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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
höfuðborgarsvæðið
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Heimilisiðnaðarfélag Íslands stendur fyrir
prjónakaffihúsi í kvöld.
Fyrsta fi

ar séu þó hjartanlf

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum.

Spar Þín Verslun Kópavogi, Fjarðarkaup Hafnarfirði og Lipurtá.

NÝTTFáðu fæturnar mjúkarog fínar á aðeins2 vikum með nýja

, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur

´

50%
Opnunartími:

Fim 3. maí  kl.12 - kl. 18 / Fös 4. maí  kl.12 - kl. 18
Lau 5. maí  kl.10 - kl. 18 / Sun 6. maí  kl.10 - kl. 17

ÚTSÖLUMARKAðÐÐDÐUR
LÝyngási 11 Garððdðabæ 3. - 6. maí

Stendur fyrir 
prjónakaffi í Iðu

 „Þetta verður rosalegur dagur,“ segir 
Ástbjörn Egilsson, kirkjuhaldari í Dómkirkjunni í 
Reykjavík. Átta pör, jafnvel níu, koma til með að 
ganga í það heilaga í kirkjunni 7. júlí næstkomandi. 
Sömu sögu er að segja í fleiri kirkjum. Óvenju marg-
ir virðast hafa valið þennan dag til að láta pússa sig 
saman og muna prestar vart eftir öðru eins ástandi. 

Dæmi eru um að kirkjur séu bókaðar samfellt frá 
morgni til kvölds. „Við byrjum klukkan níu um 
morguninn og síðasta giftingin er klukkan níu um 
kvöldið, þannig að straumurinn verður nokkuð 
stöðugur allan daginn,“ segir Ástbjörn. Í Grafar-
vogskirkju verða sex til sjö pör gift þar þennan dag, 

frá klukkan 10.30 til 19. „Ég held að við komum ekki 
fleiri athöfnum fyrir á sama degi með góðu,“ segir 
séra Vigfús Þór Árnason, sóknarprestur í Grafar-
vogi. Hann minnist þess að mikið annríki var í 
kirkjum landsins 5. maí 2005 og býst við að það 
verði fráleitt minna í ár. 7. júlí verði jafnvel 
metdagur.

Undir það tekur séra Jóna Hrönn Bolladóttir 
miðborgarprestur, sem telur að dagsetningin 
07.07.07 sé helsta aðdráttaraflið í augum verðandi 
brúðhjóna. „Ég held að þetta helgist af umhyggju-
semi kvenna svo mennirnir þeirra muni eftir 
brúðkaupsdeginum,“ segir hún og hlær.

Selur Liborius

BT bæklingur fylgir   Fréttablaðinu í dag

www.xf.is

UMRÆÐA EYÐIR
FORDÓMUM 

Álagning olíufélaganna 
á bensín hefur ekki verið minni í 
tólf mánuði. Þetta segir Runólfur 
Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB, 
en félagið reiknar út álagningu út 
frá innkaupsverði. Síðustu 
vikurnar hefur álagningin verið 
rétt rúmar 20 krónur á lítrann, en 
var 25 krónur í janúar. Í september 
á síðasta ári var álagningin 29 
krónur. 

Runólfur segir að töluverðar 
verðhækkanir hafi átt sér stað á 
eldsneyti erlendis síðustu vikur en 
verðið hafi ekki hækkað í samræmi 
við það hér á landi. Hann telur 
þetta benda til þess að verðsam-
keppni sé virkari þessa dagana. 

Ekki minni í 
tólf mánuði

 Umsvif íslenskra 
útgerðarfyrirtækja í Afríku eru 
að aukast. Sjólaskip gera sjö skip 
út frá ströndum Marokkó og Már-
itaníu í Vestur-Afríku. Flaggskip 
íslenska flotans, Engey RE-1, er 
einnig á leið til veiða á sömu slóð-
um, á vegum dótturfélags Sam-
herja.

Magnús Guðmundsson, sem var 
nýlega ráðinn skipstjóri á Eng-
eynni, hefur veitt undan ströndum 
Vestur-Afríku í níu ár og er ánægð-
ur með veruna í Afríku. „Það er 

fínt að veiða þarna, alltaf gott 
veður og engar frosthörkur.“

Magnús segir útgerðina allt 
öðruvísi ytra en hér heima. Skipin 
séu í raun fljótandi verksmiðjur 
sem komi ekki til hafnar nema á 
tveggja ára fresti. Með hjálp flutn-
ingaskips er landað og skipt um 
áhöfn á nokkurra mánaða fresti.

Bæði Engey og skipin sjö sem 
Sjólaskip gera út veiða makríl og 
sardínu ásamt öðrum fisktegund-
um undan ströndum Marokkó og 
Máritaníu. Kvóti Sjólaskipa í Mar-

okkó er um áttatíu þúsund tonn en 
í Máritaníu  er fiskveiðikerfi sem 
svipar til sóknardagakerfisins hér 
heima. Þar er aflinn meiri en í 
Marokkó að sögn Haralds Guð-
mundssonar framkvæmdastjóra, 
en Sjólaskip hafa gert út af strönd-
um Afríku í tíu ár.

Nákvæmar tölur um kvóta Eng-
eyjar liggja ekki fyrir en Þor-
steinn Már Baldvinsson, forstjóri 
Samherja, gerir ráð fyrir að hægt 
verði að gera þar út stóran hluta 
ársins.

Umsvif íslenskra út-
gerða aukast í Afríku
Íslenskar útgerðir sækja í sig veðrið í Afríku. Sjólaskip gera sjö skip út frá Vestur-
Afríku og stærsta skip íslenska flotans siglir á svipaðar slóðir í sumar. Fiskveiði-
skipin eru fljótandi verksmiðjur sem koma til hafnar á tveggja ára fresti.

Ávöxtun af fjárfestingum 
Íslendinga í búlgarska símafélaginu 
BTC er næstum fimmföld á 
rúmlega tveimur og hálfu ári. 

Gengið var í gærkvöldi frá sölu 
BTC til banda-
ríska fjármála-
fyrirtækisins 
Global Investment 
Group (AIG). 
Heildarverðmæti 
BTS eru 160 
milljarðar króna. 
AIG hefur tryggt 
sér 90 prósenta 
hlut, en stefnir að 
því að eignast 

félagið allt og skrá það í framhald-
inu úr Kauphöllinni í Sófíu, 
höfuðborg Búlgaríu. 

Novator, fjárfestingafélag Björg-
ólfs Thors, átti 85 prósenta hlut í 
félaginu og hagnast um sem nemur 
55 til 60 milljörðum króna við 
söluna. Aðrir íslenskir fjárfestar 
hagnast um sem nemur sex millj-
örðum króna. Þegar BTC var einka-
vætt árið 2004 leiddi Björgólfur hóp 
fjárfesta sem keyptu 65 prósenta 
hlut. Þar á meðal voru Straumur, 
Burðarás og Síminn. 

Græðir sextíu 
milljarða króna



 Dómur verður kveðinn upp í Baugsmálinu 
í Héraðsdómi Reykjavíkur klukkan 12 á hádegi í dag. 
Hver sem niðurstaða dómsins verður er afar líklegt 
að dóminum verði áfrýjað til Hæstaréttar.

Um er að ræða þann þátt málsins sem varð til 
þegar settur ríkissaksóknari gaf út endurákæru í 19 

liðum eftir að 32 af 40 liðum upphaflegrar 
ákæru hafði verið vísað frá dómi. Fyrsta 
ákærulið endurákærunnar var vísað frá 
dómi.

Þrír eru ákærðir í þessum hluta 
Baugsmálsins, þeir Jón Ásgeir 
Jóhannesson, forstjóri Baugs 
Group, Tryggvi Jónsson, fyrrver-

andi aðstoðarforstjóri Baugs, og Jón Gerald Sullen-
berger, fyrrverandi viðskiptafélagi Baugsmanna.

Jón Ásgeir er ákærður í 17 af 18 eftirstandandi 
ákæruliðum, og hljóða ákærurnar meðal annars upp 
á meiri háttar bókhaldsbrot og fjárdrátt úr Baugi. 
Tryggvi Jónsson er ákærður fyrir sömu sakir í 9 
ákæruliðum af 18.

Jón Gerald, sem kom málinu af stað með kæru til 
lögreglu í ágúst 2002, er ákærður í einum ákærulið 

fyrir meiri háttar bókhaldsbrot.
Líklegt er að dómi héraðsdóms verði áfrýjað til 

Hæstaréttar, hvernig sem fer, og því vart um 
endanlegan dóm að ræða. Eftir að sýknudómur féll 
í fyrsta hluta Baugsmálsins tók þó Sigurður Tómas 
Magnússon, settur ríkissaksóknari í málinu, þá 
ákvörðun að áfrýja aðeins sex af átta ákæruliðum 
til Hæstaréttar. 

 Ríkisstjórn Austur-
ríkis ákvað í gær að leggja 
formlega fram lagafrumvarp, þar 
sem lagt er til að lágmarksaldur 
til að kjósa í þingkosningum í 
landinu verði færður niður í 16 ár. 

Verði frumvarpið samþykkt 
yrði Austurríki fyrsta landið í 
Evrópu til að lögleiða 16 ára 
almennan kosningaaldur. Gagn-
rýnendur segja of geyst farið; 
lækkun kosningaaldurs þyrfti að 
fylgja meiri kennsla um þjóðfé-
lagsmál í skólum. 

Í frumvarpinu er einnig kveðið 
á um fleiri kosningatengdar 
breytingar, svo sem að lengja 
kjörtímabil þjóðþingsins úr 
fjórum árum í fimm.

Kosningaaldur 
niður í 16 ár

Rætt verður hvaða regl-
ur munu gilda um úthlutun lóða í 
Reykjavík á fundi borgarráðs í 
dag. Björn Ingi Hrafnsson, for-
maður ráðsins, segir að þar sem 
lóðirnar verði seldar talsvert undir 
kostnaðarverði þurfi að setja regl-
ur til að koma í veg fyrir lóða-
brask.

Fulltrúar meirihlutans hafa 
lagst yfir reglur sem önnur sveit-
arfélög hafa beitt við lóðaúthlutun, 
þær aðferðir sem Reykjavíkur-
borg hefur beitt á undanförnum 
árum og úrskurði félagsmálaráðu-
neytisins um ákveðnar útfærslur.

„Það hefur ekki fundist hin full-
komna aðferð, en við hyggjumst 
koma þessu þannig fyrir að þetta 
verði gagnsæjar og sanngjarnar 
reglur þannig að fólk sitji við sama 
borð. Markmiðið er að allir geti 
fengið lóð sem vilja, og þess vegna 
reynum við að auka framboðið,“ 
segir Björn Ingi.

Ákveðið hefur verið að lóðir í 
Reykjavík verði seldar á föstu 
verði óháð stærð, og þurfa þeir 
sem byggja einbýlishús í nýjum 

hverfum borgarinnar að greiða 11 
milljónir króna fyrir lóð. 

Þetta er nokkuð meira en greitt 
er fyrir lóðir í nýjum hverfum í 
Hafnarfirði. Við síðustu úthlutun 
þurftu þeir sem ætluðu sér að 
byggja á Völlunum eða í Áslands-
hverfi þannig að greiða um 9.400 
krónur á hvern lóðarfermetra, auk 
ýmissa fastra gjalda. Kostnaður-
inn var því um 6,4 milljónir fyrir 
650 fermetra lóð, eða 8,8 milljónir 
fyrir 900 fermetra lóð.

Í Garðabæ eru lóðir seldar á 
verði sem nálgast það að vera 
markaðsverð, segir Guðfinna 
Kristjánsdóttir, upplýsingastjóri 
bæjarins. Sem dæmi var 900 fer-
metra lóð í Garðahrauni úthlutað á 
16,2 milljónir króna fyrr á árinu. 
Slík lóð fengist fyrir um 4,1 millj-
ón á Akureyri og 2,3 milljónir á 
Egilsstöðum.

Ekki er hægt á þessari stundu að 
sundurgreina fyrir fjölmiðla hvaða 
kostnaði borgin verði fyrir sem 
liggi til grundvallar þeim verð-
miða sem settur er á lóðir, segir 
Hrólfur Jónsson, sviðsstjóri fram-

kvæmdasviðs Reykjavíkurborgar. 
„Við erum að áætla ákveðinn stofn-
kostnað hverfanna, sem getur auð-
vitað verið breytilegur frá hverfi 
til hverfis, en við erum að reyna að 
láta lóðirnar standa undir því.“

Hann segir að inni í lóðaverðinu 
séu gatnagerðargjöld, en ekki 
ýmis þjónustugjöld og byggingar-
leyfisgjöld. Gjöldunum sé ekki 
eingöngu ætlað að standa undir 
gatnagerð, heldur einnig uppbygg-
ingu innviða nýrra hverfa, svo sem 
grunnskóla, leikskóla, íþrótta-
mannvirkja og fleira.

Björn Ingi bendir á að þegar 
lóðum í fyrsta áfanga Úlfarsárdals 
hafi verið úthlutað á síðasta kjör-
tímabili hafi lóðaverðið verið á bil-
inu 18-23 milljónir króna, en hlið-
stæðum eða stærri lóðum verði á 
næstunni úthlutað fyrir 11 milljónir 
króna.

Borgarráð vill koma 
í veg fyrir lóðabrask
Reglur um úthlutun lóða í Reykjavík verða ræddar í borgarráði í dag. Mikill 
munur er á lóðaverði í þéttbýli. Ekki fæst uppgefið frá Reykjavíkurborg ná-
kvæmlega hvaða kostnaður liggur að baki fastri krónutölu fyrir hverja lóð.

BAUGS M Á L I Ð

Á neyðarfundi ríkis-
stjórnar Ísraels, sem Ehud Olmert 
forsætisráðherra kallaði saman í 
gær, sagðist hann ætla að sitja 
áfram í embættinu þrátt fyrir 
háværar kröfur um afsögn.

