðursins. Sú tækni þarf að 
gera unnt að gera borholur á allt að 
500 metra hafdýpi, á svæðum þar 
sem jafnvel er hafís, og hún þarf að 
vera örugg svo að sem minnst 
hætta sé á mengunarslysi í hinu 
viðkvæma vistkerfi norður-
hjarans. 

Kojedal bendir á að það losni 
miklu minni koltvísýringur út í 
andrúmsloftið við brennslu jarð-
gass en kola, og þannig stuðli 
aukin gasvinnsla að því að gera 
orkubúskap margra landa 
umhverfisvænni, þar sem gas-
orkuver koma í stað kolaorku-
vera. Það sem sé þó ef til vill enn 
mikilvægara við að nýta gas- og 
olíulindir Norðurhafa tengist 
orkuöryggi Evrópu. Ríki Evrópu-
sambandsins, sem eru mjög háð 
innflutningi á orku, eru mjög 
áhugasöm um að skjóta sem 
flestum stoðum undir orkuað-
kaup sín. Í flestum tilvikum 
þýðir þetta í raun að viðkomandi 
lönd vilja verða minna háð inn-
flutningi frá Rússlandi og Persa-
flóalöndunum og því er áhuginn 
á að kaupa norska Barentshafs-
gasið mikill. 

Megnið af gasinu frá Mjallhvít-
arsvæðinu verður flutt til Banda-
ríkjanna, þar sem Statoil hefur 
komið upp eigin móttökustöð fyrir 
fljótandi gasið frá Melköya. En 
vegna hins mikla áhuga í Evrópu 
verður gasið einnig selt þangað í 
gegn um gasbirgðastöðvar á 
Spáni.

Síðustu mánuði hefur hver eining 
gasvinnslustöðvarinnar á Melk-
öya verið í prófun. Verkefnið er 
níu mánuðum á eftir upprunalegri 
áætlun, sem Kojedal segir að sé 
skiljanlegt vegna þeirra mörgu 
nýjunga sem finna þurfti upp á til 
að leysa öll vandamál sem upp 
komu við smíði norðlægustu gas-
vinnslustöðvar heims. „Í ágúst 
hefst framleiðsla á fljótandi gasi í 
stöðinni,“ segir Kojedal. Fyrsta 
skipið sem sigli á markað með 
Mjallhvítargas leggi upp frá Melk-
öya í haust og stefnt sé að því að 
framleiðslan og útflutningurinn 
verði síðan komin í fullan gang um 
áramótin.

G
asvinnslan í 
Hammerfest á sér 
langan aðdrag-
anda. Það var í 
byrjun níunda ára-
tugar síðustu aldar 

sem norsk yfirvöld gáfu út fyrstu 
leyfin fyrir gas- og olíuleit í norska 
hluta Barentshafsins. Strax árið 
1981 fannst fyrsta gaslindin, sem 
fékk nafnið Askeladd. Skammt 
þar frá fannst síðan Albatross-
svæðið og loks Mjallhvít árið 1983, 
en það svæði hefur að geyma 
mesta gasmagnið. Þessar gaslindir 
eru á 300-350 metra hafdýpi. 
Borholurnar eru síðan um tveggja 
og hálfs kílómetra djúpar. 

„Með þeirri tækni sem tiltæk 
var á þessum tíma gat nýting þess-
ara linda ekki borgað sig,“ útskýr-
ir Sverre Kojedal, upplýsinga-
stjóri Mjallhvítarverkefnisins hjá 
Statoil, norska ríkisolíu- og 
gasfyrirtækinu. Málið hafi síðan 
verið tekið upp á ný árið 1997, en 
þá höfðu framfarir í borunar- og 
leiðslulagningartækni á hafsbotni, 
auk hækkandi verðs á jarðgasi, 
opnað nýja möguleika. 

Á næstu fimm árum þróaðist 
málið áfram, unz árið 2002 lá fyrir 
að ráðizt yrði í framkvæmdir. 
Ákveðið var að þannig yrði gengið 
frá borholunum og leiðslunum frá 
þeim á hafsbotni, að enginn bor-
pallur þyrfti að vera varanlega 
yfir þeim, og hægt væri að stýra 
flæðinu upp úr þeim beint frá 
landi. Þannig er gengið frá borhol-
unum, að hægt er að draga troll 
yfir þær án þess að þær eða trollið 
hljóti skaða af. Þetta er mikilvægt 
atriði til að gasvinnslan lendi í 
sem minnstum hagsmunaárekstri 
við aðalatvinnuveginn í Norður-
Noregi, sjávarútveginn.

Jafnframt var ákveðið að leiðsl-
urnar yrðu teknar á land á eynni 
Melköya við Hammerfest og gasið 
unnið til útflutnings þar. Statoil 
festi kaup á eynni og hefur nú, í 
félagi við fleiri fyrirtæki, fjárfest 
alls 58 milljarða norskra króna, 
andvirði yfir 600 milljarða 
íslenzkra, í að breyta eynni í fyrstu 
gasvinnslustöðina af sinni gerð í 
Evrópu, og á hún reyndar engan 
sinn líka í heiminum. Þetta er 
stærsta einstaka fjárfesting í 
atvinnustarfsemi sem í hefur 
verið ráðizt í Norður-Noregi fyrr 
og síðar.

Sú tækni að frysta jarðgas niður 
í fljótandi form og flytja það 
þannig á tankskipum er að vísu 
sem slík ekki ný – allnokkur 

reynsla er af slíkum flutningum í 
Austur-Asíu og víðar. 

En eins og gefur að skilja þegar 
ráðizt er í slíkt verkefni langt fyrir 
norðan heimskautsbaug – Hammer-
fest er norðan við 70. breiddargráðu 
– þarf að leysa mörg vandamál sem 
ekki koma upp þegar framkvæmt 
er á suðlægari slóðum. Þess vegna 
hefur þurft að sérsníða margvísleg-
ar nýjar tæknilegar lausnir til að 
reisa norðlægustu gasvinnslustöð 
heims.

Meðal hinna fjölmörgu aðila 
sem komið hafa að framkvæmd-
inni er íslenzka verktakafyrirtæk-
ið Ístak, sem í umboði danska móð-
urfyrirtækisins Pihl & Sön kom að 
byggingu brimvarnagarða í kring 
um athafnasvæðið á Melköya. 
Íslenzka fyrirtækið naut þar 
reynslu sinnar af að vinna við nátt-
úrulegar aðstæður sem svipar 
mjög til þeirra sem eru þarna við 
norðausturjaðar Atlantshafsins. 

Alls hafa fram til þessa um 
22.000 verkamenn og aðrir starfs-
menn frá yfir 60 löndum komið að 
Mjallhvítar- og Melköya-verkefn-
inu. Við smíði stöðvarinnar unnu 
þar að jafnaði um 3.000 manns en 
þegar hún verður komin í reglu-
bundinn rekstur mun hann skapa 
um 500 manns atvinnu á Hammer-
fest-svæðinu, að sögn Kojedals, 
þar af um 180 í stöðinni sjálfri. 

Kojedal útskýrir, að auk þess að 
þola veðurhörkur hánorðursins 
með tilheyrandi sjógangi þurfi 
búnaðurinn í gasvinnslustöðinni á 
Melköya að uppfylla margvísleg-
ar aðrar kröfur. Þannig á til dæmis 
að vera hægt að fanga koltvísýr-
inginn sem fellur til í vinnsluferl-
inu og dæla honum aftur niður í 
borholurnar. Það hefur hvergi 
verið reynt áður. Kojedal segir að 
enn sé verið að vinna í því að þróa 
þessa tækni, en hún muni verða til 
þess að losun gróðurhúsa-

Gasævintýrið í Norðurhöfum
Í haust munu hefjast flutningar á frystu jarðgasi í 
risavöxnum tankskipum frá Hammerfest í Norður-
Noregi. Siglingaleið þessa eldfima farms mun 
liggja framhjá Íslandi. Auðunn Arnórsson heimsótti 
nyrsta bæ heims og fræddist um gasævintýrið í 
Norðurhöfum, sem að sögn er aðeins að byrja. 
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Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.gatur.net

LEYSTU
KROSSGÁTUNA!

ÞÚ GÆTIR UNNIÐEPIC MOVIE Á DVD!

Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. - 99 kr. sms-ið

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ

á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.

Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.

Fyrirtæki tískuhönnuðarins Valentino, Valentino 
Group, hefur keypt 45 prósenta hlut í tískumerk-

inu Proenza Schouler. 
Það eru hinir ungu 
hönnuðir Lazaro Hern-
andez og Jack McColl-
ough sem hanna undir 
merkinu en fyrir þá er 
hið nýja fyrirkomulag 
ákveðið öryggisnet. 
Fyrir Valentino er 
þetta spurning um að 
yngja upp ímyndina. 

„Við erum mjög 
ánægðir að hafa þetta 
öryggisnet fyrir fyrir-
tækið okkar en það 
höfum við aldrei áður 
haft,“ sagði Hernand-
ez. „Fyrirtækið hefur 
vaxið stórkostlega á 
undanförnum árum og 
til þess að það sé hægt 
er nauðsynlegt að hafa 
sterka fjárhagsstöðu. 
Einnig er gott að hafa 
félaga sem styður við 
bakið á manni og sem 
kann á bransann.“

Proenza Schouler er 
vinsælt tískumerki 
sem vann CFDA-verð-
launin í kvenmanns-
fatnaði ásamt hönnuð-
inum Oscar De La 
Renta. 