Tzipi Livni utanríkisráðherra 
var meðal þeirra sem hvöttu hann 
til að segja af sér vegna skýrslu 
rannsóknarnefndar, þar sem 
Olmert og Amir Peretz varnar-
málaráðherra eru harðlega gagn-
rýndir fyrir mistök í tengslum við 
Líbanonstríðið í sumar.

Olmert sagðist ekki ætla að segja 
af sér fyrr en hann væri búinn að 
koma í framkvæmd tillögum sem 
fram koma í skýrslu nefndarinnar. 

Avigdor Yizthaki, leiðtogi stjórn-
armeirihlutans á þingi, sagði þó af 
sér í gær. Í gærkvöldi kallaði Kad-
ima, flokkur Olmerts, jafnframt 
saman neyðarfund vegna málsins.

Þótt Olmert hafi ekki viljað 
segja af sér í gær situr hann enn 
undir miklum þrýstingi og í kvöld 
hefur verið boðaður fjölmennur 
mótmælafundur í Tel Aviv.

Hassan Nasrallah, leiðtogi Hez-
bollah, sagðist í gær bera virðingu 
fyrir erkióvinum sínum í Ísrael 
vegna þess hvernig þeir hafa tekið 
á stríðinu í Líbanon. Hann sagði 
nefndina nú hafa staðfest yfirlýs-
ingar sínar að ísraelski herinn hafi 
beðið ósigur. „Það hlakkar ekkert í 
mér,“ sagði Nasrallah samt. „Það á 
alla virðingu skilið að rannsóknar-
nefnd sem Olmert skipaði hafi for-
dæmt hann.“

Neitar að segja af sér í bráð

 Stjórnarflokkurinn í 
Tyrklandi fór á þriðjudag fram á 
það við þingið að þingkosningum 

yrði flýtt um 
nokkra mánuði. 
Að öllum 
líkindum verða 
þær haldnar 22. 
júlí næstkom-
andi í staðinn 
fyrir nóvember. 
Recep Tayyip 
Erdogan
forsætisráðherra
sá sér ekki annað 
fært en að flýta 
þingkosningun-
um eftir að 

honum tókst ekki að fá þingið til 
að kjósa Abdullah Gül, núverandi 
utanríkisráðherra, í embætti 
forseta landsins.

Erdogan hefur jafnframt gefið 
til kynna að hann muni hugsan-
lega biðja þingið um að breyta 
stjórnarskrá landsins þannig að 
forseti verði framvegis þjóð-
kjörinn.

Forseti verði 
þjóðkjörinn

Andrea, er þetta bókstaflega 
blaut tuska í andlitið?

Tæplega tvítugur 
maður hefur verið ákærður fyrir 
Héraðsdómi Reykjaness, meðal 
annars fyrir að bíta lögreglu-
mann sem var við skyldustörf í 
lærið.

Maðurinn beitti tönnunum 
fyrir utan skemmtistað í 
Hafnarfirði þegar verið var að 
færa hann í lögreglubifreið.

Hann var einnig ákærður fyrir 
eignaspjöll með því að hafa í maí 
skellt aftur glerhurð að gufu-
baðsklefa í íþróttamiðstöðinni í 
Garðabæ með þeim afleiðingum 
að hurðin brotnaði. 

Embætti ríkissaksóknara 
sækir málið.

Beit lögreglu-
mann í lærið

Krókódíll nokkur, 
sem kallaður hefur verið Reggie, 
hefur skotið upp kollinum á ný í 
tjörn í Los Angeles. Hann hafði 
ekki sést í hálft annað ár.

Fyrrverandi lögreglumaður er 
talinn hafa haldið krókódílinn sem 
gæludýr, en í algeru heimildar-
leysi, og sleppt honum í tjörnina 
eftir að hann varð of stór. Hann 
sást fyrst í ágúst árið 2005 og olli 
töluverðum usla þar til hann hvarf 
skyndilega.

Krókódíllinn þykir hættulegur 
fólki og er mun stærri nú en þegar 
hann sást síðast, en tilraunir til að 
handsama hann á sínum tíma fóru 
allar út um þúfur.

Krókódíll kom-
inn úr felum



Allt fyrir garðverkin

Nýr og glæsilegur

Sælureitur
Vantar þig bækling?

• Þú getur nálgast eintak í næstu verslun
• Þú getur skoðað hann á www.husa.is
• Þú getur pantað frítt eintak á www.husa.is

Hjólbörur, Ravendo
85 ltr. 
5080041

3.995
5.995

Opið til klukkan 21:00 alla daga vikunnar
Nýr afgreiðslutími í Skútuvogi

Laufhrífa
22 tinda.
5084344

399
999

Malarskófla
5082502

Kantskeri, Lysbro
5084402

Stunguskófla, Lysbro
5084080 3.699

4.299

795
1.395

2.599
Háþrýstidæla, Sistema
130 bör, 6 m slanga, kústur, sápubrúsi.
5254228

15.995

Hekkklippa,
B&D
Rafmagn, 420W,
40 sm blað
5083647

Kaupauki
Hanskar og öryggisgleraugu 

5.499

Slönguvagn, Gardena
Tekur 60m af 1/2” slöngu.
5087606

4.399
5.995

30%
afsláttur

Trebitt Terrassebeis
Ný pallaollía á markaðnum 
sem hefur þann eiginleika 
að aðeins þarf að
bera á þriðja hvert ár. 
Fljótþornandi og aðeins 
þarf að hreinsa áhlöldin 
með vatni.
7049307-8

1.495
1.990

1 ltr

3.695
4.590

3 ltr

Treolje
Pallaolía á gagnvarið
efni. Fáanleg gullbrún 
og græn, einnig í 
sömu litum og Trebitt
hálfþekjandi.
7049123, 33, 37

1.490
2.190

3 ltr



Árni M. 
Mathiesen fjár-
málaráðherra hefur 
tekið á leigu 
húsnæði á Kirkju-
hvoli í Þykkvabæ og 
hafa bæði hann og 
eiginkona hans flutt 
lögheimili sitt í 
Þykkvabæinn.

Breyting á lögheimili ráðherr-
ans er vegna framboðs hans í 
Suðurkjördæmi, en hann hefur 
hingað til haft lögheimili í 
Hafnarfirði. Böðvar Jónsson, 
aðstoðarmaður ráðherra, segir að 
Árni muni eins og flestir aðrir 
landsbyggðarþingmenn reka tvö 
heimili, eitt í Þykkvabænum og 
annað í Hafnarfirði.

Lögheimili Árna 
í Þykkvabæ

Viðvörunarskilti sem 
komið hafði verið fyrir við íshelli á 
jökulsporði Sólheimajökuls hefur 
verið fjarlægt. Lögreglan á Hvols-
velli segist ekki vita hver hafi 
verið að verki en litið sé á slík mál 
alvarlegum augum. 

Í fyrrasumar lét ferðamaður 
lífið eftir að hluti af íshelli hrundi 
yfir hann. 

Slysavarnafélagið Landsbjörg 
lét koma nýju skilti fyrir eftir að 
stuldurinn uppgötvaðist. Lögregl-
an minnir á að lífshættulegt geti 
verið að fara inn í slíka hella.

Viðvörunar-
merki stolið af 
hættusvæði

Rúmlega tvítugur maður hefur verið 
ákærður fyrir ótrúlegan glæfraakstur. Hann ók undir 
áhrifum fíkniefna, án gildra ökuréttinda, án þess að 
sinna stöðvunarmerkjum lögreglu og langt yfir 
leyfilegum hámarkshraða í Reykjavík og Kópavogi. 
Með þessu athæfi raskaði hann umferðaröryggi og 
stofnaði lífi og heilsu tveggja farþega bílsins sem 
hann ók og annarra vegfarenda á akstursleiðinni á 
ófyrirleitinn hátt í augljósa hættu, að því er segir í 
ákærunni.

Háskaaksturinn hófst á Höfðabakka inn á Vestur-
landsveg og vestur Ártúnsbrekku. Maðurinn ók þar á 
160 kílómetra hraða. Áfram hélt hann, lenti inn á 
Suðurlandsbraut þar sem hann ók yfir grasflöt inn á 
Miklubraut án þess að virða biðskyldu, þannig að 
ökumaður annarrar bifreiðar varð að nauðhemla til 
að forða árekstri. Síðan lá leið ökuníðingsins upp á 
gangstétt, um bifreiðastæði við Bústaðaveg, en þar 

keyrði hann utan í kyrrstæða bifreið. Næst brenndi 
hann yfir grasflöt og umferðareyju, inn á Reykjanes-
braut og áfram, stundum á röngum vegarhelmingi. 
Lögreglunni tókst að stöðva hann með því að aka á 
bifreið hans við Súðavog. Í ökuferðinni var maðurinn 
alltaf tugum kílómetra yfir leyfilegum hámarks-
hraða.

Neistarnir flugu 
þegar keppinautarnir um franska 
forsetaembættið, sósíalistinn 
Segolene Royal og hægrimaðurinn 
Nicolas Sarkozy, mættust í 
sjónvarpskappræðum í gærkvöld. 
Þær voru hápunktur kosningabar-
áttunnar fyrir úrslitaumferð 
kosninganna á sunnudaginn. 

Kappræðurnar voru svo að 
segja síðasta tækifæri Royal til að 
vinna upp fylgisforskotið sem 
flestar skoðanakannanir hafa sýnt 
Sarkozy njóta. Hún gagnrýndi þar 
meðal annars feril Sarkozy sem 
ráðherra í ríkisstjórn Jacques 
Chirac. Þau tókust einnig á um 35 
stunda vinnuvikuna.

Eitt síðasta 
tækifæri Royal

Gengið hefur verið frá 
sölu á búlgarska símafélaginu 
BTC til bandaríska fjármála-
fyrirtækisins AIG Global Invest-
ment Group fyrir 160 milljarða 
króna. Skrifað var undir sölu-
samning í gærkvöldi, en stærsti 
eigandi BTC var Novator, fjár-
festingafélag Björgólfs Thors 
Björgólfssonar, með um 85 pró-
senta eignarhlut. 

Í tilkynningu Novator kemur 
fram að um sé að ræða stærstu 
skuldsettu yfirtöku í Mið- og 
Austur-Evrópu til þessa. „Mark-
aðsvirði félagsins er um 145 millj-
arðar króna. AIG hefur tryggt sér 
kaup á rúmlega 90 prósentum í 
félaginu en stefnir að kaupum á 
öllu félaginu og afskráningu úr 
Kauphöllinni í Sófíu,“ segir þar.

Novator fjárfesti fyrst í BTC í 
samvinnu við fjárfestingafélagið 
Advent International, EBRD, 
National Bank of Greece, og fleiri 
þegar félagið var einkavætt í júní 
2004. Félögin Straumur, Burðarás 
og Síminn sem þá var í ríkiseigu 
tóku einnig þátt í upphaflegu við-
skiptunum, en þá voru keypt 65 
prósent í félaginu. Síðan hefur 
Novator aukið við hlut sinn og fer 
við söluna nú með um 85 prósenta 
hlut í BTC. „Ávöxtun íslensku 
fjárfestanna sem tóku þátt í 
fyrstu viðskiptunum fyrir rúm-
lega tveimur og hálfu ári er nærri 
fimmföld. Hagnaður Novator af 
viðskiptunum er um 55 til 60 
milljarðar króna en annarra 
íslenskra fjárfesta um 6 milljarð-
ar króna,“ segir í tilkynningunni.

Frá einkavæðingu hefur BTC 
tekið miklum breytingum og 

vaxið samhliða gagngerum end-
urbótum á tæknibúnaði og marg-
þættum skipulagsbreytingum. 
Þannig segir í tilkynningu Novat-
or að starfsmönnum hafi verið 
fækkað úr um 24 þúsundum í 10 
þúsund í samráði við stjórnvöld 
og verkalýðsfélög. Þá hafi verið 
fjárfest í nýjum tækjabúnaði 
fyrir nærri 40 milljarða króna og 
rekstur farsímaþjónustu hafinn. 
BTC býður nú alhliða fjarskipta-
þjónustu og má til marks um vöxt 
félagsins nefna tæplega 17 pró-
senta aukningu hagnaðar eftir 
skatta og afskriftir milli áranna 

2006 og 2005, úr rúmlega 113 
milljónum búlgarskra leva í 132 
milljónir leva, eða úr sem nemur 
5,03 milljörðum króna í 5,9 millj-
arða króna.

Kaupandi BTC, bandaríska 
félagið AIG, býður alhliða fjár-
málaþjónustu um heim allan, þar 
á meðal í tryggingum, fjárfest-
ingum, eignastýringu og fasteign-
um.

Fyrirtækið stýrir nærri 55 þús-
und milljörðum króna og hefur 
um 2.000 starfsmenn sem starfa á 
44 skrifstofum víða um heim.

BTC í Búlgaríu selt á 
160 milljarða króna
Novator, félag Björgólfs Thors Björgólfssonar, hagnast um 60 milljarða króna 
við söluna á BTC til bandarísks fjármálafyrirtækis. Hlutur annarra íslenskra 
fjárfesta er nálægt 6 milljörðum. Ávöxtun fjárfestanna er nálægt því fimmföld.

Hlutverk Ísafjarðar-
flugvallar í Grænlandsflugi mun 
stórminnka að ef ekki verður 
komið upp búnaði til vopnaleitar 
og annarra tækja sem nauðsynleg-
ar eru fyrir millilandaflug. 

Þetta kemur fram á vestfirska 
fréttavefnum bb.is. Völlurinn 
hefur um árabil verið burðarás í 
þjónustu Flugfélags Íslands við 
fyrirtæki á A-Grænlandi en útlit er 
fyrir að það geti lagst af ef ekkert 
verður að gert. Að sögn Friðriks 
Adolfssonar, deildarstjóra 
flugfélagsins, hefur fengist leyfi 
til að millilenda á Ísafirði til að 
fylla vélarnar eldsneyti, með þeim 
skilyrðum að farþegar yfirgefi 
ekki vélarnar og að lögreglan hafi 
eftirlit á vellinum. 

Vopnaleitar-
búnað vantar

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

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





Fórst þú í kröfugöngu 1. maí?

Treystir þú einkafyrirtæki til að 
sinna vopnaleit og öryggiseftir-
liti á flugvöllum?

kynntu þér málið á
www.vg.is

KVENFRELSI
ER OKKAR MÁL

 Formaður Framsókn-
arflokksins, Jón Sigurðsson, 
kemst ekki á þing verði niður-
stöður kosninganna svipaðar og í 
könnun Félagsvísindastofnunar.

Kannað var fylgi í Reykjavík-
urkjördæmi norður. Sjálfstæðis-
menn mældust með 34,5 prósenta 
fylgi og fjóra þingmenn, Samfylk-
ingin tæplega 30 prósent og þrjá 
þingmenn og 22 prósent sagðist 
kjósa Vinstri græn sem fengju 
tvo þingmenn. Framsóknarflokk-
urinn fengi tæp 5 prósent, 
Frjálslyndir um 6 prósent og 
Íslandshreyfingin 2,8 prósent. 
Enginn þeirra flokka næði inn 
kjördæmakjörnum þingmanni. 

Formaður nær 
ekki inn á þing

 Framfærslugrunnur 
Lánastofnunar íslenskra náms-
manna (LÍN) hækkar um 4,9% á 
milli ára, og verður 94 þúsund 
krónur á mánuði á skólaárinu 
2007-2008. Þetta var samþykkt á 
stjórnarfundi LÍN í gær, en breyt-
ingarnar taka gildi 1. júní.

Í tilkynningu frá LÍN kemur 
fram að fimmta árið í röð sé dreg-
ið úr tekjutilliti á námstíma, og á 
komandi skólaári munu 10 pró-
sent tekna koma til skerðingar á 
láni.

Hlutfallið var 12 prósent fyrir 
breytingarnar og var 40 prósent 
fyrir fimm árum.

Stjórnin samþykkti einnig að 

námsmenn í sérnámi og grunn-
námi í háskólum erlendis ættu 
framvegis rétt á lánum vegna 
skólagjalda. Fram að þessu hefur 
sjóðurinn aðeins lánað vegna 
skólagjalda í framhaldsháskóla-
námi. Hámarkslán vegna skóla-
gjalda í grunnháskólanámi og 
sérnámi verða 670 þúsund krón-
ur á ári. 

Samhliða þessu var ákveðið að 
samanlögð hámarkslán vegna 
skólagjalda muni hækka að með-
altali um fimm  prósent. Sé lán 
tekið vegna náms á Íslandi hækk-
ar hámarkið þannig úr 3,2 millj-
ónum króna í 3,35 milljónir króna. 

Framfærslan fer í 94 þúsund

 „Þetta eru ekkert 
annað en rakalausar dylgjur,“ 
segir Bjarni Benediktsson, þing-
maður Sjálfstæðisflokksins og 
formaður allsherjarnefndar 
Alþingis, um skrif Sigurjóns 
Þórðarsonar, þingmanns Frjáls-
lyndra. Á heimasíðu sinni hélt 
Sigurjón því fram að Bjarni, Guð-
jón Ólafur Jónsson og Guðrún 
Ögmundsdóttir hefðu sagt ósatt 
þegar þau sögðust ekki hafa vitað 
um tengsl Jónínu Bjartmarz 
umhverfisráðherra við umsækj-
andann Lucia Celeste Molina 
Sierra, sem þó hafði lögheimili 
skráð á heimili ráðherra. 

Sigurjón hélt því einnig fram 
að Bjarni hefði neitað að afhenda 
sér gögn í tengslum við umsókn 
um ríkisborgararétt. Þessum 
ásökunum vísaði Bjarni alfarið á 
bug í bréfi sem hann sendi fjöl-
miðlum vegna málsins. Sagðist 
hann ekki hafa heyrt í Sigurjóni 
svo vikum skipti og þaðan af síður 
neitað honum um gögn enda hafi 
hann ekki heimild til að veita 
aðgang að þeim. Bjarni segir að 
sér sé þó kunnugt um að Sigurjón 
hafi leitað til þingsins með beiðni 
um upplýsingar. 

Sólveig Pétursdóttir, forseti 
Alþingis, sendi Sigurjóni og fjöl-
miðlum upplýsingar um verklag 

allsherjarnefndar við afgreiðslu 
umsókna um ríkisborgararétt. 
Sigurjóni er svo bent á að hafa 
samband við forstöðumann 
nefndasviðs Alþingis til að fá að 
skoða umrædda umsókn. 

Bjarni sendi seinna um daginn 
samantekt á þeim umsóknum sem 
allsherjarnefnd hefur afgreitt á 
yfirstandandi kjörtímabili. Meðal 
þess sem þar kemur fram er að 
meirihluti þeirra 144 einstaklinga 
sem allsherjarnefnd Alþingis 
hefur veitt ríkisborgararétt á 
kjörtímabilinu hefur átt lögheim-
ili hér á landi lengur en í tvö ár. 
Hlutfall þeirra sem einungis hafa 

búið hér á landi í hálft ár eða 
minna hefur aukist. 

Í fréttum RÚV var greint frá 
því að tíu dagar liðu frá því að 
unnusta sonar umhverfisráð-
herra sótti um ríkisborgararétt 
þar til lög þess efnis voru sett á 
Alþingi. Meðalafgreiðslutími 
samskonar umsókna er þó venju-
lega fimm til tólf mánuðir. Bjarni 
svaraði því þannig til í Kastljósi 
að fjölmörg dæmi væru fyrir því 
að mál væru unnin fremur hratt 
þegar komið væri undir þinglok. 
Jafnvel væru dæmi um að mál 
væru afgreidd á skemmri tíma.

Ásakanir ganga á 
víxl í allsherjarnefnd
Bjarni Benediktsson segir Sigurjón Þórðarson fara með dylgjur í máli tengdadótt-
ur umhverfisráðherra. Hann segir að umsóknir allsherjarnefndar um ríkisfang 
hafi verið afgreiddar á skemmri tíma en í tilfelli stúlkunnar frá Gvatemala.

Ný gjaldskrá fyrir 
akstur um Hvalfjarðargöng tekur 
gildi 7. maí. Samkvæmt nýju 
gjaldskránni fjölgar gjaldflokk-
um um einn og við bætist nýr 
flokkur fyrir 6-8 metra löng 
ökutæki. Tekinn verður í notkun 
sjálfvirkur lengdarmælingabún-
aður.  Við breytingarnar mun 
veggjald fyrir pallbíla, sendibíla 
og önnur ökutæki sem lenda í 
þessum nýja flokki lækka um 
nær helming. Gjald fyrir marga 
húsbíla, sem hingað til hafa farið 
í gegnum göngin á lægsta gjaldi, 
hækkar hins vegar á móti. 

Veggjald í Hvalfjarðargöngum 
lækkaði þann 1. mars síðastliðinn. 
Nú lækkar verð í ýmsum 
áskriftarflokkum enn frekar.

Ódýrara í Hval-
fjarðargöngin 

Björgunarskipið
Gunnar Friðriksson frá Ísafirði 
dró tvo vélarvana báta til hafnar 
á Ísafirði aðfaranótt miðviku-
dags. Einn maður var í hvorum 
bát en þá sakaði ekki. 

Um var að ræða tvo sjóstang-
veiðibáta sem höfðu verið á 
veiðum í Ísafjarðardjúpi og voru 
á leið til hafnar á Suðureyri í 
samfloti við sex aðra báta.

Vél bilaði í einum bátnum og 
ætlaði annar bátur að taka hann í 
tog og draga hann inn til Ísa-
fjarðar. Ekki vildi betur til en 
svo að á Skutulsfirðinum missti 
dráttarbáturinn afl svo kalla 
þurfti eftir aðstoð til þess að 
koma bátunum tveimur til lands. 

Vélarvana á 
Skutulsfirði
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ÁRANGUR Á ÖLLUM SVIÐUM

Alþjóðlegi sakadómstóllinn í Haag (ICC) 
hefur gefið út handtökutilskipun á hendur ráðherra 
í Súdanstjórn og eins af forsprökkum svonefndra 
janjaweed-sveita á grundvelli gruns um að þeir beri 
ábyrgð á stríðsglæpum í Darfúr-héraði. Frá þessu 
greindi dómstóllinn í gær. 

Súdanstjórn svaraði því til að hún hefði alls ekki í 
hyggju að framselja sakborningana og tilkynnti að í 
ljósi þessara handtökutilskipana væri það takmark-
aða samstarf sem stjórnin hefði átt við dómstólinn 
úr sögunni. Mjög ólíklegt virtist að sakborningarnir 
myndu gefa sig fram af sjálfsdáðum. 

„Okkar afstaða er mjög skýr – ICC getur ekki 
tekið sér lögsögu til að dæma súdanska borgara utan 
Súdans,“ sagði Mohamed Ali al-Mardi, dómsmála-
ráðherra Súdans. En Luis Moreno-Ocampo, saksókn-
ari við dómstólinn, sagði að handtökutilskipanirnar 
væru mikilvægt skref í átt að því að koma einhverju 
af þeim voðaverkum sem unnin hafa verið í Darfúr 
fyrir alþjóðlegan dómstól. 

Sem það ríki sem yfir svæðinu ræður ber ríkis-
stjórn Súdans lagaleg skylda til að handtaka Ahmad 
Harun og Ali Kushayb,“ sagði Moreno-Ocampo.

Súdanstjórn hafnar afskiptum

Farþegar sem áttu að 
fljúga með flugvél Iceland Express 
til London klukkan 7.15 í gærmorg-
un, þurftu að bíða tímunum saman 
eftir flugi á flugvellinum meðan 
beðið var eftir varahlut í vélina frá 
London. Farþegarnir fóru loks í 
loftið um fjögurleytið í gær eftir að 
Iceland Express hafði keypt flug-
miða fyrir þá með Icelandair. 

Matthías Imsland, forstjóri Ice-
land Express, segir að félagið hafi 
sent út tilkynningu um seinkunina 
með sms í gærmorgun til þeirra 
farþega sem hafi skráð farsíma við 
bókun og sett upplýsingar um 
seinkunina á netið. Þetta hafi gefið 
góða raun því aðeins um þrjátíu 

prósent farþeganna hafi mætt á 
flugvöllinn og sumir þeirra snúið 
strax til baka. 

„Ég hef ekki orðið var við 
óánægju. Við höfum frekar fengið 
jákvæð viðbrögð á það hvað við 
reyndum þó að gera,“ segir hann. 
Matthías segir að seinni partinn 
hafi verið ákveðið að kaupa flug 
fyrir alla farþegana hundrað til 
London  með Icelandair. „Það tók 
tíma að koma varahlutnum til 
landsins og svo tekur það flugvirkj-
ana tíma að gera við. Við tókum þá 
ákvörðun að kaupa miða fyrir alla 
farþegana og taka á okkur þann 
kostnað í stað þess að vera að draga 
þetta lengur,“ segir hann.  

Keypti miða með Icelandair



Kjóstu F !
forysta fyrir íslenska þjóð

Guðjón A . Kristjánson
Norðvesturkjördæmi

Sigurjón Þórðarson 
Norðausturkjördæmi

Grétar Mar Jónsson  
Suðurkjördæmi

Kolbrún Stefánsdóttir  
Suðvesturkjördæmi 

Jón Magnússon 
Reykjavík-Suður

Magnús Þór Hafsteinsson 
Reykjavík-Norður 

LAUN OG VELFER‹ 
ERU MÁL OKKAR 
ALLRA
Eldri borgarar og öryrkjar eiga að lifa við mannsæmandi 
kjör og hafa rétt til atvinnu- eða lífeyristekna án skerð- 
ingar greiðslna frá Tryggingastofnun.

Frjálslyndi flokkurinn vill eina milljón í frítekju- 
mark fyrir hvern og einn lífeyrisþega án skerð- 
ingar.

• Frjálslyndi flokkurinn vill afnám tekjutengingar við 
tekjur maka.

• Hækkum skattleysismörkin strax í 150 þúsund hjá 
þeim tekjulægstu.

• Lífeyrisgreiðslur skulu bera 10% skatt líkt og fjár- 
magnstekjur.

Atvinnumál eru einnig velferðarmál

• Verjum kjarasamninga íslenskra launamanna.

• Látum ekki einstaka atvinnurekandur þrýsta niður 
launum í landinu með því að misnota frjálst flæði 
verkafólks til Íslands.

www.xf.is
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Skráning á landsbanki.is
Skráning á fjármálakvöld fer fram á landsbanki.is

Nánari upplýsingar á landsbanki.is eða í Ráðgjafa- 

og þjónustuveri í síma 410 4000. 

Verið innilega velkomin. 

Fimmtudagskvöld eru
fjármálakvöld
Fræðslukvöld fyrir almenning
Landsbankinn kynnir „Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld”, röð fjármálanámskeiða fyrir almenning. 
Á námskeiðunum fjalla sérfræðingar bankans um helstu þætti sem lúta að skattamálum, fjármálum heimilisins, 
fjárfestingum, ávöxtun eigna og lífeyrissparnaði. Fjármálafræðslan er öllum opin og án endurgjalds.

Í kvöld, Fjarðargötu: Farið verður yfir fjárfestingarkosti sem í boði eru, til
dæmis skráð hlutafélög í kauphöll og verðbréfasjóði. Einnig verða gefin 
hagnýt ráð um uppbyggingu eignasafna. Jafnframt verður greint frá því 
hvar hægt er að nálgast upplýsingar um fjármálamarkaðinn og hvernig 
þær eru nýttar. Námskeiðið er ætlað þeim sem vilja nýta tækifæri á 
fjármálamarkaði til að ávaxta eignir sínar.

Námskeiðin hefjast kl. 20:00 á eftirfarandi stöðum:

3. maí Fjarðargata, Hafnarfirði Fjárfestingar og ávöxtun eigna

24. maí Akureyri  Fjármál heimilisins
24. maí Árbæjarútibú  Lífeyrismálin mín

 31. maí Egilsstaðir  Fjármál heimilisins

Í kvöld

 ESA, Eftirlitsstofnun 
EFTA, hefur úrskurðað að sveitar-
félögum sé heimilt að greiða meira 
með leikskólum sem sveitarfélög-
in reka sjálf heldur en einkarekn-
um leikskólum. 