„Þessir tveir ungu 
drengir eru ferskir og 
skemmtilegir,“ sagði 
Stefano Sassi, fram-
kvæmdastjóri 
Valentino Fashion 
Group. „Ég tel þá hafa 
mikla möguleika á að 
vaxa og um leið getum 
við hjálpað þeim með 
fjárhagslegu hliðina. 
Þetta er hið fullkomna 
samband.“

Valentino kaupir hlut 
í Proenza Schouler

„Hann tímdi varla að depla augun-
um og gaf sig svo mjög á vald lita 
í runnum hinumegin árinnar, að 
hann veitti því naumast athygli að 
götuslóðinn rétti skyndilega úr 
sér og lagðist sniðhallt upp silfur-
hvíta mosavaxna bungu. Hestur-
inn spyrnti fastara í jörðina og 
reisti eyrun, niðurinn í ánni þyngd-
ist og dýpkaði, eins og flötum boga 
væri strokið yfir dimmtóna 
strengjahljóðfæri, það blikaði á 
hvíta sveipi í straumnum og and-
artaki síðar birtist lítill foss í 
slakkanum undir bungunni, freyð-
andi og bjartur. 

Ólafur Jóh. Sigurðsson: 
Litbrigði jarðarinnar (1947)

„Fréttaþula á líbanskri sjónvarps-
stöð var rekin...“ segir í Blaðinu 
16. júní, en síðar er svo sagt „hinn 
fréttaþulurinn“. Þulur er auðvitað 
þulur, hvort sem hann er kona eða 
karl. Orðið þula er aftur á móti 
ljóð í frjálsu formi, romsa, rolla, 
runa. Íslensk orðabók segir þó að 
orðið geti merkt kvenkyns kynni, 
„einkum í sjónvarpi“. Og það var 
víst þar sem þessi vitleysa byrj-
aði. Í málinu er tvenns konar kyn: 
eðlilegt kyn (karl – kona) og mál-
fræðilegt kyn, og þar má í raun 
einu gildi um kyn þess sem starfi 
gegnir, þótt hefð sé fyrir kyn-
greiningu sums staðar. En oft end-
ist sú greining ekki. Konur eru t.d. 
miklu fremur kennarar en 
kennslukonur. Eigum við að fara 
að segja „lækna“ um konu sem er 
læknir?

„Egill Helgason hefur ollið 
úlfúð...“ segir í Fréttablaðinu á 
þjóðhátíðardaginn, og sést enn 
einu sinni hve illa blaðamenn 

kunna að beygja algengar sagnir. 
So. beygist valda – olli – valdið 
(hann hefur valdið). Ég hef áður 
sagt í þessum pistlum að málfar 
blaðamanna er ekki einkamál 
þeirra. Til þeirra verður að gera 
kröfu um einhverja lágmarks 
kunnáttu í íslenskri málfræði og 
málnotkun. Svona málglöp eru 
óafsakanleg.

„Ströngust allra listgreina er ball-
ett“ – segir í fyrirsögn hér í Frétta-
blaðinu 19. júní, og er vanhugsun, 
svo að ekki sé meira sagt. Lo. 
strangur á hér við ballett, sem er 
karlkyns. Ef blaðamaður hefði 
sett frumlagið fremst, hefði hann 
(blaðamaður er karlkynsorð, þótt 
hann kunni að vera kona) trúlega 
séð villuna. Ballett er strangastur 
allra listgreina. Umhugsun er 
þörfust allra gerninga.

sagði íþróttafréttamaður í Sjón-
varpinu 18. júní, og þetta heyrir 
maður því miður oft. Hér er rugl-
að saman tveimur orðum. Annars 
vegar er orðið endir (þf. endi):
endalok, niðurstaða, og hins vegar 
orðið endi: spotti á snæri, og á 
hann má binda hnút, en ekki á 
endalokin. Því skal segja: binda 
enda á e-ð.

Ónefndur maður sendir þessi 
heilræði:

Ef þú getur einhvern tíma orðið 
maður

skaltu varast venjublaður,
vertu aldrei sjálfumglaður

Vilji menn senda mér brag-
hendu eða góðfúslegar ábending-
ar: npn@vortex.is
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Það að búa á Íslandi 
hefur í för með sér 
að í hvert skipti 
sem fólk vill svala 
útþránni þarf það 
að takast á hendur 
flugferð. Á þessum 

síðustu og verstu tímum þýðir 
þetta að ferðalagið bæði hefst og 
endar á kvöl og pínu. Mér hefur 
aldrei verið sérstaklega hlýtt til 
flugvalla, en ég held að liðið sum-
arfrí hafi endanlega fest í sessi 
andúð mína á þeim mannvirkjum, 
og aðgerðunum sem þeim fylgja. 

Ég komst tiltölulega klakklaust 
af landi brott, og burtséð frá fimm 
tíma seinkun á flugi skyldmenna
minna (sem hafði í för með sér fjóra 
bíltúra yfirritaðrar yfir Eyrarsunds-

brúna) var ég enn nokkuð sátt við 
flugvallarferðirnar. 

Viku eftir fríbyrjun héldum ég 
og sambýlingurinn á þann merka 
flugvöll og Íslendingavin, Kastrup, 
til að innleiða tveggja vikna ferð 
um Slóveníu og Króatíu. Við 
mættum galvösk klukkan níu að 
morgni, tveimur tímum fyrir flug 
eins og okkur bar skylda til. Þegar 
við gengum inn í bygginguna 
fengum við fleiri hundruð úrillra 
farþega í fangið. Flugstöðin var 
svo stappfull að sardínudós virðist 
rúmgóð í samanburði. 

Þegar kortér var í flug, og ég 
var farin að nötra af stressi, var 
okkur kippt fram fyrir röð og 
send upp í fríhöfn, mér til mikils 
léttis. Sami léttir var fljótur að 

hverfa þegar ég kom fyrir horn 
og við mér blasti kílómetraröð í 
öryggistékk. Með frekju og dóna-
skap tókst mér að troða okkur þar 
í gegn, og þegar við sprettuðum í 
átt að hliðinu voru fimm mínútur 
í flug. 

Fyrir handan næsta horn beið 
okkar svo önnur kílómetraröð í 
vegabréfsskoðun, sem við höfðum 
þó þegar flaggað tvisvar sinnum.

Restina man ég varla sökum 
bilunar í eigin vélabúnaði sökum 
pirrings. Ég veit hins vegar að ég 
var enn pirruð þegar vélin lenti í 
Slóveníu. Ég skil vel að það þurfi 
að tryggja öryggi flugfarþega. En 
mér þykir verra að það þurfi að 
drepa sömu farþega úr pirringi í 
staðinn.



Persónur og leikendur í Árbæjarsafni
Kl. 17.00
Helgi Kristinsson opnar 
sýningu sína „Sound Orb“ í 
DaLí Gallery, Brekkugötu 9 á 
Akureyri, laugardaginn 14. júlí 
kl. 17. Verk hans Sound Orb er 
innsetning og hljóðverk í 
viðkvæmum gifskúlum sem 
áhorfandi/hlustandi getur 
handfjatlað og lagt við hlustir 
hljóð hverrar kúlu fyrir sig. 
Listamaðurinn setur fram 
spurningar um sýningarrýmið 
og tilvist þess og skapar í 
leiðinni ákveðið andrúmsloft 
fyllt hljóðum. Helgi framkallar 
þar hljóðin í DaLí Gallery í 
kúlurnar og er mjög áhugavert 
að sjá og heyra hvernig DaLí 
hljómar.

Tvær sýningar opna í Safni 
á Laugavegi í dag. Tumi 
Magnússon myndlistarmað-
ur sýnir ljósmyndaverk í 
mismunandi stærðum, en 
hin hollenska Jennifer Tee 
gerir innsetningu undir titl-
inum Down the Chimney.

Tumi Magnússon er búsettur í 
Kaupmannahöfn, þar sem hann er 
prófessor við málaradeild Kon-
unglegu listaakademíunnar. Á 
undanförnum árum hafa form og 
rými skipað stóran sess í listsköp-
un Tuma. Verkin sem hann sýnir í 
Safni bera merki þess.

„Ég er annars vegar með myndir 
á álplötum og svo eina sem er 
stækkuð upp þannig að hún passar 
á ákveðinn vegg í rýminu og límd 
beint á vegginn,“ útskýrði Tumi. 
„Þessar myndir fjalla allar frekar 
mikið um rými og framsetningu,“ 
sagði hann. 

Í minni ljósmyndaverkunum 
hefur Tumi myndað kassa og aðra 
ferkantaða hluti og meðhöndlað 
myndirnar í tölvu. „Maður getur 
tekið myndir af hlutum og aðlagað 
þá ákveðnu rými þannig að þeir 

breyti um form. Þá halda þeir 
kannski einhverjum af sínum 
sérkennum en tapa öðrum, og 
verða við það eitthvað annað,“ 
sagði Tumi. Veggljósmyndin er 
kannski enn nærtengdari til-
raunum með rými og form. „Ef 
maður skoðar stóru myndina er 
þetta verk sem fellur bæði beint 
inn í rýmið og breytir því um leið. 
Þar á sér stað nokkurs konar 
samruni hlutar og rýmis,“ sagði 
Tumi, sem kveðst mjög hrifinn af 
slíku formi. Á sýningu með 
verkum hans sem opnaði í 
Skaftfelli síðustu helgi gefur að 
líta tvær slíkar veggmyndir ásamt 
nokkrum vídeóverkum. 

Jennifer Tee er hollensk mynd-
listarkona sem vinnur mikið með 
innsetningar, þar sem hún nýtir 
margvísleg birtingarform mynd-
listarinnar og kemur gjarnan fram 
sjálf. Í innsetningu hennar í Safni 
blandar hún saman ljósmynda-
portrettum, myndbandsverkum
og púðum í lagi fugla. Sýningin 
hennar ber yfirskriftina „Down 
the Chimney“ og vísar þannig til 
ferðalags eða umbreytingar yfir í 
óþekktan veruleika. 

Sýningarnar verða opnaðar í 
dag kl. 17 og standa til 26. ágúst.

  

Vito Rocco er snjall leikstjóri og 
hálfur Íslendingur sem vann keppni 
á Myspace sem kallast MyMovie 
MashUp. Verðlaunin voru 1 milljón 
breskra punda sem Vito má nota til 
þess að gera sína fyrstu kvikmynd í 
fullri lengd. Alls voru um átta hundr-
uð stuttmyndir sendar inn í keppn-
ina en dómarar völdu þrjár bestu og 
þá fengu myspace-gestir að kjósa. 

„Ég er gríðarlega ánægður og 
hlakka til að hefja tökur á myndinni 
minni, Faintheart,“ sagði Vito, sem á 
íslenska móður. Stuttmyndin Good-
bye Cruel World sem Vito sendi inn 
í keppnina þótti einstaklega hrífandi 
og hugljúf. Hún er um ungan dreng 
sem missir vin sinn sem er háaldr-
aður maður en í myndinni fær áhorf-
andinn að fylgjast með hvernig 
drengurinn tekst á við dauða vinar 
síns. Myndin var afar vinsæl, fékk 
yfir sextán þúsund áhorf og um sex-
tíu prósent atkvæða. Vito hyggst 
svo gera myndina Faintheart í fullri 
lengd sem mun fjalla um hóp fólks 

sem bregður sér í hlutverk fornald-
arvíkinga í frístundum. 

„Goodbye Cruel World bjó yfir 
fágun og tilfinningadýpt sem hreif 
mig. Myndin var einkar vel gerð, 
sagði fallega sögu og var mjög fynd-
in. Ég hlakka til að sjá hvernig Vito 
tekur söguna Faintheart og býr til 
kvikmynd,“ sagði Michael Caton-
Jones sem sat í dómnefnd en þar 
voru einnig Sienna Miller, Kevin 
MacDonald og Nick Love.

Hreif alla með sér

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

Garðhúsgögn - Gegnheilt tekkGarðhúsgögn - Gegnheilt tekkGarðhúsgögn - Gegnheilt tekk

-20% -15%

Ibiza legubekkur
Verð: 27.000,-

Átthyrnt borð og 4 klappstólar m/örmum
Borð 120cm. í þvermál 

Tilboðsverð nú: 39.360,-
(ATH! verð án sessana)

Dorset stóll
m/stillanlegu baki

Verð áður: 11.500,-
Verð nú: 9.775,-

Marlboro bekkur
Verð: 43.000,-

Stækkanlegt borð, 4 klappstólar m/arm
og 2 stólar m/stillanlegu baki
Stærð: 120cm(60cm)x120cm

Verð: 77.310,-

Ibiza legubekkur
Verð: 27.000,-

Átthyrnt borð og 4 klappstólar m/örmum
Borð 120cm. í þvermál 

Tilboðsverð nú: 39.360,-
(ATH! verð án sessana)

Dorset stóll
m/stillanlegu baki

Verð áður: 11.500,-
Verð nú: 9.775,-

Marlboro bekkur
Verð: 43.000,-

Stækkanlegt borð, 4 klappstólar m/arm
og 2 stólar m/stillanlegu baki
Stærð: 120cm(60cm)x120cm

Verð: 77.310,-



Belgíski hönnuðurinn Dries Van 
Noten er snillingur í að blanda 
formlegum og fínum stíl við hinn 
hversdagslega. Í sumarlínu sinni 
fyrir 2007 kynnti hann eins konar 
sportklæðnað sem var þó ekki ætl-
aður til íþróttaiðkunar heldur var 
um að ræða íþróttafatnað úr ein-
staklega fínum og gerðarlegum 
efnum. Hælaskórnir sem hann 
paraði við voru eins og háhælaðir 
íþróttaskór en í bland við þetta allt 
voru pallíettujakkar og töffaraleg 
förðun.

Þessu útliti er alls ekki erfitt að 
ná. Sportlegir parka-jakkar, víðar 
stuttbuxur, bómullarbolir og 
kannski jafnvel töffaralegir, 
marglitaðir pallíettujakkar og eitt-
hvað röndótt er það eina sem þarf. 
Litirnir eru flestir í daufari kant-
inum. Grár, ljósbrúnn, hvítur og 
svartur en í bland eru sterkir litir 
eins og gulgrænn, dökkbleikur og 
blár. Til að fullkomna þetta þarf 
svo hvít eða ljós sólgleraugu með 
dökku gleri. 
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9. HVERVINNUR

3 VIKUR ÁTOPPNUM ÍUSA!

SMS
LEIKUR

ÞESSAR 8 KONUR MUNU
HITTA 1 BRJÁLAÐAN MANN

FRUMSÝND
18.07.07

SENDU SMS JA DPF

Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ

MIÐA FYRIR TVO!

FLOTTIR AUKAVINNINGAR Í BOÐI!

Nú standa útsölur yfir í búðunum og þótt ég geti alltaf fundið mér 
eitthvað smá til að kaupa á þeim þá get ég ekki beðið eftir nýjum 
vörum. Ég kann miklu betur að klæða mig á veturna enda elska ég 
stóra trefla, hlýjar peysur, leggings og úlpur. Sumarútsölur eru lang 
verstu útsölurnar, finnst mér. Hvað á maður að gera við allt þetta 
skæra og kuldalega drasl? Nota það í einn mánuð eftir eitt ár? Ég held 
nú síður. Vetrarútsölur eru miklu betri því þótt maður kaupi sér hlýja 
peysu að vori til þá er vel hægt að nota hana á íslenskum sumardögum.   

Ef skoðaðar eru tískulínurnar fyrir komandi vetur er vel hægt að 
finna nokkur atriði sem standa upp úr og er nauðsynlegt að 

eiga fyrir veturinn. Til dæmis eru breið belti yfir kápur 
mjög áberandi, litríkir og hressandi klútar í anda 
Balenciaga, skosk tartan-mynstur í þykkum og gerðar-
legum efnum og sjóarastíllinn, eða „nautical“. Einnig 

væri gaman að eiga fallega en hlýja stuttermakápu 
sem fer ósköp vel með háum leðurhönskum, plíserað 
pils úr fallegu efni, stóra og fína skóla- eða vinnu-
tösku, þykkar og hlýjar sokkabuxur í öllum litum, 
innvíðar pokabuxur, uppreimaða vetrarskó og svo 
fullt af þykkum og stórum treflum. 

Mér finnst fólk almennt allt of feimið við að 
klæða sig nógu vel. Á unglingsárum mínum þótti 
það nánast hallærislegt að vera vel klæddur og ég 
man eftir örþunnri og stuttri nælonúlpu sem ég 
keypti mér á einn veturinn. Mér fannst ég rosa fín í 
henni en mætti með fjólubláar varir inn úr 
kuldanum. Núna hins vegar er ég frekar of vel 
klædd en hitt. Finnst hrikalega töff að vera með 

risastóran trefil eins og á meðfylgjandi mynd úr 
smiðju Dries Van Noten sem ég fjalla um hér á 
síðunni.

Hlýr og notalegur 
vetur fram undan



Útsalan
í fullum gangi

afsláttur af
öllum vörum

40%

sími 551 3200



David og Victoria Beckham 
fengu móttökur á borð við 
þjóðhöfðingja þegar þau 
mættu til Los Angeles í 
gærmorgun þar sem nú 
hefst nýr kafli í þeirra lífi.  

Sannkallað Beckham-æði ríkir nú í 
Bandaríkjunum og mættu þúsund-
ir trylltra aðdáenda á flugvöllinn 
til að reyna að bera þau augum. 
Skyggni aðdáenda var hins vegar 
takmarkað enda höfðu hundruð 
blaðamanna, ljósmyndara og 
myndatökumanna tekið sér stöðu 
fyrir framan þá til að ná öllum her-
legheitunum á filmu. „Þetta er 
stærsta samkoma fjölmiðla sem 
verið hefur í Bandaríkjunum frá 

því 11. september,“ sagði einn 
skipuleggjandanna á flugvellinum.

Sannkallað fjölmiðlafár ríkti á 
flugvellinum og mátti litlu muna 
að upp úr syði. Fjölmiðlamennirnir 
nánast slógust um bestu staðsetn-
ingarnar á þeim 50 metra stíg sem 
vitað var að Beckham-hjónin 
myndu ganga úr flugstöðinni og 
inn í bifreið sem beið þeirra. David 
og Victoria voru hin almennileg-
ustu þegar þau loksins komu úr 
flugstöðinni og brostu og veifuðu 
til myndavélanna. Öskur aðdáend-
anna heyrðust í fjarska. „Hann er 
fallegur og hann er besti fótbolta-
maður í heimi. Ég elska hann,“ var 
haft eftir Dionne, 15 ára stúlku 
sem hefur beðið í tæp þrjú ár eftir 
því að sjá Beckham með eigin 
augum.

Kanadískir vísindamenn klóra sér í hausnum 
þessa dagana yfir kanadískum veðhlaupa-
hundi, Wendy, sem sker sig heldur betur frá 
öðrum af sinni tegund. Wendy fæddist með 
genetískan galla sem veldur því að vöðvar 
hennar eru tvöfalt og jafnvel þrefalt stærri og 
sterkari en í venjulegum veðhlaupahundi og 
hefur hún nú fengið gælunafnið „Hulk“ á heim-
ili sínu, með skírskotun í græna vöðvabúntið 
sem flestir unnendur teiknimyndasagna ættu 
að kannast við. 

„Fólki dettur helst Arnold Schwarzenegger í 
hug þegar það sér hana,“ segir eigandinn 
Ingrid Hansen. Hún segir hundinn sinn ljúfan 
sem lamb í umgengni og að hann geri sér enga 
grein fyrir kröftunum sem hann hefur fram 
yfir kollega sína. „En hún er hamingjusöm og 
það er það eina sem skiptir máli.“

Wendy er helmingi þyngri en „eðlilegur“ 
veðhlaupahundur og hafa vísindamenn gert á 
henni alls kyns rannsóknir til að finna út hvaða 

genagalli það er sem veldur þessum vöðvum 
Wendyar. Enn sem komið er hefur engin hald-
bær skýring komið fram, en þó er ljóst að 
kraftarnir taka sinn toll og mun hún ekki lifa 
eins lengi og aðrir hundar af sinni tegund. 