Samtök einkarekinna leikskóla í 
Noregi lögðu nýverið fram kæru 
til ESA þar sem gerð var athuga-
semd við mismunun á framlagi 
sveitarfélaga til eigin leikskóla 
annars vegar og einkarekinna 
leikskóla hins vegar. 

ESA komst að þeirri niðurstöðu 
að sveitarfélögum væri heimilt að 
verja meira fé til reksturs sinna 
leikskóla en reksturs einkarek-
inna skóla. Í kjölfarið hafa Samtök 

einkarekinna leikskóla í Noregi 
ákveðið að vísa málinu áfram til 
EFTA dómstólsins.

Ragnhildur Erla Bjarnadóttir, 
sviðsstjóri leikskólasviðs Reykja-
víkurborgar, á ekki von á að stefna 
borgaryfirvalda hvað varðar 
einkarekna leikskóla breytist í 
kjölfar úrskurðar ESA.

„Ég hef ekki kynnt mér þennan 
úrskurð ESA en leikskólaráð er 
nýbúið að samþykkja breytingar á 
greiðslum til einkarekinna leik-
skóla. Þær breytingar gengu í 
gegn um áramót og nú fá allir 
einkareknir leikskólar í Reykja-
vík greiðslur sem nema meðaltals-
kostnaði á okkar leikskólum og 

eiga því að sitja við sama borð og 
leikskólar sveitarfélagsins,“ segir 
Ragnhildur.  

Vilja ódýrari einkaleikskóla
Forsvarsmenn

Nóa-Síríusar biðjast afsökunar á 
vörukynningu á Tópas í kröfugöngu 
verkalýðsins 1. maí. Þar gekk hópur 
ungmenna með Tópasauglýsingar á 
mótmælaspjöldum með göngunni 
og hrópaði slagorð, í óþökk margra 
sem í göngunni voru.

Í yfirlýsingu, sem Gunnar Sigur-
geirsson markaðsstjóri skrifar 
undir, segir að fyrirtækinu sé nú 
ljóst að það sem átti að vera 
vörukynning á léttum nótum virðist 
hafa farið úr böndunum og 
greinilega sært einhverja. Aldrei 
hafi staðið til að valda fólki 
sárindum og eru allir hlutaðeigandi 
beðnir afsökunar.

Afsaka Tópas-
auglýsinguna

 Vinna Impregilo við 
aðgöng Kárahnjúkavirkjunar er 
um þremur mánuðum á eftir upp-
haflegri áætlun. Vegna þessa er 
óvenju mikið af mannskap og 
tækjum í göngunum, sem er einn 
af þeim þáttum sem eykur mengun 
í göngunum. 

Þetta segir Ómar R. Valdimars-
son, talsmaður Impregilo. Miðað 
við hvernig gengið hefur gera nýj-
ustu áætlanir Impregilo ráð fyrir 
því að göngin verði tilbúin í júlí. 
Nú er unnið hörðum höndum að 
því að húða göngin með steypu til 
að tryggja að engin fyrirstaða sé í 
göngunum þegar vatni verður 
hleypt á þau.

Undir kvöld í gær var mengun í 
aðgöngunum alls staðar undir við-
miðunarmörkum að sögn Ómars, 
en í fyrradag þurfti Impregilo að 

færa mannskap í göngunum milli 
staða þar sem mengun í ákveðnum 
hluta ganganna fór yfir viðmiðun-
armörk.

Ómar segir að það að ekki hafi 
verið hægt að vinna í hluta gang-
anna undanfarna daga hafi engin 
áhrif haft á framgang verksins. 
„Mennirnir sem voru að vinna á 
þeim svæðum þar sem mengunin 
var yfir mörkum voru einfaldlega 
færðir í önnur verk. Það voru sjö 
menn fyrst og síðan tólf. Þetta 
hefur óveruleg eða í raun engin 
áhrif.“

Mun fleiri starfsmenn vinna í 
göngunum í dag en ráð var fyrir 
gert upphaflega. „Það er verið að 
reyna að flýta verkinu eins og 
kostur er, án þess þó að það bitni á 
örygginu,“ segir Ómar.

Mengun hefur 
óveruleg áhrif
Mengun var undir viðmiðunarmörkum alls staðar í 
aðgöngum Kárahnjúkavirkjunar í gær. Óvenju mik-
ið er af starfsmönnum og tækjum í göngunum þar 
sem verkið er um þremur mánuðum á eftir áætlun.



...í sumar !

189kr./stk.

Super marmelaði 3 tegundir

3 2fyr
ir

20%
afsláttur

Hrefnukjötið

er komið !900 g

334kr./pk.

Merrild kaffi 103

149kr./stk.

Myllu fjölkorna samlokubrauð

1118kr./kg

Hrefnukjöt kryddlegið

Sprite eða
Sprite Zero
89kr.

stk.

Þú færð Lenor mýkingarefni 

750 ml með Ariel þvottaefninu !

Ariel þvottaefni 2,85 kg1.299kr.
pk.

Goða lambalæri frosið889kr.
kg

SS  lambatvírifjur1499kr.
kg20%

afsláttur

SS  lambatvírifjur1790kr.
kg

20%
afsláttur

Freschetta
pizza napoli

589kr.
pk.

3 stk.
í pakka!

2 ltr.

Krónu nautahakk 

Þín lágvöruverðsverslun



 „Við erum ekki alveg 
sáttir við það að Brú sé sögð svo 
stór jörð að það hafi áhrif á hvern-
ig meta eigi þessa þrjú þúsund 
hektara,“ segir Jón Jónsson, lög-
maður bræðra sem eiga jörðina 
Brú í Fljótsdalshéraði.

Matsnefnd eignarnámsbóta 
komst að þeirri niðurstöðu að 
Landsvirkjun ætti að greiða Sig-
urði og Sigvarði Halldórssonum 
63,7 milljónir króna fyrir 3.025 
hektara úr landi Brúar sem fara 
undir Hálslón og fyrir 400 þúsund 
rúmmetra af malarefni. Mats-
nefndin segir að Brú, sem er 160 
þúsund hektarar, sé afar landmikil 
og því hefði eignarnámið minni 
áhrif á heildarverðmæti jarðar-
innar allrar en ef um stærri hlut-
deild í jörðinni væri að ræða.

Jón segir að deilt hafi verið um 
aðferðafræði. „Okkar ítrustu kröf-
ur byggðu á því að verðmæti 
landsins yrði metið út frá miðlun-
arnýtingu þessa stærsta miðlun-
arlóns á Íslandi. Því var hafnað og 
landið metið sem almennt heiðar-
land,“ segir Jón.

Ítrasta krafa Brúarmanna var 
1.300 milljónir króna en Lands-
virkjun taldi að áður greiddar 5,3 
milljónir króna væru nægileg 
heildarborgun.

Ríkið hefur reyndar gert kröfu 
um að landið undir Hálslóni sé í 
raun þjóðlenda og þar með ríkis-
eign. Burtséð frá því eru það Val-
þjófsstaðir og Laugavellir, auk 
Brúar, sem eiga land undir Háls-
lóni.

Prestssetrasjóður, sem fer með 
eignir Valþjófsstaða, samdi við 
Landsvirkjun fyrir nokkrum miss-

erum fyrir mun lægri upphæð en 
matsnefndin telur nú vera sann-
gjarnt verð.

Landsvirkjun hefur fengið 
heimild hjá ríkinu til að taka eign-
arnámi þann hluta lands Lauga-
valla sem fer undir Hálslón. Veitt 
var heimild til svokallaðs fullnað-
areignarnáms sem felur í sér að 
Landsvirkjun fái landið til fullrar 
eignar gagnstætt því sem er með 
land Brúar sem á að skilast í sama 
ástandi þegar Kárahnjúkavirkjun 
hefur runnið sitt skeið á enda. „Í 
þessu er mismunun,“ segir Bjarni 
Björgvinsson, lögmaður eigenda 
Laugavalla, sem skotið hafa eign-
arnámsheimildinni til Héraðs-
dóms Reykjavíkur.

Jón segir ekki ákveðið hvort 
niðurstaða matsnefndarinnar 
varðandi Brú verði send til dóm-
stóla: „Það hefur aldrei reynt á 
það fyrir íslenskum dómstólum 
hvort horfa eigi til miðlunarnýt-
ingar. Í orði að minnsta kosti er 
samkeppni á raforkumarkaði og 
kannski hefði einhver annar viljað 
kaupa þessa miðlunarmöguleika á 
eðlilegu verði.“ 

Eignarnám fer 
fyrir dómstóla
Eigendur jarðarinnar Laugavalla sætta sig ekki við 
heimild sem ríkið veitti Landsvirkjun til eignar-
náms á hluta Laugavalla. Lögmaður eigenda Brúar 
er ósáttur við matsnefnd eignarnámsbóta.

Virkjum kraft
eldri borgara

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 „Ég hef tilkynnt lög-
reglunni um hótanirnar,“ segir 
Ingi Þór Sigurjónsson, öryrki við 
Nönnugötu í Reykjavík, sem seg-
ist ítrekað hafa verið áreittur af 
félögum nágranna síns með rúðu-
brotum og sms-hótunum. Ofsókn-

irnar segir hann tengjast deilum 
við nágranna sinn sem hann kærði 
fyrir líkamsárás.

Fréttablaðið greindi frá málinu 
fyrst 15. apríl. Ingi segist hafa 
fengið fjölda hótana í sms-formi í 
síma sinn þar sem hann er sakað-
ur um að vera kjaftaskjóða vegna 
þess hann hafði samband við lög-
reglu og fjölmiðla. Skilaboðin séu 
þó send úr tölvu og því ekki hægt 
að fullyrða hvaðan þau koma.

Ingi segir að lögreglan hafi enn 
ekki aðhafst í málinu og hefur 
hann ákveðið að flytja. Vonast 
hann til þess að eigandi hússins fái 
að hafa rúðurnar í húsinu í friði 
eftir það.





G n!

kr.
kg998

LAXAFLÖK
BEINHREINSUÐ

500
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg2.798

LAMBAGEIRI Í RÓSMARÍN
GRILLSPJÓT

kr.
kg698

LAXASNEIÐAR

430
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg1.998

GRÍSAKÓTELETTUR
PIRI-PIRI

kr.
kg998

LAXAFLÖK
KRYDDUÐ

600
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg2.798

LAMBAKÓRÓNA
AÐ HÆTTI GRIKKJA

GEVALIA KAFFI
RAUTT

299 kr.
pk.

MYLLU SAMLOKU-
BRAUÐ HEILHVEITI

199 kr.
pk.

10%
afsláttur

Nýtt

20%
afsláttur

Laxaveisla í Nóatúni!
200

kr. kg

Þú sparar

Nýtt Nýtt



Lambahryggur
á tilboði!

998 kr.
kg

LAMBAHRYGGUR
ÚR KJÖTBORÐI

500
kr. kg

Þú sparar

GOÐA DÖNSK
LIFRAKÆFA

179 kr.
pk.

kr.
pk.199

FRESCHETTA
NAPOLI PIZZUR

kr.
kg798

NÓATÚNS HAKKBOLLUR
Í SÚRSÆTRI SÓSU

420
kr. kg

Þú sparar

kr.
pk.478

NÓATÚNS
UNGNAUTAHAKK 20%

afsláttur
44%
afsláttur

Kelloggs all-bran

og Kellogs bran flakes

NÓATÚNS
ELDHÚSRÚLLUR

299 kr.
pk.

BRAZZI
SAFAR

99 kr.
l

20%
afsláttur

Verði ykkur að góðu!



 Erindrekar 
Evrópusambandsins þrýstu á 
rússnesk stjórnvöld í gær að sjá 
til þess að eistneska sendiráðið í 
Moskvu nyti tilhlýðilegrar vernd-
ar, en fjöldi ungra Rússa hefur 
setið um það síðustu daga og gert 
aðsúg að starfsmönnum þess, þar 
á meðal sendiherranum Marinu 
Kaljurand.

Umsátursliðið er reitt þeirri 
ákvörðun eistneskra stjórnvalda 
að láta flytja minnismerki um 
sigur Rauða hersins í síðari heims-
styrjöld frá torgi í miðborg Tall-
inn inn í kirkjugarð í borginni. Er 
hafist var handa við að flytja stytt-
una á föstudaginn kom til átaka 
milli lögreglu og  ungmenna af 
rússneskumælandi minnihlutan-
um í Eistlandi. 

„Við mælumst eindregið til þess 
að rússnesk stjórnvöld standi við 
skuldbindingar sínar samkvæmt 
Vínarsáttmálanum um diplómatísk 

samskipti,“ sagði Christiane Hoh-
mann, talsmaður framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins. Hún 
sagði að nefnd sendiherra ESB-
ríkja vildi sem fyrst eiga fund í 
rússneska utanríkisráðuneytinu 
til að koma þessum skilaboðum á 
framfæri.

Kaljurand sendiherra hafði áður 
greint frá því að rússnesk ung-
menni, sem fylgja núverandi vald-
höfum í Kreml að málum, hefðu 
reynt að ráðast á sig er hún reyndi 
að halda blaðamannafund í 
Moskvu. Hún sagði einnig að 
tölvuþrjótar sem meðal annars 
notuðu tölvur skráðar af rúss-
nesku ríkisstjórninni hefðu brot-
ist inn á opinberar heimasíður 
Eistlandsstjórnar.

Minnismerkið umdeilda, 
„Bronshermanninn“, álíta Eistar 
almennt tákn um sovéskt hernám 
og ofríki Moskvuvaldsins í hálfa 
öld í landi þeirra. 

Sendiráð Eista 
njóti verndar
Erindrekar Evrópusambandsins þrýsta á rússnesk yfir-
völd að vernda betur eistneska sendiráðið í Moskvu, 
sem reiðir ungir Rússar sitja um vegna minnismerkis.