Föðurhlutverkið draumahlutverkið

Orlando Bloom neitar því að hann 
ætli að fækka fötum í nýju 
hlutverki hans á leiksviði. Bloom 
stígur fyrstu skref sín á West End 
síðar í mánuðinum. Hann segir þó 
ekkert hæft í því að hann ætli að 
feta í fótspor Daniels Radcliffe 
og fara úr öllu á sviðinu. „Ég hef 
heyrt að fólk telji að ég verði 
nakinn þarna. En þeir sem hafa 
lesið handritið sjá að það er 
hvergi neitt tækifæri til þess. 
Þetta er út í hött,“ segir hinn 
þrítugi Bloom. 

Leikritið sem um ræðir heitir 
In Celebration og er eftir David 
Storey. Ástæða þess að Bloom 
ákvað að reyna sig á sviði er sú að 
hann vill láta taka sig alvarlega 
sem leikara. „Mér fannst ég vera 
orðinn hálf tómur, ég er búinn að 
vera að leika í Pirates of the 
Caribbean síðan ég var 25 ára.“

Vill ekki 
fækka fötum

Leikkonan Elisha Cuthbert er 
spennt fyrir því að gerð verði 
kvikmynd upp úr sjónvarps-
þáttunum 24 að því tilskildu að 
persóna hennar verði meira 
áberandi en í þáttunum. Cuthbert 
leikur Kim Bauer, dóttur 
aðalpersónunnar Jacks Bauer 
sem Kiefer Sutherland leikur. 
„Það er klárlega tilefni til að gera 
mynd. Það veltur þó á því hvort 

Kiefer þoli 
það! Greyið 
maðurinn er 
vera
útkeyrður í 
hlutverki
Jacks árum 
saman. Ég 
væri alveg til 
í að leika Kim 
í bíómynd en 
hún þyrfti að 
vera í stærra 
hlutverki en 
hún hefur 
verið,“ segir 
leikkonan
kanadíska.

24 verði að 
kvikmynd



OPIÐ 11 - 19 ALLA DAGA VIKUNNAR

899
KR.

HVER MYND

499
KR. 699

KR. 999
KR. 899

KR.
999
KR.499

KR.

999
KR.

999
KR.

FYRIR BÖRNIN
*meðan birgðir endast Opnar

í dagOpnar
í dag

Þúsundir
titla í boðiÞúsundir
titla í boði

Nóg af
bílastæðumNóg af
bílastæðum

1299
KR. 1499

KR.

1499
KR. 1499

KR.

1299
KR.

1299
KR.

Íslensk tónlist 
- erlend tónlist - klassík - jazz
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SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

HARRY POTTER kl. 12 -1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10
HARRY POTTER LÚXUS kl. 12 - 3 - 6 - 9
EVAN ALMIGHTY kl. 12 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl.  2 - 5 - 8 - 10.45

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

TAXI 4   kl. 3 - 6 - 8 - 10
THE LOOKOUT kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.40
PREMONITION kl. 3 - 5.45 
FANTASTIC FOUR 2 kl. 10.45
DEATH PROOF FORSÝNING kl. 8

10
10

14

14
14
12

16

16
12

1408 kl. 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8
DIE HARD 4.0 kl. 5.40 - 10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 4

16

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

TAXI 4 kl. 4 - 6 - 8 - 10
1408 kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45

HÖRKUSPENNANDI GRÍNMYND FRÁ LUC BESSON

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTNNÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTNBYGGÐ Á SÖGU STEPHEN KING

1408 kl 6, 8 og 10 16
EVAN ALMIGHTY kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
DIE HARD 4.0 kl. 7.30 og 10 14
SHREK 3 íslenskt tal kl. 2, 4 og 5.45 L
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 2 og 4 (450 kr.) L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

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

SHREK, Fíóna, Stígvélaði 
kötturinn og Asninn eru 

mætt aftur í skemmtilegasta 
ævintýri allra tíma

ÁLFABAKKA

DIGITAL

KRINGLUNNI

VIP

AKUREYRI

KEFLAVÍK

UPPREISNIN ER HAFIN

www.SAMbio.is 575 8900

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  CARRIBEAN 3 kl. 4 10

HARRY POTTER 5
kl. 2:15 - 4 - 5:15 - 7 - 8:15 - 10 - 11:15 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 6 L

PIRATES  CARRIBEAN 3 kl .8 10

OCEAN´S 13 kl. 11:15 7

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

EVAN ALMIGHTY kl. 4  - 8 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2  - 6 L

DIE HARD 4 kl. 10 14

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450 krkr

HARRY POTTER 5 kl.2 - 3:30 - 5 - 6:30 - 8 -9:30-11 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

Tónlistarkonan Hafdís Huld 
Þrastardóttir heldur langþráða 
tónleika hér á landi í Salnum í 
Kópavogi 9. ágúst næstkomandi. 
Hafdís gaf út fyrstu sólóplötu sína 
í fyrra. Platan hét Dirty Paper Cup 
og var henni almennt vel tekið. 
Stíf dagskrá við kynningu 
plötunnar í Bretlandi og um 
Evrópu hefur hingað til komið í 
veg fyrir tónleikahald hér á landi, 
þó að Hafdís hafi í viðtali við 
Fréttablaðið lýst miklum áhuga 
þar á, en nú verður gerð bragarbót 
þar á.

Í fréttatilkynningu kemur fram 
að auk ýmissa tónleika í Bretlandi 
hafi Hafdís spilað á stórum tón-
listarhátíðum í Evrópu með hljóm-

sveit sinni. Má þar nefna Glaston-
bury og In the City. Auk þess hafi 
hún hitað upp fyrir þekkta tónlist-
armenn á borð við Mika og Paolo 
Nutini.

Miðasala á tónleika Hafdísar 
Huldar í Salnum er hafin á Miði.is 
og Salurinn.is. Miðaverð er 2.000 
krónur. Tónleikarnir fara eins og 
áður segir fram fimmtudagskvöld-
ið 9. ágúst og hefjast klukkan 
20.30.

Hafdís Huld á heimaslóðir

Vala Ómarsdóttir hefur 
lagt stund á leiklistarnám 
bæði í New York og London. 
Hún hefur stofnað leikfélag 
ásamt tveimur skólasystrum 
sínum og tekur upp sýningar 
á einleiknum What Now, 
Maddid? í haust.

Eftir grunnnám í leiklist í New 
York fór Vala Ómarsdóttir í 
mastersnám í leiklist og því sem 
hún nefnir leiklistarsköpun í 
Central School of Speech and 
Drama í London. Að námi loknu 
stofnaði hún leikfélagið Maddid 
ásamt tveimur skólasystrum sínum, 
annarri breskri og hinni norskri.

Einleikurinn What Now, Maddid? 
er annað verkefnið sem leikfélagið 
Maddid tekur sér fyrir hendur. „Við 
fengum gestaleikstjóra og 
dramatúrg til að hjálpa okkur, en 
sömdum þetta samt allt sjálfar,“ 
sagði Vala. Í einleiknum nýtir Vala 
sér líka danskunnáttu sína, en 
verkið fjallar um hina ungu Maddid, 
sem er að reyna að fóta sig í lífinu. 
„Við unnum verkið mikið á 
æfingum. Leikstjóri og höfundur 
horfa á spunavinnuna og við fáum 
hugmyndir hvert frá öðru. Ferlið 
getur verið svolítið langt, og það 
getur liðið langur tími þangað til að 
handritið er tilbúið. En þegar það 
er komið erum við líka komin vel á 
veg, og með sviðshreyfingar og 
slíkt á hreinu,“ útskýrði Vala. 

Eftir fjórar sýningar í vor hefur 
Maddid fengið samning við 
leikhúsið The Space. Samningurinn 
felur í sér að leikfélagið getur sett 
upp sínar sýningar í húsnæði 
leikhússins og jafnframt nýtt það 
sem æfingaaðstöðu. „Það er 
rosalega gott að fá svoleiðis 
samning strax á fyrsta ári. Strögglið 
í London getur verið frekar erfitt, 
svo þetta er mjög ljós punktur. 
Þetta er ákveðið öryggi,“ sagði 
Vala. 

Leikfélagið á sem stendur í 
samningaviðræðum við tvö stærri 

leikhús í London um uppsetningu á 
What now, Maddid? í haust. „Við 
erum að vinna í því og bara að halda 
áfram að þróa Maddid. Stelpan í 
einleiknum er svolítið skemmti-
legur karakter og kompaníið heitir 
náttúrlega það sama. Hún þróast og 
breytist með hverri sýningu og það 
sama gildir um okkur, við erum líka 
að þreifa okkur áfram með leik-
félagið,“ sagði Vala.

Hún vonast til að fá tækifæri til 
að flytja Maddid til Íslendinga, en 
er þó vart á heimleið sem stendur. 
„Maður er búinn að koma sér 
ágætlega fyrir úti núna og ég vil 
reyna að þróa Maddid áfram. Mér 
þykir rosalega vænt um þetta verk 
og Maddid-kompaníið, og ég vil 
endilega reyna að gera sem mest 
með það,“ sagði Vala. 

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudagSparBíó 450kr

SHREK 3 MEÐ ÍSLENSKU TALI KL. 2 Í ÁLFABAKKA, KEFLAVÍK OG Á AKUREYRI

www.SAMbio.is

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

EVAN ALMIGHTY KL. 2 Í ÁLFABAKKA OG KL. 4  Í KEFLAVÍK



Kvikmyndaleikstjórinn David 
Lynch vakti mikla athygli gesta 
á opnun ljósmyndasýningar hans 
og skóhönnuðarins Christian Lou-
boutin, Fetish. 
Nær allir gestirnir klæddust hinum 
víðfrægu skóm Louboutins sem 
þekkjast á eldrauðum sóla. David 
Lynch fór þó sínar eigin leiðir sem 
endranær. Hann klæddist gömlum 
ferðamóðum Rockport-skóm sem 
teljast seint til hátískuvöru. Al-
gengara er að menn klæðist Rock-
port-skóm á trukkastoppistöðvum 
eða hjólhýsaslóðum en á hátísku 
ljósmyndasýningum.