 Orðsending fram-
kvæmdasviðs Reykjavíkur til 
íbúa á svæði 105 var fyrst og 
fremst hugsuð fólki til viðvörunar 
og má vel vera að hana hefði mátt 
orða betur, að sögn Hrólfs Jóhann-
essonar sviðsstjóra.

„Ef veggurinn er innan lóðar-
marka getum við ekkert komið og 
mokað og skemmt vegginn og 
rukkað þig, það er ekki þannig. 
Hins vegar eru veggir víða gamlir 
og hanga út fyrir gangstéttina. 
Verði hreyft við stéttinni geta 
þeir fallið út. Þá er fyrst haft sam-
band við eigendur, þeir heimsóttir 
og allt myndað. Fullt samráð er 
haft áður en verkið hefst,“ segir 

Hrólfur, sem kveður þetta koma 
örsjaldan upp á. Hrólfur telur að 

orðsendinguna vegna þessa mætti 
ef til vill endurskoða, en í henni 
segir; „þegar að gangstétt borgar-
innar er mokað upp við lóð [hús-
eigenda] getur veggur [...] sem 
nær út á gangstétt borgarinnar 
riðlast eða skemmst. Verkkostn-
aður af þessum völdum fellur á 
húseiganda.“

Einnig er minnst á „veruleg 
vatnstjón“ í orðsendingunni. 
Hrólfur segir að vatnsskemmdir, 
sem komi af því að fólk gleymi að 
skrúfa fyrir kranana, verði að 
vera á ábyrgð íbúa. Orkuveitan 
eigi lagnirnar og viðskiptavinir 
hennar þurfi að leyfa henni að 
endurnýja þær. 

Orðsendingu mætti breyta Fjórir Pakistan-
ar hálshöggnir

Yfirvöld í Sádi-
Arabíu létu í gær hálshöggva fjóra 
Pakistana, sem dæmdir höfðu 
verið fyrir að berja mann til dauða 
þar sem hann svaf í rekkju sinni, 
nauðga og misþyrma eiginkonu 
hans og ræna fé og skartgripum 
hjónanna. Frá þessu greindi sádi-
arabíska innanríkisráðuneytið. 

Í Sádi-Arabíu á fólk líflát yfir 
höfði sér sem dæmt er fyrir morð, 
eiturlyfjasmygl, nauðgun eða 
vopnuð rán. Aftökurnar fara fram 
fyrir opnum tjöldum. Hinir 
dæmdu eru hálshöggnir með 
sverði. 51 maður hefur verið 
hálshöggvinn í landinu það sem af 
er þessu ári.



allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 3. maí til 6. maí eða á meðan birgðir endast
www.netto.is Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn
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Goða blandað hakk - Prepack
699 kr/kg. áður 1.021 kr/kg.

32%
afsláttur

Holta blandaður grillbakki
979 kr/kg. áður 1.399 kr/kg.

30%
afsláttur

Holta kjúklingalæri með legg
424 kr/kg. áður 605 kr/kg.

O&S Gouda 17%Náttúra jurtarjómi
70 kr/stk. áður 140 kr/stk.

Borgarnes hangiframpartur - sagaður
799 kr/kg. áður 1.238 kr/kg.

30%
afsláttur

Íslandsfugl kjúklingur
454 kr/kg. áður 699 kr/kg.

20%
afsláttur

Goða súpukjöt blandað
399 kr/kg. áður 499 kr/kg.

35%
afsláttur

36%
afsláttur

2 fyrir 1 15%
afsláttur



nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Handan við hitt horn-
ið kannski?

Jón Sigurðsson hver?

Endurspeglar 
fyrirmyndir

Þetta verður rosalegur dagur

Grænn og áhyggjulaus á reiðhjóli 

Óvenju margir ætla að 
ganga í það heilaga hinn 7. 
júlí næstkomandi og virð-
ist dagsetningin 07.07.07 
hafa mikið um það að segja. 
Dæmi eru um að kirkjur 
séu bókaðar samfellt frá 
morgni til kvölds. Prestar 
og kirkjuhaldarar muna 
ekki eftir öðru eins og telja 
að það stefni í met. 

„Já, það er fjöldi að fara að gifta 
sig,“ segir séra Vigfús Þór Árna-
son, sóknarprestur í Grafarvogs-
kirkju. Sjálfur gefur hann nokkur 
brúðhjón saman 7. júlí, hist og her 
um borgina, en í Grafarvogskirkju 
verða sex eða sjö hjónavígslur 
þennan dag. „Ég held að við komum 
ekki fleiri athöfnum fyrir á sama 
degi með góðu. Kirkjan er bókuð 
frá hádegis fram á kvöld,“ segir 
hann og bætir við að ástandið sé 
álíka í helstu brúðkaupskirkjunum 
í Reykjavík; sex pör gifta sig í 
Háteigskirkju þennan dag, fjórar 
til fimm hjónavígslur verða í Hall-
grímskirkju og álíka margar í 
Bústaðakirkju. Þá ganga tólf turtil-
dúfur í það heilaga á Akureyri 
þennan dag og tvö pör gifta sig að 
kaþólskum sið í Landakotskirkju. 
„Ég man að það var líka mikið að 

gera 5. maí 
2005,“ segir séra 
Vigfús Þór. „En 
7. júlí verður 
ábyggilega einn 
af metdögun-
um.“

Undir það 
tekur Ástbjörn 
Egilsson, kirkju-
haldari í Dóm-
kirkjunni í 
Reykjavík, en 
þar láta átta pör, 
jafnvel níu, 
pússa sig saman 
fyrsta laugar-
daginn í júlí. 
„Þetta verður 
rosalegur
dagur,“ segir 
Ástbjörn. „Við 
byrjum klukkan 
níu um morgun-
inn og síðasta 
giftingin er 
klukkan níu um 
kvöldið, þannig 
að straumurinn 
verður nokkuð 
stöðugur allan 
daginn.“

Nokkrir prest-
ar gefa brúð-
hjónin saman í Dómkirkjunni þenn-
an dag en Ástbjörn segir hvorki 
hann né annað starfsfólk Dómkirkj-

unnar muna eftir öðru eins annríki 
á einum degi. „Það má segja að 
prestarnir verði í hálfgerðu 
akkorði,“ segir hann og hlær. 

Brullaupsfárið, ef svo má kalla, 
hefur heldur ekki farið fram hjá 
séra Jónu Hrönn Bolladóttur mið-
borgarpresti. Að minnsta kosti tíu 
hjónaleysi hafa sóst eftir kröftum 
hennar 7. júlí og ekki færri leitað 
til eiginmanns hennar, séra Bjarna 
Karlssonar. „Miðað við hversu 
margar beiðnir okkur hafa borist 
finnst mér ekki ólíklegt að þetta sé 
met,“ segir Jóna. Illu heilli geta 
hjónin ekki gefið neinn saman á 
þessum degi. „Ég ráðstafaði sumar-

fríinu fyrir jól og áttaði mig ekki á 
að 7. júlí myndi bera upp á laugar-
degi, þannig að við verðum erlend-
is þennan dag,“ segir Jóna. Hún 
býst þó ekki við að fólk lendi í vand-
ræðum með að finna prest til að 
gefa sig saman. Hún telur að dag-
setningin 07.07.07 sé fyrst og 
fremst aðdráttaraflið í augum verð-
andi brúðhjóna. „Ég held að þetta 
helgist af umhyggjusemi kvenna 
svo mennirnir þeirra muni eftir 
brúðkaupsdeginum. Það má sjálf-
sagt koma í veg fyrir mikla hjóna-
bandserfiðleika með því móti,“ 
segir hún og hlær.



SENDUEUROVISION-HÓPNUMSTUÐNINGSKVEÐJUÁ SPRON.IS

STYÐJUM EIRÍK

• Eiríkur flytur Eurovision-lagið Valentine Lost ásamt hljómsveit og
áritar geisladiskinn og annan Eurovision-varning.

• Aðalheiður Ólafs og Sigurjón Brink taka lagið.

• Tilkynnt hver er vinningshafi í Eurovision-leik SPRON og verður í
fylgdarliði Eiríks í Helsinki.

• Kynnirinn, Björgvin Franz Gíslason, heldur utan um fjörið.

SPRON STYÐUR EIRÍK – HVAÐ MEÐ ÞIG?
SPRON hvetur Eirík og Eurovision-hópinn til dáða í Helsinki og hvetur
þjóðina til að gera það sama. Farðu inn á spron.is fyrir 10. maí nk. og
sendu Eiríki og Eurovision-hópnum stuðningskveðju þína. Daglega
verður dreginn út Eurovision-varningur og einn heppinn þátttakandi
mun vinna glæsilegt 42” LCD-sjónvarp.

Í DAG, KL. 17.30, MUN EIRÍKUR STÍGA Á SVIÐ Í SMÁRALINDINNI OG HITA UPP
FYRIR EUROVISION ÁÐUR EN HANN FLÝGUR Á VIT ÆVINTÝRANNA Í HELSINKI.

ARGUS 07-0311

ALLA LEIÐ!

Í DAG KL. 17.30
SMÁRALIND

Við hvetjum landsmenn til að mæta og taka þátt í gleðinni.

Sjáumst í Smáralindinni!



fréttir og fróðleikur

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að 
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina

*Gallup maí 2006

Barátta fyrir réttlátara þjóðfélagi

Landgræðsla 
með skógrækt

Framboðslistar flokkanna 
fyrir kosningarnar 12. maí 
hafa verið samþykktir og 
kynntir. Listarnir eru sam-
tals 36, á hverjum eru 18 til 
24 – alls 756 manns. Heldur 
fleiri karlar en konur eru á 
listunum, 397 á móti 359.

Sex flokkar bjóða fram í öllum 
kjördæmunum sex: Framsóknar-
flokkur, Frjálslyndi flokkurinn, 
Íslandshreyfingin, Samfylkingin, 
Sjálfstæðisflokkur og Vinstri 
hreyfingin - grænt framboð.

Fjöldi fólks á hverjum lista fer 
eftir fjölda þingmanna í kjör-
dæminu. Skal frambjóðendafjöld-
inn vera tvöföld þingmannatalan. 
Er það gert ef svo færi að sami 
flokkurinn fengi alla þingmenn 
kjördæmisins.

Fleiri karlar en konur eru á list-
unum, 397 en 359 konur. Heldur 
hefur dregið saman með kynjun-
um frá kosningunum 2003 þegar 
447 karlmenn voru í framboði en 
329 kvenmenn. 

Þá voru framboðslistar einum 
fleiri. Mestur munur er á kynja-
fjölda á listum Frjálslyndra í 
Norðausturkjördæmi og í Suður-
kjördæmi. Í Norðaustur eru 
fimmtán karlar og fimm konur og 
í Suður eru sautján karlar og sjö 
konur. 

Karlar eru oddvitar 24 lista en 

konur eru í efsta sæti á tólf 
listum.

Hartnær 50 þingmenn eiga, það 
sem kalla má, raunhæfa mögu-
leika á að ná endurkjöri. Þó er úti-
lokað að öllum takist það. Mun 
fleiri þingmenn eru á listum, í 
heiðurssætum eða þar nærri og 
fylla flokk fyrrverandi þing-
manna eftir kosningarnar.

Fólk á framboðslistum tilheyr-
ir ólíkum starfsstéttum og ber 
margvíslega titla. Bændur, verk-
fræðingar, forstjórar, deildar-
stjórar, læknar, bakarar, rafvirkj-
ar, þroskaþjálfar, verkamenn og 
skipstjórar eru á listum sem og 
lögreglumenn, eldri borgarar, 
leiðsögumenn, forstöðumenn, 
húsmæður, flugstjórar og bif-
reiðastjórar. 

Skólafólk, bæði nemendur og 
kennarar, eru áberandi á listum 
allra flokka í öllum kjördæmum. 
Yfir 70 manns sem koma að skóla-
starfi með einum eða öðrum hætti 
eru á listum; kennarar, leikskóla-
kennarar, skólastjórar, námsráð-
gjafar, lektorar, prófessorar og 
skólaliðar. Ögn færri nemar eru á 
listum en þeir eru ýmist í háskóla-
námi, flugnámi, doktorsnámi eða 
bara námi.

Sumir bera öðruvísi titla en 
aðrir, til dæmis er Guðmundur 
Theódórsson, heldri borgari, á 
lista Samfylkingarinnar í Norð-
vesturkjördæmi. Bjarni Pálsson 
uppfinningamaður er á lista 
Íslandshreyfingarinnar í Suður-
kjördæmi, Guðrún Jónsdóttir líf-
eyrislaunakona er á lista VG í 
Suðurkjördæmi, Matti Ósvald 
Stefánsson, heildrænn heilsu-
fræðingur, er á lista Íslandshreyf-
ingarinnar í Suðvesturkjördæmi 
og Guðmundur Ragnar Guð-
mundsson, tölvunarfræðingur og 
frumkvöðull, er á lista Íslands-
hreyfingarinnar í Reykjavík 
suður.

756 á listum vegna kosninganna 

Dágóður hópur fólks, sem er 
þekkt af einhverju allt öðru en 
afskiptum af pólitík, er á listum 
flokkanna. Fer mest fyrir lista- 
og íþróttamönnum en einnig er 
þar fólk sem hefur getið sér 
orðs á öðrum sviðum þjóðfé-
lagsins.

Meðal íþróttamanna eru 
Sunna Gestsdóttir, Silja Úlfars-
dóttir og Heimir Örn Árnason. 
Úr hópi tónlistarmanna eru 
Valgeir Guðjónsson, Elín Ósk 
Óskarsdóttir, Jóhann Helgason 
og Ragnheiður Gröndal og 
meðal annarra þjóðþekktra má 
nefna Lýð Árnason lækni, 
Hannes Örn Blandon prófast og 
Helga Hallvarðsson skipherra.