Í ruddalegum skóm
NÝJASTA MEISTARAVERK

FORSÝND KL. 20.00 Í KVÖLD
& SUNNUDAGINN 15. JÚLÍ Í REGNBOGANUM

FULLKOMNASTA AFÞREYINGAR- OG LEIKJAKERFI Í HEIMI

VÆNTANLEGIR

Ninja Gaiden Sigma Harry Potter & Fönixreglan Transformers

Darkness Motorstorm Resistance Fall of Man 

Heavenly Sword Singstar

GTA VI LAIR

• PlayStation 3 er engri lík - fullkomnasta afþreyingar- og leikjakerfi heims • 

 • Upplifðu nýja tíma í spilun tölvuleikja -  hágæða mynd- og hljóðgæði, raunverulegri en nokkru sinni áður. Meira en 30 leikir fáanlegir frá fyrsta degi •

• PlayStation 3 er einnig fullkominn BD (Blu-ray disc) spilari (sem einnig spilar DVD myndir) - að horfa á kvikmyndir í háupplausn heima er nú loks raunhæfur möguleiki •

• Hágæða 1080p myndgæði sem ekki er hægt að toppa - myndgæðin eru ótrúlega skýr •

• Þráðlausir stýripinnar með hreyfiskynjurum og frumleg stýring leikja gerir öllum kleift að taka þátt og njóta •

• Innbyggður harður diskur (60GB) til að geyma kvikmyndir, tónlist, ljósmyndir og leiki - hafðu allar skrárnar þínar á einum stað •

• Kannaðu heim afþreyingar á netinu í sófanum heima - vafraðu um netið og upplifðu hvernig það er að spila tölvuleiki við fólk allsstaðar í heiminum. Tenging í gegnum þráðlaust net •

• Spilaðu gömlu leikina - PlayStation 3 spilar fleiri þúsundir PS one og PlayStation 2 leikja •

• Einstakir  tengimöguleikar við PSP (PlayStation Portable) - deildu efni, opnaðu og uppgötvaðu nýja möguleika í spilun tölvuleikja, hvort heldur þú sért heima eða á ferðinni •
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Er því miður ekki hluti af nýjustu seríu „Tekinn“

 Boðið verður upp á 
risaslag í átta liða úrslitum VISA-
bikars karla mánudaginn 13. ágúst 
þegar Valsmenn fá Íslandsmeistara 
FH í heimsókn í Laugardalinn. 

Hinir tveir úrvalsdeildar-
slagirnir eiga það líka sameiginlegt 
að liðin mætast einnig í deildinni á 
svipuðum tíma. Fylkir og ÍA spila 
á Árbænum í bikarnum 12. ágúst 
og mætast síðan uppi á Skaga 
fjórum dögum síðar í deildinni. 
Keflavík fær Breiðablik í heim-
sókn í deildinni 9. ágúst en fer 
síðan í Kópavoginn þremur dögum 
síðar í bikarnum. Lokaleikur átta 
liða úrslitanna er síðan á milli 1. 
deildarliðs Fjölnis og 2. deildarliðs 
Hauka og það er því ljóst að neðri-
deildarlið kemst í undanúrslit.

FH-ingurinn Tryggvi Guðmunds-
son fagnar því að fá stórleik í 
næstu umferð. 

„Það er frábært að fá svona 
stórleik. Menn vildu kannski fá 
þessi lið í úrslitaleikinn en það er 
fullt af góðum liðum eftir þannig 
að það verður án efa einhver góður 
úrslitaleikur,“ segir Tryggvi en 
FH-liðið gat hugsanlega ekki 

fengið erfiðara verkefni. „Þetta 
var enginn draumadráttur en það 
er ágætt að fá tækifæri til að 
hefna tapsins fyrr en við ætluðum 
okkur. Við vorum yfirspilaðir og 
lélegri en Valur í þeim leik og 
kannski kom sá leikur okkur 
eitthvað niður á jörðina,“ segir 
Tryggvi, sem er staðráðinn eins og 
aðrir FH-ingar í að ná loksins í 
bikarinn.

„Ég myndi halda að hungrið í 
bikarinn ætti að vera mikið í 
mönnum þar sem við höfum verið 
nálægt því að fara alla leið í 
nokkur ár en illa hefur gengið. Það 
væri mjög gaman að fá að taka 
þátt í úrslitaleiknum.“ Tryggvi var 
að vonast eftir því að fá nágranna-
slag við Hauka. „Ég hefði viljað 
sjá FH og Hauka mætast til að fá 
að upplifa „derby-slag“ en það er 
enn möguleiki á því,” sagði 
Tryggvi að lokum.

„Það gat ekki verið erfiðara 
fyrir FH,“ sagði Valsarinn Helgi 
Sigurðsson í léttum tón og bætti 
við: „Þetta verður hörkuleikur og 
góður leikur fyrir áhorfendur en 
ég held þó að hvorugt liðið hafi 

viljað að þau mættust svona 
snemma. Fyrst svo er var mikil-
vægt að fá heimaleikinn. Það var 
aðalatriðið því þar eigum við að 
geta unnið öll lið. Mig grunaði 
samt fyrir fram að við myndum fá 
FH,“ sagði Helgi. Valsmenn eru 
eina liðið sem hefur unnið FH í 
sumar en þeir unnu 4-1 í deildinni 
á dögunum. 

„Við eigum von á erfiðum leik 
og sá næsti verður miklu erfiðari 
en sá síðasti. Það er ekki oft sem 
FH-ingar þurfa að hefna ófara frá 
því síðast en það er ágætt að fá að 
sjá hvernig þeir bregðast við því. 
Við erum alveg klárir í leikinn en 

það er það langt í hann að við erum 
ekkert byrjaðir að hugsa út í þetta. 
Við einbeitum okkur að deildinni 
núna en svo einbeitum við okkur 
að þessum leik þegar kemur að 
honum,“ sagði markahæsti leik-
maður Landsbankadeildar karla í 
sumar.

Einnig verður stórleikur í 
undanúrslitum kvenna þegar 
Breiðablik fær KR í heimsókn en 
Blikar slógu Íslands- og bikar-
meistara Vals út í fyrrakvöld. Í 
hinum undanúrslitaleiknum 
mætast síðan Keflavík og Fjölnir 
suður með sjó. 

Topplið Landsbankadeildar karla drógust saman í átta liða úrslitum VISA-bikars karla. Valsarinn Helgi 
Sigurðsson og FH-ingurinn Tryggvi Guðmundsson bíða spenntir eftir leiknum. Í undanúrslitunum hjá 
konunum er einnig stórleikur á milli erkifjendanna í Breiðabliki og KR.

 Breiðablik mun ekki 
senda lið til leiks í Iceland 
Express deild kvenna og þar með 
eru liðin aðeins sjö í deildinni. 
Breiðablik féll úr deildinni í vor 
en samþykkt var að fjölga liðum 
úr 6 upp í 8 á Ársþingi KKÍ í vor. 

Á heimasíðu Breiðabliks kemur 
fram að stjórn körfuknattleiks-
deildar Breiðabliks hafi ákveðið 
þetta á fundi. „Við áttum góðan 
fund með stelpunum þar sem 
þetta varð niðurstaðan. Við erum 
að fá stelpur sem eru uppaldar í 
félaginu og vilja taka fram skóna 
á nýjan leik og spila í 1. deildinni 
sem er mikið fagnaðarefni. Við 
höldum ótrauð áfram uppbygg-
ingu kvennaflokkanna í Breiða-
bliki og verðum með fimm flokka 
næsta vetur en vorum með fjóra 
síðasta vetur,“ sagði Pétur Hrafn 
Sigurðsson, formaður deildarinn-
ar, í viðtali við heimasíðu 
Breiðabliks.

Breiðablik þigg-
ur ekki sætið

 Íslandsmeistarar FH-inga 
og Fylkismenn fá um helgina 
annað tækifæri til þess að skora 
fyrir gott málefni en Landsbank-
inn heitir 30.000 krónum fyrir 
hvert mark sem leikmenn Lands-
bankadeildarinnar skora í 10. 
umferð karla um helgina og 9. 
umferð kvenna sem leikin er föstu-
daginn 27. júlí. 

FH og Fylkir gerðu markalaust 
jafntefli í 5. umferð en í þeirri 
umferð hét Landsbankinn einnig 
30.000 krónum fyrir hvert mark. 
Skagamenn skiluðu mestu en þeir 
skoruðu þrjú mörk gegn KR og 
gáfu 90 þúsund krónur til Geðhjálp-
ar en áheit Landsbankans renna til 
málefna sem liðin hafa sjálf valið. 
Hvert lið valdi sitt málefni og því 

munu alls nítján málefni njóta góðs 
af átakinu. 

Bankinn tryggir að hvert málefni
fái að minnsta kosti 30.000 krónur 
takist einhverju liði ekki að skora.

Fyrri hluti átaksins Skorað fyrir 
gott málefni fór fram fyrr í sumar 
og þá skoruðu leikmenn samtals 38 
mörk. Konurnar stóðu sig öllu 
betur, skoruðu 25 mörk og söfnuðu 
750.000 krónum. Karlarnir skoruðu 
á hinn bóginn 13 mörk og söfnuðu 
390.000 krónum.

Kvennalið KR skilaði mestu en 
fimm mörk vesturbæjarstelpna 
þýddu að 150 þúsund krónur runnu 
til Ljóssins, endurhæfingar- og 
stuðningsmiðstöð fyrir krabba-
meinsgreinda og aðstandendur 
þeirra.

FH og Fylkir eru enn á núllinu

 Einn skrautlegasti 
handboltakappi allra tíma, 
Þjóðverjinn Stefan Kretzschmar, 
leggur skóna endanlega á hilluna 
í dag þegar hann leikur kveðju-
leik sinn í Bördelandhalle í 
Magdeburg. Kretzschmar hefur 
leikið með félaginu um árabil og 
var óhemju vinsæll hjá stuðnings-
mönnum félagsins og það lýsir 
sér best í því að uppselt var á 
leikinn á innan við klukkutíma.