Frægir í
framboði



66°N Dömu og herra peysur frá ....... 2.500 kr

66°N Dúnúlpur dömu og herra ......... 8.000 kr

66°N Jakkar dömu og herra ............. 5.000 kr

66°N Buxur dömu og herra frá ......... 2.000 kr

66°N Krakka úlpur ........................... 300 kr

66°N Fylgihlutir ................................ 500 kr

66°N Bolir ........................................ 500 kr

Herraskór frá ................................... 2.000 kr

Dömuleðurstígvél frá ....................... 2.000 kr

Barnaskór frá................................... 1.000 kr

Sandalar frá ..................................... 500 kr

Puma íþróttagallar frá ..................... 3.990 kr

Puma fótboltaskór frá ..................... 1.990 kr

Puma bolir frá .................................. 1.000 kr

Puma stuttbuxur frá ........................ 1.000 kr

í PERLUNNI
OPIÐ FRÁ 12:00 – 18:00 ALLA DAGA

HEFST Í DAG OG STENDUR TIL 13. MAÍ

EKKI MISSA AF
ÓTRÚLEGUM TILBOÐUM

PERLURUGL!



Suðurkjördæmi er hið gamla Suðurlandskjör-
dæmi að viðbættum Hornafirði sem áður til-
heyrði Austurlandskjördæmi og Suðurnesj-
um sem áður voru í Reykjaneskjördæmi. 
Innan þess eru því ólíkar byggðir og þarf-
ir á uppbyggingu atvinnu og þjónustu renn-
ur ekki alfarið í sama farvegi. Efstu menn 
flokkanna sem bjóða fram á landsvísu fyrir 
alþingiskosningarnar eru sammála um flest 
það sem brýnast er að framkvæma á næstu 
árum en áherslur eru þó að nokkru leyti ólík-
ar. Samgöngumál nefna allir frambjóðendur 
sem brýnt framtíðarverkefni en atvinnumál, 
velferðarmál og umhverfismál eru fram-
bjóðendum jafnframt ofarlega í huga.

Umtalaðasta samgöngubót innan Suður-
kjördæmis eru jarðgöng til Vestmannaeyja 
eða uppbygging hafnaraðstöðu fyrir ferju í 
Bakkafjöru. Mikið er undir, því bættar sam-
göngur munu hleypa nýju lífi í margs konar 
starfsemi í Eyjum en gæfi einnig Suðurlandi 
í heild margvíslega möguleika. 

Guðni Ágústsson, Framsóknarflokki, segir 
nauðsynlegt að ný ferja verði keypt strax á 
þessu ári og ljúka þurfi rannsóknum á jarð-
göngum og Bakkafjöruhöfn á stuttum tíma. 
Björgvin G. Sigurðsson, Samfylkingu, segir 
samgöngur við Eyjar eitt stærsta kosninga-
málið í kjördæminu og flokkurinn hafi barist 
fyrir því lengi að sett verði nægt fé í rann-
sóknir. Hann segir Samfylkinguna ekki hafa 
útilokað jarðgöng sem að hans mati væri lang-
besti kosturinn ef það reynist gerlegt. Óháð 
rannsóknum vill Björgvin nýja ferju án tafar. 
Grétar Mar Jónsson, Frjálslyndum, leggst al-
farið gegn hafnarframkvæmdum í Bakka-
fjöru. Hann vill nýja ferju á meðan metið er 
hvort það sé mögulegt fjárhagslega og tækni-
lega að gera göng. Árni M. Mathiesen, Sjálf-
stæðisflokki, segir samgöngur við Eyjar sér-
stakt verkefni. Þar sé verið að leggja síðustu 
hönd á að meta hvort einstakar framkvæmd-
ir eru raunhæfar og von sé á stórum ákvörð-
unum varðandi framtíðarsamgöngur. Hvort 
aðstæður við Bakkafjöru séu erfiðar til sigl-
inga vill hann að sérfræðingar meti auk þess 
hvort eldvirkni útiloki jarðgöng. Atli Gísla-
son, vinstri-grænum, vill nýja ferju strax 
og aukaferð verði komið á með fisk og aðra 
þungaflutninga. Hann vill frekari rannsókn-
ir á jarðgöngum sem hann trúir að sé hag-
kvæmasti kosturinn, en segist hafa veruleg-
ar efasemdir um höfn í Bakkafjöru. Ásta Þor-
leifsdóttir, Íslandshreyfingu, vill ekki útiloka 
neina kosti í samgöngumálum fyrr en rann-
sóknir hafa farið fram og hægt sé að taka 
upplýstar ákvarðanir. Það á jafnt við um göng 
til Eyja sem aðrar samgöngubætur í kjör-
dæminu.

Samgönguverkefni innan kjördæmisins eru 
margs konar eftir því hvert er litið. Tvöföld-
un Reykjanesbrautarinnar á Suðurnesjun-
um, tenging Suðurnesja og Suðurlands um 
Suðurstrandarveg og tenging við höfuðborg-
arsvæðið um Suðurlandsveg. Þetta eru þau 
verkefni sem efstu menn listanna nefna sem 
mikilvægust auk tengivega í sveitum. Brú 
yfir Hornafjarðarfljót er mikilvægt verkefni 
til að styrkja jaðarsvæði kjördæmisins. 

Þegar horft er til atvinnumála í Suðurkjör-

dæmi ber ýmislegt á góma. Þar hefur Grét-
ar Mar sérstöðu í áherslum sínum á sjávar-
útveg. Fyrir honum eru atvinnumálin brýn-
asta málið í kjördæminu því að ef ekki tekst 
vel með atvinnuuppbyggingu í kjördæminu 
þá sitji allt annað á hakanum. „Við höfum 
tækifæri til að auka tekjur í sjávarútvegi, til 
dæmis með því að setja allan fisk á mark-
að og auka veiðar með því að koma í veg 
fyrir brottkast. Við getum nýtt fiskistofnana 
betur en við erum að gera núna, fyrir því 
liggja vísindalegar sannanir,“ segir Grétar. 
Hann útilokar ekki áltækniiðngarð í Þor-
lákshöfn og vill nýta orkuna sem er í kjör-
dæminu. Guðni Ágústsson telur að stóriðju-
mál séu ekki stærsta eða brýnasta verkefn-
ið sem er við að fást í Suðurkjördæmi. „Eitt 
brýnasta verkefni kjördæmisins er háskóla-
menntun og ég bind miklar vonir um að eitt-
hvað stórt muni gerast varðandi alþjóðlegan 
háskóla tengt varnarliðssvæðinu. Hér fyrir 
austan fjall tel ég afar brýnt að fá háskóla 
sem myndi þýða gríðarlega uppsveiflu og 
öryggi til framtíðar.“ Hann leggur áherslu á 
tækifæri sveitanna til að vaxa.

Björgvin G. Sigurðsson vill berjast fyrir 
uppbyggingu á staðbundnu háskólanámi í 
kjördæminu og telur menntamál lykilatriði. 
„Það þarf ekki að vera nýr háskóli, hann getur 
verið undir merkjum Háskóla Íslands. Þetta 
er það brýnasta í atvinnumálunum, það er 
að byggja upp menntastofnanir, nýja fram-
haldsskóla í Grindavík og Rangárvallasýslu 
sem hvíla á sérkennum svæðanna; sjávarút-
vegi, landbúnaði og landgræðslu.“ Árni M. 
Mathiesen leggur áherslu á að styrkja land-
búnað, sjávarútveg og ferðaþjónustu en vill 
einnig auka fjölbreytnina „því þess sterkari 
eru byggðarlögin að fjölbreytnin sé meiri“, 
segir Árni. Hann vill því styrkja menntamál-
in í kjördæminu með því að byggja undir það 
sem fyrir er. „Hugmyndir eru uppi um tvo 
nýja framhaldsskóla í Rangárþingi og á Suð-
urnesjunum og við viljum jafnframt styðja 
háskólastarfið í kjördæminu. Ásta Þorleifs-
dóttir vill byggja upp háskóla til að tryggja 
atvinnu. „Það er kominn vísir að honum með 
umhverfisháskóla á varnarliðssvæðinu sem 
sérhæfir sig í orku- og auðlindafræðum. Ég 
vil líka fiskvinnsluháskóla og frumkvölaset-
ur með líftækniívafi í Grindavík.“ Atli Gísla-
son vill átak í atvinnumálum en leggja höfuð-
áherslu á mismunandi laun karla og kvenna. 
„Hvað varðar kvenréttindi þá eru mannrétt-
indi brotin gegn konum. Mismunandi laun 
karla og kvenna fyrir sömu störf eru brot á 
jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar.“

Af öðrum verkefnum tiltaka efstu menn 
ýmisleg verkefni sem þeim finnst að ráð-
ast þurfi í. Björgvin G. Sigurðsson segir 
öldrunarmálin gríðarlega aðkallandi og vill 
átak. Atli Gíslason tiltekur umhverfismál-
in sem forgangsmál. Guðni Ágústsson vill 
tryggja að nærþjónusta við aldraða í hér-
aði sé trygg og Árni M. Mathiesen segir að 
opinber þjónusta sé mjög mikilvæg í sínum 
huga, sama hvort um þjónustu ríkisins eða 
sveitarfélaganna sé að ræða. Grétar Mar 
Jónsson vill að betur sé gert í heilbrigðis-
málum innan kjördæmisins, sérstaklega 
hvað varðar aðbúnað aldraðra og öryrkja. 
Ásta Þorleifsdóttir segir umhverfismál 
skipta sig meginmáli. 

Efstu menn eru sammála um að jaðar-
svæði og sveitir kjördæmisins þurfi að hafa 

sérstaklega í huga. Öll segja þau koma til 
greina að staðsetja þyrlu á Suðausturlandi til 
að bæta búsetuöryggi og fylgja eftir mögu-

leikum sem felast í nýjum Vatnajökuls-
þjóðgarði sem er einn mesti vaxtarbroddur 
kjördæmisins.

Menntir fela vaxtarmöguleika
Frambjóðendur allra flokka í Suðurkjördæmi eru sammála um brýnustu verkefni kjördæmisins á næstu árum. Áherslur eru þó 
ólíkar. Samgöngumál eru þeim efst í huga ásamt atvinnu-, velferðar- og umhverfismálum. Svavar Hávarðsson innti efstu menn á 
listum flokkanna sem bjóða fram fyrir alþingiskosningarnar eftir því hvaða verkefni væru mest aðkallandi í kjördæminu.





hagur heimilanna

 Fanney Dóra Sigurjónsdóttir, félags-
ráðgjafarnemi og matgæðingur, lumar 
á ýmsum ráðum í eldhúsinu.

Stóðst ekki hælaskó með spennu

Álagning olíufélaganna 
á eldsneyti er með allra 
minnsta móti þessa dagana 
og hefur aldrei verið jafn 
lág síðustu tólf mánuði og 
hún er nú þó að heimsmark-
aðsverð á eldsneyti hafi 
farið hækkandi. Álagning 
á bensíni hefur lækkað en 
álagning á dísilolíu hefur 
hækkað. Þetta er mat 
Runólfs Ólafssonar, fram-
kvæmdastjóra FÍB. 

Álagning olíufélaganna síðustu 
vikurnar hefur verið rétt rúmar 
20 krónur á lítrann en var 25 krón-
ur í janúar. Í haust fór álagningin 
hæst í 29 krónur í september. Run-
ólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri 
Félags íslenskra bifreiðaeigenda 
(FÍB), segir að töluverðar verð-
hækkanir hafi átt sér stað á elds-
neyti erlendis síðustu vikur en 
verðið hafi ekki hækkað í sam-
ræmi við það hér á landi. Hann 
telur þetta benda til þess að verð-
samkeppni sé virkari þessa 
dagana. 

FÍB  fylgist grannt með elds-
neytisverði á Rotterdammarkaði 
og uppreiknar innkaupsverð á 
bensíni og dísilolíu yfir í lítra og 
íslenskar krónur á hverjum virk-
um degi. Útreikningarnir sýna að 
heimsmarkaðsverð á bensíni hefur 
farið hækkandi frá því um áramót 
og sama gildir um heimsmarkaðs-
verð á olíu. Olían hefur þó ekki 
hækkað jafn skarpt í verði og 
bensínið. Enn er töluvert í að verð-
ið verði jafnt hátt og í júlí 2006. 

Runólfur telur að Atlantsolía 
hafi bætt við sig markaðshlut-
deild, það megi sjá á innflutnings-
tölum hjá Hagstofunni, og hafi 
áhrif á markaðinn. Einnig hafi 
áhrif þær fjárfestingar sem hafi 
átt sér stað undanfarið kringum 
nafnabreytingar og ímyndar-
breytingar hjá N1 sem áður hét 
Esso. 

„Við sjáum samkeppnina í bens-
íninu en þessu er öfugt farið í 
olíunni. Þróunin frá því í janúar 
sýnir að álagning á bensíni hefur 
lækkað en álagning á dísilolíu 
hefur farið hækkandi síðustu tvo 
mánuði,“ segir hann og veltir upp 
þeirri spurningu hvort verið sé að 
einhverju leyti að jafna út lægri 
álagningu á bensíni með hærri 
álagningu á dísilolíu. 

„Aukin sala hefur verið á dísil-
bílum og því aukin notkun. 
Kannski er líka harðari samkeppni 
um bensínkúnnana á sjálfsaf-
greiðslustöðvum. Stærri við-
skiptavinir fá afslætti en að öðru 
leyti er kannski verið að mæta 
þróuninni með því að taka stærra 
hlutfall af álagningu inn á olí-
unni,“ segir hann.

Lág álagning á bensíni 
en hækkandi á olíu

Ný verðskrá Póstsins tók gildi 1. maí síðastliðinn. 
Ekki er um stórtækar breytingar að ræða en í nokkr-
um verðflokkum hækkar verð um nokkrar krónur, á 
það einkum við um bréfapóst til útlanda, pakkasend-
ingar og ábyrgðarbréf. 

Verð á almennum pósti innanlands stendur í stað 
en sendingarkostnaður fyrir rúmfrekan póst hækkar. 
Þannig kostaði áður 455 krónur að senda rúmfrekt 
1.000 gramma bréf en í dag er það 20 krónum dýr-
ara.

Verð á pakkasendingum innanlands hefur hækkað 
í öllum þyngdarflokkum og á öllum gjaldsvæðum. Í 
dag kostar til að mynda 1.655 krónur að senda 20 
kílóa pakka frá Reykjavík til Akureyrar en áður kost-
aði það 1.590 krónur. 

Sendingarkostnaður allra bréfa sem fara til útlanda 
hefur hækkað. Almennt bréf til Evrópu sem áður 
kostaði 75 krónur að senda með A-pósti kostar nú 80 
krónur. Þá kostar núna 1.700 krónur að senda bréf 
sem vegur 800 grömm til Bandaríkjanna með A-pósti 
en verð fyrir slíkt bréf var áður 1.575 krónur. 

Hægt er að nálgast nýju verðskrána á heimasíðu 
Póstsins, postur.is.

Dýrara að senda pakka 





[Hlutabréf]

Hluthafar í VBS fjárfestingar-
banka og FSP samþykktu samruna 
félaganna á hluthafafundum í byrj-
un vikunnar. Samruninn er háður 
samþykki FME. Félögin samein-
ast undir merkjum VBS og verð-
ur eigið fé hins nýja banka um 6,1 
milljarður króna. Bankinn er met-
inn á tíu milljarða króna miðað við 
viðskipti með bréf hans.

Hagnaður hins sameinaða félags 

nam 550 milljónum króna á fyrsta 
ársfjórðungi. Hreinar rekstrar-
tekjur námu yfir 700 milljónum og 
vógu tekjur af eignarhlutum þar 
langþyngst, eða um 410 milljónum.

Jón Þórisson fer fyrir þrjá-
tíu manna starfsliði, en Kjartan 
Broddi Bragason, sem stýrði FSP, 
heldur til annarra starfa. Stjórnar-
formaður hins nýja banka er Gísli 
Kjartansson.

VBS og FSP renna saman
Bankinn skilaði 550 milljóna hagnaði á 1. ársfjórðungi.

Peningaskápurinn ...

FL Group og Jötunn 
Holding, sem samtals 
eiga 38,82 prósenta hlut í 
Glitni, mynduðu á mánu-
daginn með sér hluthafa-
samkomulag sem fól í sér 
samstarf um kjör stjórnar 
á hluthafafundum bank-
ans án þess að hafa sótt 
um heimild til Fjármála-
eftirlitsins (FME) fyrir 
auknum virkum eignar-
hlut í Glitni. FL Group 
hafði eitt og sér heimild FME til að 
fara með allt að 33 prósenta virkan 
hlut í Glitni. 

Samkomulagið byggðist á þeim 
sjónarmiðum sem sett voru fram 
í bréfi FME, hinn 25. apríl, að það 
hefði til skoðunar hvort nýr virkur 
eignarhluti hefði stofnast í Glitni,  
mögulega milli FL Group og Jöt-
uns. Það var gert til að eyða óvissu 
og upplýsa  alla um stöðu mála.

Samkvæmt samkomulaginu er 
félögunum heimilt að auka eða 
minnka við hlut sinn í Glitni, þó 
þannig að samanlagður eignarhlut-
ur fari ekki upp fyrir 39,9 prósent. 
Fram kom að FL og Jötunn myndu 
sækja um þessa viðbótarheim-
ild til FME, en á meðan eftirlitið 
hefði málið til skoðunar væri geng-
ið að því vísu að Jötunn, sem á 6,85 

prósent í Glitni, hefði ekki 
atkvæðisrétt.

Fyrir hluthafafund Glitn-
is mánudaginn 30. apríl var 
birt tilkynning frá FME um 
takmörkun sameiginlegs 
atkvæðisréttar FL Group, 
Elliðatindur ehf., Jötuns 
Holding ehf. og Sunds ehf. 
við 32,99 prósent. Sameig-
inlega eiga þessir aðilar er 
um 44,99 prósent hlutafjár 
í Glitni. 

FME telur að þessir aðilar séu í 
samstarfi um meðferð virks eignar-
hlutar í Glitni. „Við töldum ástæðu 
til þess að taka þessi viðskipti til 
skoðunar og okkar niðurstaða er sú 
að þau tengsl væru á milli þeirra 
félaga sem um ræðir, þ.e.a.s. Jöt-
unn Holding, Elliðatindur, Sund 
Holding og FL Group, færu saman 
með virkan eignarhlut og væru þar 
með komin yfir þau 33 prósent sem 
FL Group hafði heimild til þess að 
fara með,“ segir Jónas Fr. Jónsson, 
forstjóri FME.

Forsvarsmenn FL Group eru 
ósammála niðurstöðu FME að fé-
lagið sé í samstarfi við Jötun Hold-
ing, Elliðatinda og Sund en eiga 
eftir að leggja á hana endanlagt 
mat við nánari skoðun. „Við erum 
enn að kynna okkur úrskurðinn,“ 

segir Kristján Kristjánsson, for-
stöðumaður upplýsingasviðs FL 
Group.

Boltinn er hjá FL Group og er 
þrennt sennilegast í stöðunni: Í 
fyrsta lagi að FL Group og tengd-
ir aðilar, að mati FME, sæki um 
heimild fyrir auknum virkum eign-
arhlut. Þá verður ekki annað séð 
en að yfirtökuskylda hafi mynd-
ast í Glitni. Í öðru lagi að umrædd 
félög losi um hlutabréf sín í Glitni 
til ótengdra aðila til að vera undir 
fjörutíu prósentum. Og í þriðja lagi 
geta félögin höfðað dómsmál til að 
hnekkja niðurstöðu FME. Það ferli 
getur verið langt og tímafrekt.

„Það er hlutverk FME að hafa 
eftirlit með virkum eignarhlutum 
í fjármálafyrirtækjum og fylgjast 
með hæfi þeirra aðila sem með slík-
an eignarhlut fara. Erlendir aðilar 
hafa gagnrýnt þröngt eignarhald 
og hafa til viðbótar haldið því fram 
að mikil tengsl séu á milli ýmissa 
aðila í íslensku viðskiptalífi. Það er 
því mikilvægt að eignarhaldið sé 
skýrt,“ segir forstjóri FME.

30. apríl sendi yfirtökunefnd 
FME bréf þar sem nefndin vildi 
vekja athygli á hugsanlegri yfir-
tökuskyldu vegna eigendaskipta að 
19,46 prósenta hlut í Glitni þann 5. 
apríl.

Með ákvörðun FME um takmörkun atkvæðisréttar FL Group  og tengdra aðila í 
Glitni er verið að skora á þá að sækja um heimild fyrir auknum virkum eignar-
hlut. Um 45% hlutafjár eru í höndum FL og tengdra aðila. FL er ósammála FME.

Bjarni Ármannsson hagnaðist um 
564 milljónir króna þegar Glitnir 
keypti eigin hlutabréf af félögun-
um Landsýn og Sjávarsýn, sem eru 
í eigu Bjarna, sama dag og hann 
lét af störfum sem forstjóri Glitn-
is. Kaupverðið nam um 6.813 millj-
ónum króna sem var níu prósenta 
yfirverð þar sem gengið í viðskipt-
unum var 29 krónur á hlut á sama 
tíma og gengi Glitnis var 26,6 við 
lokun markaða á mánudaginn.

Bjarni á eftir viðskiptin eignar-
hlut sem er rúmlega fjórtán millj-
óna króna virði miðað við síðasta 
viðskiptagengi.

Lárus Welding, nýráðinn for-
stjóri Glitnis, fékk í gær kauprétt 
að 150 milljónum hluta í bankanum 
á genginu 26,6 krónur hlut. Kaup-
verðið gæti því orðið alls tæpir 
fjórir milljarðar króna en fimmt-
ungur af kaupréttinum ávinnist á 
hverju ári.

Bjarni hagnaðist 
um 564 milljónir
Lárus Welding fékk fjögurra milljarða króna kauprétt.

Fimm punkta hækkun á skulda-
tryggingarálag (CDS) á fimm ára 
skuldabréf Glitnis í kjölfar for-
stjóraskipta gekk til baka að hluta í 
gær. Í lok dags stóð hækkunin eftir 
breytingar í tveimur punktum.

Þrítugasta apríl 
var álagið milli 24 
og 25 punktar, en ná-
lægt 30  punktum 
við opnun markaða í 
gær. „Í lok dags var 
álagið svo komið í 27 
punkta,“ segir Ingv-
ar H. Ragnarsson, 
forstöðumaður al-

þjóðlegrar fjármögnunar bankans. 
Á sama tíma hefur skuldatrygging-
arálag á bréf hinna bankanna svo 
gott sem staðið í stað. Kaupþing er 
nálægt 30 punktum og í gær hafði 
álag á bréf Landsbankans hækkað í 
24, um tvo punkta. 

Ingvar segir viðtökur hafa verið 
góðar hjá greiningaraðilum en for-
svarsmenn bankans, nýr forstjóri 
og  fráfarandi, ásamt stjórnar-
formanni kynntu breytingarnar  í 
Lundúnum í fyrradag og á Norður-
löndum í gær. Áréttað var á fund-
unum að ekki væri stefnubreyting-
ar að vænta hjá bankanum. „Þá er 
jákvætt að Moody‘s staðfesti láns-
hæfismat sitt í gær, eins og búist 
var við,“ bætir Ingvar við. 

Álag eykst á 
Glitnisbréf

Vinnuréttardagur Háskólans á Bifröst
Föstudaginn 4. maí

Dagskrá
Kl. 13.00 Setning vinnuréttardagsins, Ágúst Einarsson, rektor Háskólans á Bifröst

Kl. 13.05 Magnús M. Norðdahl, deildarstjóri lögfræðideildar ASÍ
Alþjóðlegur vinnuréttur - nýir Evrópusamningar og nýjar samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar

Kl. 13.25 Hrafnhildur Stefánsdóttir, yfirlögfræðingur Samtaka atvinnulífsins
Lögfræðileg álitaefni varðandi frumvarp endurskoðunarnefndar jafnréttislaga

Kl. 13.45 Elín Blöndal, dósent við Háskólann á Bifröst
Vottun á jafnlaunastefnu

Kl. 14.05 Umræður og fyrirspurnir

Kl. 14.20 Kaffihlé

Kl. 14.40 Ástráður Haraldsson, dósent við Háskólann á Bifröst
Nýjar takmarkanir á rétti atvinnurekenda til að ráða og reka?

Kl. 15.00 Bergþóra Ingólfsdóttir, hdl., Mandat lögmannsstofu
Ábyrgð notendafyrirtækja á launum leigðra og útsendra starfsmanna

Kl. 15.20 Lára V. Júlíusdóttir, lektor við Háskóla Íslands
Réttur atvinnurekanda til skaðabóta við brotthlaup starfsmanns úr starfi—heimild til hýrudráttar og fleiri leiðir

Kl. 15.40 Umræður og fyrirspurnir

Kl. 16.00 Vinnuréttardegi lokið

Rannsóknasetur vinnuréttar og jafnréttismála stendur að vinnuréttardeginum í samstarfi 
við Vinnuréttarfélag Íslands og lagadeild Háskólans á Bifröst

Fundarstjóri er Bryndís Hlöðversdóttir, deildarforseti lagadeildar Háskólans á Bifröst

Upplýsingar og skráning: bifrost@bifrost.is
Þátttökugjald er 4.000 kr.

Vinnuréttardagurinn



Heimspeki
+

Hagfræði
+

Stjórnmálafræði

= HHS

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

HHS - heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði
Félagsvísindadeild býður upp á grunnnám til BA gráðu í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði (HHS). 

Þetta þrískipta nám á sér fyrirmynd í Oxford háskóla í Englandi og er vel þekkt í enskumælandi löndum 

undir skammstöfuninni PPE (Philosophy, Politics and Economics).

HHS er traust grunnnám sem býr einstaklinga undir margvísleg störf á íslenskum og alþjóðlegum vinnu-

markaði. Samsetning námsins tryggir víðari sýn og skarpari greiningartæki en nokkur greinanna þriggja 

getur veitt ein og sér.

Umsóknafrestur í grunnám er til 10. júní 2007

Þreföld þekking, þrefaldir möguleikar



greinar@frettabladid.is

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Sameining stjórnmálaflokka 
tekst stundum vel, stundum 

ekki. Renni flokkar saman vegna 
þess, að breyttar aðstæður bjóða 
þeim að leggja gamlan ágreining 
til hliðar, getur hún tekizt vel, 
nema gamlir andstæðingar búi 
sér til nýjan ágreining eins og 
af gömlum vana. En renni ólíkir 
flokkar saman til þess eins að 
sameina krafta sína gegn sam-
eiginlegum andstæðingum þrátt 
fyrir djúpstæðan innbyrðis 
ágreining um mikilvæg mál, þá 
er yfirleitt ekki góðs að vænta. 
Stjórnmálasaga Íslands á 20. öld 
og fram á þessa ber vitni. 

Um hvaða flokk er ég að tala? 
Samfylkinguna? Nei. Það er of 
snemmt að fella dóm um hana. 
Hún hefur ekki enn átt aðild að 
ríkisstjórn. Hún er óskrifað blað. 
Ég á við Sjálfstæðisflokkinn. 
Sameining Frjálslynda flokksins, 
sem var að vísu rammur þjóðern-
isflokkur og reis ekki undir nafni 
nema til hálfs, og Íhaldsflokksins 
með stofnun Sjálfstæðisflokksins 
1929 virðist í ljósi sögunnar hafa 
tekizt verr en vonir stóðu til. 
Þessi sameining dró dilk á eftir 
sér, svo að ekki sér enn fyrir end-
ann á því ástandi, sem af henni 
leiddi.