Í kveðjuleiknum mun stjörnulið 
Kretzschmars mæta liði Magde-
burgar. Í liði Kretzschmars verða 
ekki ómerkari menn en Ólafur 
Stefánsson, Magnus Wislander, 
Lars Christiansen og Nenad 
Perunicic svo einhverjir séu 
nefndir. Þjálfararnir sem taka 
síðan þátt í leiknum eru Alfreð 
Gíslason, Heiner Brand, 
landsliðsþjálfari Þjóðverja og 
Noka Serdarusic, þjálfari 
Þýskalands- og Evrópumeistara 
Kiel.

Alfreð og Óli 
með í leiknum

 Óhætt er að segja að 
spænska deildin byrji með látum 
helgina 25. til 26. ágúst. Spænsku 
meistararnir í Real Madrid fá þá 
nágranna sína í Atletico í 
heimsókn á Santiago Bernabeu-
leikvanginn.

Þetta verður fyrsti deildarleik-
ur Real undir stjórn Þjóðverjans 
Bernd Schuster en liðið verður þá 
búið að spila í spænska ofur-
bikarnum þar sem það mætir 
Sevilla í tveimur leikjum, 11. og 
19. ágúst. 

Eiður Smári Guðjohnsen, 
Thierry Henry og félagar í 
Barcelona mæta Racing Santand-
er í fyrsta leik. Fyrri risaslagur 
Real og Barca verður á Nou 
Camp á Þorláksmessu en sá síðari 
á  Bernabeu 7. maí. 

Stórslagur í 
fyrstu umferð



 Handknattleiks-
samband Evrópu dæmdi fyrir 
helgi í máli Frakkans Daniel 
Narcisse gegn Gummersbach.
Narcisse taldi sig lausan allra 
mála hjá þýska félaginu og hafði 
ákveðið að ganga í raðir síns gamla 
félags, Chambery í Frakklandi. 
Því var Gummersbach ekki 
sammála þar sem ákvæði var í 
samningnum um að hægt væri að 
framlengja hann.

Alfreð Gíslason, þjálfari 
Gummersbach, segir niðurstöðuna
hafa komið félaginu á óvart og að 
það muni áfrýja dómnum.

„Það hafa verið tvö svipuð mál í 
gangi hér í Þýskalandi, eitt í 
handboltanum og annað í 

fótboltanum, og þar var í bæði 
skiptin dæmt félögunum í hag. 
Þetta mál fer lengra,“ sagði Alfreð. 
Narcisse var búinn að ganga frá 
munnlegu samkomulagi um að 
vera áfram áður en honum snerist
hugur að því er Alfreð segir.

„Ef dómurinn stendur gæti það 
haft áhrif á samninga annarra 
leikmanna en það er óþarfi að 
hugsa svo langt núna þar sem ég á 
frekar von á því að dómurinn 
breytist aftur,“ sagði Alfreð, sem
engu að síður býst ekki við 
Narcisse í leikmannahópi félagsins
á næstu leiktíð, en Gummersbach
vill fá sanngjarna greiðslu frá 
Chambery fyrir leikmanninn.

Gummersbach mun áfrýja niðurstöðunni

 Sir Alex Ferguson, stjóri
Englandsmeistara Manchester
United, segir að Arsenal verði 
betra á næsta tímabili en því 
síðasta þrátt fyrir að liðið sé búið 
að missa Thierry Henry. 

Arsenal endaði í 4. sætinu í 
vetur, 21 stigi á eftir United, en 
liðið hefur aldrei endað neðar 
síðan Arsene Wenger kom til 
liðsins haustið 1996. 

„Ég sannfærður um að Arsenal
verði meðal efstu fjögurra 
liðanna þrátt fyrir að hafa misst
Henry. Það var kominn tími fyrir 
hann að fara. Arsene vissi það og 
ég held að liðið verði betra án 
hans,“ sagði Skotinn sigursæli í 
gær. Arsenal spilar í dag sinn
fyrsta leik eftir brottför Henrys
þegar liðið mætir Barnet í 
æfingaleik.

Arsenal verður 
betra án Henry

 Enska liðið Liverpool er 
á fullu að styrkja sig og í gær 
kynnti félagið tvo nýja leikmenn. 
Þetta eru ísraelski
miðjumaðurinn Yossi Benayoun 
(27 ára) og hollenski sóknar-
maðurinn Ryan Babel (20 ára). 

Benayoun var keyptur frá West
Ham fyrir óuppgefna upphæð og 
gerði samning til 2011 en Babel 
kom frá Ajax fyrir 17 milljónir 
evra, um 1,4 milljarða íslenskra
króna, á fimm ára samningi.

Babel verður í treyju númer 19 
en hann var lykilmaður í 
hollenska 21 árs landsliðinu sem
varð Evrópumeistari á dögunum. 
Rafael Benitez, stjóri Liverpool, 
er því heldur betur búinn að 
styrkja sóknina því hann var 
þegar búinn að fá þá Andriy 
Voronin og Fernando Torres á 
Anfield.

Benitez bætir 
enn í sóknina

Knattspyrnusamband
Evrópu hefur skikkað danska 
liðið FC Kaupmannahöfn til þess 
að fara til Ísrael og spila þar við 
Beitar Jerúsalem í forkeppni 
Meistaradeildar Evrópu í næstu 
viku.

Danirnir óttast mikið um 
öryggi sitt en stuðningsmenn 
Beitar eru þekktir fyrir allt annað 
en prúðmannlega framkomu á 
pöllunum. Fyrr á árinu var 
félagið dæmt í bann eftir að allt 
sauð upp úr í heimaleik gegn 
Hapoel Petah Tikva í ísraelsku 
deildinni.

Fimmtíu manns slösuðst í 
átökunum, þar af fimm alvarlega, 
og hundruð stuðningsmanna 
ruddust inn á leikvöllinn. UEFA 
segir það sem gerist í deildunum 
heima fyrir ekki hafa nein áhrif á 
alþjóðlega leiki liðsins og því 
komi ekkert í veg fyrir að spilað 
verði í Jerúsalem.

Verður að spila 
í Jerúsalem LANDSBANKADEILD KARLA

10. UMFERÐ

lau. 14. júlí kl. 16:00 FH – ÍA
sun. 15. júlí kl. 19:15 Keflavík – KR
mán. 16. júlí kl. 19:15 Fylkir – Breiðablik
mán. 16. júlí kl. 19:15 HK – Víkingur R.
mán. 16. júlí kl. 20:00 Fram – Valur

Komdu og sjáðu gullmörkin!
Fyrir hvert einasta mark sem skorað verður í 
10. umferð karla greiðir Landsbankinn 30.000 kr.
Framlagið rennur til góðra málefna sem félögin 
velja sjálf. Leikmenn í Landsbankadeild kvenna
munu skora fyrir gott málefni í næstu umferð
kvennadeildarinnar, 27. júlí.

Aðsókn á leiki Landsbankadeildarinnar hefur 
aldrei verið eins góð og í sumar.

Komdu á völlinn og hvettu þitt lið til góðra verka! 

Sjá nánar á www.landsbanki.is



 Sparkspekingar hafa 
mikið rýnt í hvað sé að hjá KR í 
sumar og hefur ýmislegt verið 
talið upp í þeim efnum. Eitt af því 
sem klárlega er að hjá KR er að 
Teitur Þórðarson finnur ekki réttu 
blönduna í byrjunarliðið en aðeins 
þrír leikmenn hafa alltaf verið í 
byrjunarliði Teits það sem af er 
Íslandsmóti.

Oft er talað um að nauðsynlegt 
sé fyrir þjálfara að finna byrjunar-
liðið sitt og því minni breytingar 
sem þjálfarinn þurfi að gera, því 
betra. Það sjáum við á liðum eins 
og Val og FH þar sem sjaldan er 
hróflað við byrjunarliði og þá lítið 

og helst ekki nema af illri 
nauðsyn.

Teitur hefur aftur á móti gert 22 
breytingar í fyrstu 9 leikjum 
Landsbankadeildarinnar og aðeins 
Gunnlaugur Jónsson, Pétur Mart-
einsson og Skúli Jón Friðgeirsson 
hafa verið í byrjunarliði KR í þess-
um leikjum. Grétar Hjartarson 
var í byrjunarliðinu fyrstu átta 
leikina og kom af bekknum í þeim 
níunda. Björgólfur Takefusa og 
Guðmundur Reynir Gunnarsson 
koma næstir á blaði.

Athygli vekur að nýju mennirn-
ir Atli Jóhannsson og Óskar Örn 
Hauksson hafa aðeins komið við 

sögu í fimm leikjum. Jóhann Þór-
hallsson hefur tvisvar verið í byrj-
unarliðinu og fór af velli í bæði 
skiptin en sex sinnum hefur hann 
setið á bekknum.

Teitur finnur ekki réttu blönduna hjá KR

 Knattspyrnusamband 
Chile tók hart á því þegar sex 
landsliðsmenn fóru út á lífið í 
miðri Suður-Ameríkukeppninni í 
fótbolta.

Leikmennirnir sem um ræðir 
drukku sig blindfulla og brutu 
síðan allt og brömluðu þegar þeir 
komu til baka á hótelið. Meðal 
þeirra var fyrirliði liðsins, Jorge 
Vargas, en í kjölfarið tapaði Chile 
6-1 fyrir Brasilíu í átta liða 
úrslitum keppninnar. 

Allir leikmennirnir voru settir 
á svartan lista og mega ekki taka 
þátt í næstu 20 landsleikjum. Þeir 
fá heldur enga bónusa fyrir 
árangur liðsins í Suður-Ameríku-
keppninni og enginn þeirra má 
bera fyrirliðaband Chile það sem 
eftir lifir af landsliðsferli þeirra. 

Landsliðsþjálfari Chile, Nelson 
Acosta, sagði síðan upp störfum 
eftir keppnina.

Dýr drykkja hjá 
Chile-mönnum

 Einar Daði 
Lárusson náði sjöunda sætinu í 
áttþraut á heimsmeistaramóti 
ungmenna 17 ára og yngri í 
áttþraut sem fram fer í Ostrava í 
Tékklandi. 

Þetta er besti árangur sem 
íslenskur unglingur hefur náð á 
heimsmeistaramóti 17 ára og 
yngri hingað til og þetta er 
jafnframt besti árangur Norður-
landabúa í áttþraut 17 ára og 
yngri, en fyrir tveimur árum varð 
Norðmaður í 8. sæti á mótinu með 
5.927 stig. 

„Maður stefnir alltaf hátt en 
þetta gekk næstum því eins og í 
sögu. Ég er mjög glaður með 
þetta,“ sagði Einar Daði, sem hlaut 
samtals 5.999 stig í áttþrautinni og 
bætti eigið Íslandsmet í 
drengjaflokki um 205 stig, en það 
var 5.794 stig frá því í vor, þegar 
hann náði lágmarki fyrir mótið. 

Sigurvegarinn Shane Braith-
waite frá Barbados hlaut 262 
stigum meira en Einar, eða 6.261 
stig, en hann var 145 stigum frá 
sjötta sætinu. „Einar er að stimpla 
sig sem einn af efnilegustu 
tugþrautarköppum heims,“ sagði 
þjálfari hans, Þráinn Hafsteinsson, 
í samtali við Fréttablaðið í gær. 

„Einar náði persónulegum 
metum í sex greinum af átta, sem 
er alveg frábært á svona móti þar 
sem svona mikið liggur við. Hann 
sýnir að hann er góður í að einbeita 
sér og er svona stórmótatýpa,“ 
bætir Þráinn við. Einar sjálfur 
var mjög ánægður en sagði að 
litlu hefði munað að illa færi í 
upphafi.

„Þrautin byrjaði svakalega vel 
og ég bætti mig í 100 metra hlaupi 
en síðan gerði ég tvisvar ógilt í 
langstökki.

Ég rétt náði að bjarga mér og 

gera gilt í síðasta stökkinu og það 
munaði mjög litlu að ég hefði 
klúðrað þrautinni þar,“ sagði Einar 
en lokastökkið bjargaði ekki bara 
langstökkinu heldur setti hann 

persónulegt met með því að 
stökkva 7,05 metra.

Þráinn var himinlifandi með 
sinn mann. „Hann er búinn að vera 
hjá mér síðan hann var þrettán 
ára. Hann kom á æfingu á fyrsta 
degi og ég prófaði hann í 100 metra 
og 400 metra hlaupi og þá sá 
maður strax hvers konar efni var 
þarna á ferðinni. Hann hefur unnið 
jafnt og þétt í því að verða betri og 
það er að skila árangri. Maður átti 
eftir að sjá hvernig hann ynni sig 
út úr pressunni á stórmóti og mér 
fannst alveg frábært að sjá hversu 
vel hann stóð sig undir pressu á 
móti öllum bestu strákunum í 
heiminum,“ sagði Þráinn. 

Einar Daði var aðeins einu stigi 
frá því að ná 6.000 stigum og það 
var smá mínus við annars frábært 
mót. „Í þúsund metra hlaupinu 
munaði aðeins tveimur hundraðs-
hlutum að ég næði í þetta eina stig 
sem mig vantaði upp í 6000. Sex 
þúsund stiga múrinn er bara 
eitthvað sem ég stefni á að brjóta 
seinna,“ segir Einar Daði að 
lokum.

ÍR-ingurinn Einar Daði Lárusson náði 7. sætinu í áttþraut á Heimsmeistaramóti 17 ára og yngri. Það er 
ekki aðeins besti árangur Íslendings heldur einnig sá besti sem Norðurlandabúi hefur náð í greininni.

Metaðsókn hefur verið á 
leiki Landsbankadeildar karla það 
sem af er sumri en 58.778 mættu 
á leiki fyrri umferðar, eða 1.306 
að meðaltali í leik. 

Eftir níu umferðir í fyrra höfðu 
48.679 áhorfendur séð leikina, eða 
1.082 að meðaltali. Aðsókn hefur 
því aukist um 20,7 prósent. Í 
fyrra var sett aðsóknarmet þegar 
98.026 áhorfendur mættu á 
leikina í Landsbankadeildinni. 

Fyrir yfirstandandi tímabil var 
stefnan sett á að bæta metið og 
rjúfa 100.000 áhorfenda múrinn í 
Landsbankadeildinni. Ef fram 
heldur sem horfir er ljóst að 
góðar horfur eru á að bæta metið. 

Flestir hafa farið á leiki KR, 
eða 1.829 áhorfendur að meðal-
tali, næst koma FH-ingar með 
1.763 áhorfendur og Fylkismenn
koma þar á eftir með 1.499 
áhorfendur.

Tuttugu pró-
senta aukning

 Heiðar Helguson féll enn 
aftar í goggunarröðinni hjá 
Fulham í gær þegar Lawrie 
Sanchez, stjóri félagsins, bætti 
enn einum framherja í hópinn.

Þá festi hann kaup á norður-
írska landsliðsframherjanum 
David Healy frá Leeds fyrir eina 
og hálfa milljón punda. Healy er 
þriðji landsliðsmaður Norður-
Írlands sem Sanchez fær til 
Fulham en hann þjálfaði 
landsliðið áður en hann tók við 
Fulham.

Sanchez hefur sagt Heiðari 
Helgusyni að hann eigi ekki 
framtíð fyrir sér hjá Fulham og 
reyndi að selja hann til WBA á 
dögunum en Heiðar neitaði að 
fara.

Healy farinn til 
Fulham

 Los Angeles Galaxy 
kynnti með miklu stolti nýjasta 
liðsmann sinn í gær. Sá heitir 
David Robert Joseph Beckham 
eða bara David Beckham eins og 
flestir þekkja hann. Athöfnin fór 
fram á Home Depot-vellinum sem 
er heimavöllur Galaxy-liðsins.

Eins og Bandaríkjamanna er 
siður þá var athöfnin síður en svo 
lágstemmd. Borgarstjóri Los 
Angeles skellti sér til að mynda í 
Beckham-treyju og veitti knatt-
spyrnumanninum viðurkenningu
eftir að hafa mært hann í bak og 
fyrir. Borgarstjórinn er reyndar 
ekki sá vinsælasti og var baulað á 
hann þegar Alexi Lalas, fram-
kvæmdastjóri Galaxy, kynnti hann 
til leiks. 

Síðan var skrauti skotið út í 
loftið líkt og gert er þegar 
meistarar eru krýndir. Að þessu 
sinni var það gert þegar Beckham 
hélt á treyju Galaxy.

„Ég get ekki beðið eftir að æfa í 
næstu viku og að spila minn fyrsta 
leik. Ég er mjög þakklátur fyrir 
þessa glæsilegu athöfn og það er 
gaman að sjá alla stuðningsmennina 
sem eru mættir. Ég hef allt mitt líf 
leitað að áskorunum og spennandi 
tækifærum. Ég tel að knattspyrna 
í Bandaríkjunum geti verið jafn 

góð og annars staðar í heiminum,“ 
sagði Beckham en ótrúlegur fjöldi 
fjölmiðla fylgdist með athöfninni 
sem var sýnd í beinni útsendingu 
út um allan heim.

Don Garber, forseti bandarísku 
MLS-deildarinnar, var augljóslega 
stoltur af því að fá Beckham í 
bandaríska boltann.

„Hingað til Los Angeles er 
kominn einn þekktasti íþrótta-
maður heims. Það er ánægjulegt 
að fá hingað slíkan íþróttamann,“ 
sagði Garber en þess má geta að 
fyrsti leikur Beckhams með liðinu 
er gegn Chelsea hinn 21. júlí.

Stuðningsmennirnir sem 
fylgdust með höfðu takmarkaðan 
áhuga á að hlusta á Alexi Lalas, 
framkvæmdastjóra Galaxy, og 
önnur fyrirmenni tala og kölluðu 
nafn Beckhams í sífellu. 

Beckham-æðið í Bandaríkjunum 
er formlega hafið.

Rauða dreglinum rúllað út fyrir Beckham
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11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Ég ætla ekkert að hætta að vinna 

þótt hann sé á leiðinni.

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.



Súrmatur og hálfkjökrandi unglingspiltur

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

„Ég heiti Sigríður Dögg Auðunsdóttir.

Mér finnst skipta máli að vinna á fjölmiðli sem 
þorir að sigla á móti straumnum og taka á mál- 
efnum sem samfélaginu er nauðsynlegt að fjallað 
sé um. DV er fjölmiðill sem veitir nauðsynlegt
aðhald. Ég tala þínu máli.“

Talar þínu máli
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Uppsetningu Vesturports á rokk-
söngleiknum Jesus Christ Super-
star hefur verið frestað fram 
til jóla, en upphaflega áform-
aði hópurinn að frumsýna 
leikinn um mitt sumar. „Við 
stefndum svona á það, en 
sumarið er bara svolítið 
erfitt. Það er erfitt að draga 
fólk af veröndinni og 
inn í leikhús,“ sagði 
Björn Hlynur Har-
aldsson, leikstjóri 
verksins, sem sett 
verður upp í Borg-
arleikhúsinu. Hann 
mun kalla leikhóp-

inn saman til æfinga í október. 
„Hljómsveitin er komin langleið-

ina með tónlistina, svo þetta er 
komið langt á veg,“ sagði 

hann.
Fjölmargir þekktir 

íslenskir tónlistarmenn og 
leikarar taka þátt í upp-

setningunni. Krummi 

Björgvins leikur Jesú sjálfan, 
Jenni úr Brain Police bregður sér 
í hlutverk Júdasar og Bjarni Hall 
úr Jeff Who? leikur Pétur. Björn 
Hlynur segir það ekki gera 
hlutina auðveldari að þátt-
takendur í sýningunni 
komi úr svo mörgum 
áttum. „Það er mikið af 
fólki í kringum þetta 
sem þarf að púsla 
saman,“ sagði hann.

Björn Hlynur situr þó 
ekki aðgerðalaus á 
meðan. Hann situr 
nú við skriftir á 
nýju verki fyrir 

Leikfélag Akureyrar sem hann 
setur upp þar á bæ eftir áramót. 
„Ég fer þangað í janúar. Ég næ að 
ýta Jesus Christ úr vör áður en ég 
fer norður, svo þetta passar bara 

mjög vel,“ sagði hann. Í lok vetr-
ar hefjast svo tökur á kvik-
mynd eftir leikriti Jóns Atla 
Jónassonar, Brim. 

Jesus Christ Superstar frestað til jóla

„Svona mál taka einfaldlega sinn tíma og ég er 
ekkert á tauginni,“ segir tónlistarmaðurinn 
Sverrir Stormsker, sem bíður enn eftir rétta 
tilboðinu í einbýlishús sitt á Vatnsleysu-
ströndinni sem nú hefur verið á sölu í fáeinar 
vikur. „Það hafa fjölmargir komið að skoða 
húsið en ég bíð ennþá sallarólegur eftir 
rétta tilboðinu. Fólk er náttúrlega 
svolítið upptekið um þessar mundir 
við að kaupa sér blokkaríbúðir í 
Skuggahverfinu á 250 milljónir,“ 
segir Sverrir í léttum dúr og hristir 
hausinn.

Ekkert verð er sett á húsið heldur 
er óskað eftir tilboði og vísar 
tónlistarmaðurinn á Fasteignamarkað-
inn í því sambandi. Samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins er viðmiðunar-
verð hússins í kringum 49 milljónir 
og segir Sverrir að það hljóti að 

vera rétt en að öll tilboð séu að sjálfsögðu 
skoðuð. Hann segir glimrandi gott að búa á 
Vatnsleysuströnd.

„Þetta er svona falin paradís rétt eins og Ell-
iðavatnið sem menn uppgötvuðu fyrst fyrir 15 
árum síðan. Maður er þarna í kyrrð og ró og 

fuglasöng rétt við golfvöllinn og ekki með 
nágranna uppi í nefinu á sér, en ef maður 
vill í stuðið þá er ekki nema korters 

keyrsla í Hafnarfjörð. Maður er nú ekki 
beint eins og einhver sauðaþjófur í 
afdölum,“ segir Sverrir, sem vill þó 

lítið segja til um framtíðarbúsetu sína 
nema hvað hann telur líklegt að hún

verði erlendis.
„Ég geng óbundinn til byggða og 
útiloka ekki neitt, eins og stjórnmála- mennirnir segja. Það getur vel verið að ég 

flytji til Bessastaða, nú eða að ég byggi mér 
snotran píramída í Egyptalandi. Það kemur allt 
til greina.“

Sverrir Stormsker bíður eftir rétta tilboðinu

„Strákurinn stóð sig eins og hetja. 
Þetta kom okkur foreldrunum 
hálfpartinn á óvart þótt við vissum 
að hann væri seigur og allt það,“ 
segir knattspyrnumaðurinn 
Jóhannes Karl Guðjónsson um þá 
staðreynd að sonur hans, Ísak 
Bergmann, skoraði sex mörk á 
Kaupþingsmótinu í knattspyrnu 
sem fram fór á Akranesi nýverið. 
Ísak varð þar með markahæstur í 
D-liði Skagamanna. Það væri 
kannski ekki fréttnæmt ef ekki 
væri fyrir það að leikmenn á 
mótinu eru almennt á bilinu 7-8 
ára gamlir en Ísak er hins vegar 
nýorðinn fjögurra ára. 

„Við vorum stödd á Akranesi 
þegar mótið fór fram og langaði 
að leyfa honum að prófa að taka 
þátt í því. Það reyndist auðsótt 
mál. Pabbinn var náttúrlega 
trylltur á hliðarlínunni að taka 
myndir,“ segir Jóhannes og hlær. 
Hann segir að Ísak skilji boltann 
helst ekki við sig. „Hann er búinn 
að vera gjörsamlega boltasjúkur 
síðan hann fæddist og byrjaði að 
dingla löppinni í bolta um leið og 
hann byrjaði að labba.“

Jóhannes leikur sem kunnugt er 
með Burnley á Englandi en 
fjölskyldan býr í Manchester. 
Hann er kvæntur Jófríði Maríu 
Guðlaugsdóttur og saman eiga þau 
þrjá syni. Ísak er elstur. „Sá 
næstelsti er tveggja ára og 
töluvert minna spenntur fyrir 
boltanum. Hann er meira í því að 
leika sér með dúkkur og veski. Við 
erum heldur ekkert að reyna að 
troða fótboltanum upp á strákana 
og finnst bara gaman að sjá hvað 
þeir eru ólíkir.“ Ísak mætir ekki 
reglulega á knattspyrnuæfingar á 
Englandi en fær stundum að fara í 
knattspyrnuskóla þegar frí er í 
skólanum. „Hann var byrjaður að 
æfa þegar við bjuggum í Hollandi. 
Við reyndum að koma honum að 
hjá Manchester United þegar við 
fluttum en lágmarksaldur þar er 
átta ára. Best væri náttúrlega ef 
við fyndum eitthvert lið hérna í 
hverfinu sem hann gæti spilað 
með.“

Ísak tekur árangri sínum á 
Kaupþingsmótinu með jafnaðar-
geði en viðurkennir að sér hafi 
gengið vel. „Ég skoraði sjö,“ segir 

hann spurður um markafjöldann. 
Hann er leiðréttur af mömmu 
sinni og samþykkir með semingi 
að mörkin hafi mögulega verið 
sex. Ísak hikar ekki þegar hann er 
inntur eftir því hvað hann hyggist 
vinna við í framtíðinni. „Ég ætla 
að verða fótboltamaður. Mér 
finnst skemmtilegast að vera í 

fótbolta en líka að spila krikket 
með bolta og kylfu. Svo er líka 
gaman í rúgbí. Þá rennir maður 
sér með bolta og skorar.“ Hann er 
heldur ekki í vafa um hvor þeirra 
feðga eigi betur heima á 
knattspyrnuvellinum. „Ég er betri. 
Miklu betri.“

Hrefna Rósa Sætran 
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Ég heyrði um daginn af stálverk-
smiðju í Þýskalandi sem um 

nokkurra áratuga skeið hafði séð 
nærsveitarmönnum fyrir atvinnu. 
Einn daginn gerðist það að verk-
smiðjan var keypt af Kínverjum. 
Flestir bjuggust við að lítið myndi 
breytast við þetta, en það var nú 
aldeilis ekki. Kínverjarnir gerðu 
sér lítið fyrir og mættu á staðinn í 
hundraðatali einn daginn og 
einfaldlega tóku verksmiðjuna í 
sundur – nokkuð sem fyrri eigendur 
höfðu talið algerlega óframkvæman-
legt sökum tröllaukinnar stærðar 
og umfangs – og fluttu hana í burtu 
svo ekkert varð eftir nema jörðin 
flöt.

fór um sjóferð þá. Nú er 
ég ekki að gera því skóna að hinn 
umdeildi álrisi Rio Tinto muni gera 
svipað við álverið í Straumsvík og 
einfaldlega flytja það í burtu, nú 
þegar fyrirtækið hefur eignast það 
í kjölfar kaupanna á Alcan, en þó 
má draga af þessu dæmi stálverk-
smiðjunnar í Þýskalandi nokkurn 
lærdóm:

er víst. Ekkert er fast í 
hendi að eilífu. Jafnvel hinar traust-
ustu undirstöður úr stáli – hvað þá 
áli – geta horfið út í buskann einn 
daginn eins og dagblað í roki og 
heilu fjölskyldurnar, byggðarlögin 
eða þjóðirnar farið í háaloft í einni 
svipan. Þetta eiga Íslendingar 
auðvitað að vita manna best. Þjóð 
sem heldur svona mikið upp á 
málshætti eins og „ekki er sopið 
kálið fyrr en í ausuna er komið“ og 
býr í svona miklu návígi við 
duttlungafulla náttúruna veit það 
auðvitað býsna vel af eigin reynslu 
að ekkert er gefið í þessum heimi. 
Það getur allt gerst. Og ekki gerst. 

samt verður að segjast eins og 
er, að enn er nokkuð í land að þjóðar-
sálin hagi sér í samræmi við þessa 
vitneskju. Til dæmis virðist 
handboltalandsliðið alltaf vera 
komið á verðlaunapall á stórmóti í 
hugum þjóðarinnar löngu áður en 
mótið hefst. Bjartsýnin afhjúpar 
þannig skringilega þversögn. Við 
vitum að ekkert er gefið, en samt 
leyfum við okkur hvað eftir annað 
að líta svo á að þetta eða hitt sé 
alveg fullkomlega gefið, sem er 
einmitt annað orðtak íslenskt. 

gengur ekki að lifa lífi 
sínu í endalausum bölmóði og svart-
sýni, bölvandi yfir bágum skilyrð-
um hinnar mannlegu tilvistar. En 
það má hins vegar gera ýmislegt til 
þess að mæta þessum sviptivindum 
lífsins. Við þurfum til dæmis að ein-
beita okkur að því að setja ekki öll 
eggin í sömu körfu. Þannig erum 
við betur í stakk búin til að mæta 
áföllum. Við þurfum líka að mæta 
góðæristímum með þá vissu í huga 
að á eftir þeim kemur alltaf kreppa. 
Ein skotheldasta aðferðin til þess er 
að setja mikið fé í menntun.

er í heiminum hverfult“ er 
annað orðtak sem nær þessu dæmi 
ágætlega. Svipað orðtak hljómar á 
latínu ef ég man rétt: Sic transit 
gloria mundi. Ég sjálfur á mína 
eigin útgáfu sem hljómar svo: Sic 
transit gloria Guðmundi. Íslenska 
útgáfan af þessu fræga orðtaki um 
hina fallvöltu gæfu heimsins myndi 
einfaldlega vera þessi: Þorskur 
kemur. Þorskur fer.

Þorskur fer