Þetta á ekki að þurfa að koma 
neinum á óvart. Frjálslynd öfl og 
íhaldsöfl eiga yfirleitt ekki heima 
í einum flokki. Það er enda al-
gengast í nálægum löndum, svo 
sem Bretlandi, Danmörku, Sví-
þjóð og Þýzkalandi, að frjálslynd-
ir hafi um sig sérstakan flokk og 
takist á við íhaldsmenn. Það er 
eðlileg skipan. Frjálslyndir flokk-
ar horfa fram á við og aðhyllast 
markaðsbúskap og fríverzlun 
með sem fæstum hömlum, lýð-
ræði og lítil ríkisafskipti. Þeir 
standa vörð um almannahag gegn 
þröngum sérhagsmunum. Þeir 
taka hag neytenda jafnan fram 
yfir hagsmuni framleiðenda. 
Íhaldsflokkar eru á hinn bóginn 

yfirleitt hallir undir ríkisafskipti 
og sérhagsmuni, einkum hags-
muni vinnuveitenda. Þeir standa 
vörð um óbreytt ástand og reyna 
yfirleitt ekki að leyna því, eins og 
íhaldsnafngiftin vitnar um. 

Sameining Frjálslynda flokks-
ins og Íhaldsflokksins í Sjálf-
stæðisflokknum 1929 varð til 
þess, að rödd frjálslynda arms-
ins í flokknum kafnaði í faðmi 
íhaldsins. Óvíða í Vestur-Evrópu 
hafa sígild frjálslynd sjónarmið 
átt jafnörðugt uppdráttar og á Ís-
landi. Það var meðal annars fyrir 
máttleysi frjálslyndra, að erind-
rekum óprúttinna sérhagsmuna 
tókst að njörva Ísland í fjötra við-
skiptahafta, markaðsfirringar 
og einangrunar frá 1930 til 1960. 
Það mátti vart á milli sjá, hvor 
stærstu flokkanna tveggja átti 
meiri þátt í því fráleita búskapar-
lagi, sem lagt var á fólkið í land-
inu öll þessi ár með illum af-
leiðingum, Sjálfstæðisflokkur-
inn eða Framsóknarflokkurinn. 
Aðrir flokkar voru þá að vísu litlu 
skárri. Hefði Frjálslyndi flokk-
urinn áfram verið sjálfstæður 
flokkur, hefði hann væntanlega 
streitzt gegn þessari óáran og 
eflzt af því. En sem visinn armur 
Sjálfstæðisflokksins máttu frjáls-
lyndir sín lítils gegn haftastefnu 
helmingaskiptaflokkanna. Að vísu 
rofaði til í Sjálfstæðisflokknum á 
viðreisnarárunum 1959-71, þegar 
það rann upp fyrir Ólafi Thors, 
Bjarna Bendiktssyni og helztu 
samherjum þeirra, að nauðsyn-

legt væri að snúa frá haftapólitík 
fyrri ára. Þíðan stóð þó ekki lengi. 
Í forsætisráðherratíð sjálfstæð-
ismannanna Geirs Hallgríms-
sonar 1974-78 og Gunnars Thor-
oddsen 1979-83 lék efnahagslíf-
ið allt á reiðiskjálfi. Verðbólgan 
lék á bilinu 30 til 60 prósent á ári. 
Það var ekki fyrr en í síðara ráðu-
neyti framsóknarmannsins Stein-
gríms Hermannssonar 1988-91, 
að verðbólgan hjaðnaði niður 
fyrir 10 prósent á ári. Hún hefur 
síðan haldizt undir því marki, að 
vísu með hiksti og herkjum, enda 
hefur ríkisstjórnin síðustu ár 
beinlínis kynt undir verðbólgunni 
með gamla laginu. 

Ætla má, að betri árangur hefði 
náðst í glímunni við verðbólguna 
og í hagstjórn yfirhöfuð, hefðu 
frjálslyndir menn haft um sig 
sérstakan flokk frá fyrstu tíð og 
aflað markaðsbúskapar- og við-
skiptafrelsissjónarmiðum sínum 
fylgis á eigin spýtur frekar en 
sem vanburðug og vanrækt deild 
í Sjálfstæðisflokknum. Þá þyrftu 
Íslendingar varla enn að búa við 
okur og vinna lengstu vinnuviku 
í Vestur-Evrópu og safna miklum 
skuldum að auki til að halda þeim 
lífskjörum, sem þeir sækjast 
eftir. Þá ættu íhaldsöflin í Sjálf-
stæðisflokknum óhægt um vik að 
halda Íslandi utan Evrópusam-
bandsins í óþökk meiri hluta þjóð-
arinnar, því að þá væri Sjálfstæð-
isflokkurinn miklu veikari en 
hann er nú. Frjálslyndi flokkur-
inn nýi var stofnaður 1998 til að 
mynda borgaralegt mótvægi við 
íhaldsöflin í Sjálfstæðisflokkn-
um, þar eð Sjálfstæðisflokkurinn 
tók sérhagsmuni útvegsmanna 
fram yfir almannahag í deilunni 
um fiskveiðistjórnina. Ætlunar-
verk Frjálslynda flokksins getur 
því aðeins tekizt til fulls, að flokk-
urinn beri nafn sitt með rentu og 
styðji inngöngu Íslands í Evrópu-
sambandið og önnur helztu óska-
mál frjálslynds fólks. 

Misheppnuð sameining

Þorsteinn Pálsson skrifaði á dögunum leið-
ara þar sem hann hélt fram að vegna nið-

urstöðu íbúakosninganna í Hafnarfirði væri 
ekki lengur nauðsynlegt að kjósa Vinstri-
hreyfinguna - grænt framboð, því úrslit 
kosninganna í Hafnarfirði hefðu sinnt því 
ætlunarverki sem afgerandi kosning Vinstri 
grænna hefði verið – að hægja á í stóriðju-
málum. Þorsteinn vill meina að úrslit kosn-
inganna í Hafnarfirði hafi orðið til þess að ekki þurfi 
lengur að huga að því að hægja á. 

Í þetta skiptið hefur Þorsteinn á röngu að standa. 
Eins og sást vel í kjördæmaþætti Stöðvar 2 síðasta 
vetrardag er fjarri því að stóriðjuáformum hafi 
nokkuð verið slegið á frest. Sjálfstæðisflokkurinn 
vill áframhald stóriðjustefnunnar eins og kom 
skýrt fram hjá talsmanni hans Bjarna Benedikts-
syni. Hann gerði meira að segja lítið úr niður-
stöðu kosninganna í Hafnarfirði og hélt því fram 
að eingöngu hefði verið kosið um útfærslu á deili-
skipulagi. Enda vakti mikla athygli eftir landsfund 
Sjálfstæðisflokksins hvernig sjálfstæðismönnum 
þótti nauðsynlegt að leggja áfram áherslu á 

stóriðjustefnuna – að engin ástæða væri 
til þess að slá af. Það er því í besta falli 
einföldun hjá ritstjóra Fréttablaðsins að 
landsmenn líti svo á að björninn sé unn-
inn – nú sé nóg að gert þegar kemur að því 
að draga úr stóriðjustefnunni. Þessi leiðari 
var því ekki jafn skarpur og margir leiðar-
ar Þorsteins Pálssonar. 

Nú sem aldrei fyrr er mikilvægt að for-
stjórar og allar stjórnir orkufyrirtækj-
anna, ekki síst þeirra orkufyrirtækja 
sem enn eru í opinberri eigu, spyrni við 
og fresti öllum ákvörðunum sem lúta að 

uppbyggingu stóriðju í landinu. Stjórnir Orkuveitu 
Reykjavíkur og Hitaveita Suðurnesja hefðu allt eins 
átt að fá bréf frá stjórn Vinstri grænna um að fresta 
frekari ákvörðunum sem snerta stóriðjuuppbygg-
ingu. Ekki síst þar sem nauðsynlegt er að axla ábyrgð 
einmitt núna þegar erlend álfyrirtæki reyna að klára 
þá samninga nokkrum vikum fyrir kosningar – því 
þau lesa öðruvísi í spilin en Fréttablaðsritstjórinn; 
þau óttast að eftir kosningarnar verði það of seint. 
Þrátt fyrir orð Þorsteins Pálssonar, þá verður kosið 
um stóriðjustefnu ríkisstjórnarinnar þann 12. maí.

Höfundur skipar 3. sæti á lista VG 
í Suðvesturkjördæmi.

Það verður kosið um stóriðju

N
ú í aðdraganda alþingiskosninga hafa sést og heyrst 
bollaleggingar um hugsanleg áhrif forseta Íslands, 
ef til myndunar nýrrar ríkisstjórnar kemur að þeim 
loknum. Sú umræða hefur vakið upp það álitaefni 
hvort hætta geti verið á að forsetinn beiti sér fyrir 

niðurstöðu öndvert við lýðræðislegan vilja kjósenda.
Á það er að líta í þessu sambandi að vald forseta Íslands eins 

og annarra handhafa ríkisvalds er háð þeim takmörkunum sem 
stjórnarskráin mælir fyrir um. Stjórnarskráin geymir engin bein 
fyrirmæli um myndun ríkisstjórnar. Þar um hafa hins vegar mót-
ast nokkrar hefðir á grundvelli þingræðisreglunnar. Hún er stjórn-
lagaregla sem ekki verður vikið frá.

Engum vafa er því undirorpið að allt vald varðandi myndun og 
setu ríkisstjórnar er í höndum Alþingis. Enga ríkisstjórn er unnt að 
mynda og engin ríkisstjórn getur setið án stuðnings eða hlutleysis 
meirihluta Alþingis. Forsetinn er hluti af framkvæmdavaldinu og 
verður að lúta vilja Alþingis í þessu efni.

Þá vaknar sú spurning hvort forsetinn geti falið einhverjum 
myndun ríkisstjórnar gegn vilja meirihluta þingsins. Stjórnarskrá-
in segir ekkert um svokallað umboð til stjórnarmyndunar. Um það 
eru engar lagareglur. Í reynd er það svo formlaus athöfn að hún 
hefur ekki verið skjalfest með öðrum hætti en fréttatilkynningu. 

Kjarni málsins er sá að í þeim efnum getur forseti ekki gengið 
framhjá ábendingum flokksformanna sem hafa meirihluta þings 
á bak við sig. Alþingi myndi einfaldlega fella slíka stjórn um leið 
og það kæmi saman. Hér eru engin álitaefni sem ástæða er til að 
óttast.

Sú staða getur komið upp að forystumenn stjórnmálaflokkanna 
geti ekki gefið forseta vísbendingu um möguleika á myndun stjórn-
ar með stuðningi eða hlutleysi meirihluta Alþingis. Í því falli hefur 
forseti nokkuð frjálsar hendur að biðja hvern sem er innan þings 
eða utan um að gera tilraun til stjórnarmyndunar eða láta kyrrt 
liggja.

Gerist það hins vegar meðan á slíkri tilraun stendur að meirihluti 
Alþingis vilji beina henni í annan farveg verður forseti á grund-
velli þingræðisreglunnar að taka tillit til þess. Komi engir flokk-
ar sér saman um myndun starfhæfrar ríkisstjórnar er við þing-
ið sjálft að sakast en ekki forsetann. Best fer á því að forseti feli 
engum að gera tilraun til stjórnarmyndunar nema hann hafi fyrir 
fram ríka ástæðu til að ætla að hún takist.

Loks kemur til skoðunar hvort forseti geti beitt áhrifum sínum, 
vegna tengsla við forystumenn í stjórnmálum, í þeim tilgangi að 
skapa samstöðu um að ríkisstjórn verði mynduð á einn veg frem-
ur en annan. Ekkert kemur í veg fyrir það. Slík tengsl geta reynd-
ar virkað á báða bóga. Ef forsetinn er á annað borð opinn fyrir því 
geta stjórnmálaforingjarnir líka notað hann í þessu skyni. 

Beiting áhrifa felur hins vegar ekki í sér neitt beint stjórnskipu-
legt vald. Í hverjum flokki má finna áhrifamenn sem geta beitt sér 
með svipuðum hætti og í sama tilgangi gagnvart einstökum flokks-
formönnum. Vilji forsetinn blanda sér í þann hóp er það í sjálfu 
sér ekkert ólýðræðislegra af hálfu hans en annarra. Það getur hins 
vegar haft víðtækari áhrif á álit hans og stöðu. 

Hver sem hugur forsetans er getur hann aldrei tekið sér vald eða 
gengið í aðra átt en meirihluti Alþingis er fús að sætta sig við. Þar 
er ekkert stjórnskipulegt tómarúm. 

Hlutverk forsetans
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Vegna þeirra gífurlegu 
eignatilfærslna sem 

orðið hafa undir ráðstjórn 
D og B listans hér á landi 
undanfarið rifja ég upp 
ævagamla sögu af gæsinni 
og gulleggjunum sem er að finna í 
Dæmisögum Esóps:

Maður nokkur átti gæs, sem 
verpti einu gulleggi á dag. En hann 
var ekki ánægður með það. Honum 
fannst það ganga allt of seint. Til 
þess að auðgast fyrr, tók hann það 
ráð að drepa gæsina og rista hana 
á kviðinn. En þar greip hann í tómt. 
Gæsin var eins og hver önnur gæs.

Mikið vill alltaf meira,
missir að síðustu allt. 

Í skólalok gangast nemendur undir 
próf. Í lok kjörtímabils gangast 
þingmenn einnig undir próf – eins 
konar frammistöðumat. Kjósenda 
er að nota það tækifæri og meta 
vandlega hvernig þeir hafa staðið 
sig, hverjir eru „á vetur setjandi” 
og hverjir ekki. Nú ríður á að vera 
gagnrýnin en réttlát, sýna enga 
miskunn, hampa kjarnafólki og því 
sem það hefur vel gert en losa sig 
við hryggleysingja og hismi. 

Mín skoðun er að vart megi á 
milli sjá hvor flokkur núverandi 
ríkisstjórnar Framsóknar-íhalds 
og Sjálfstæðis-íhalds hefur reynst 
verri öllum þorra almennings í 
landinu. Þeim efnuðu hafa þeir 
hampað en níðst á peningasnauð-
um, fótfúnum og þeim sem hafa 
orðið undir í lífsbaráttunni. Allt er 
þeirra æði fallvalt eins og dæmi-
sagan sýnir.

Á undanförnum árum hefur 
græðgin verið æst markvisst upp 
í fólki með aukinni skuldasöfnun, 
skrumi og viðeigandi kaupæði. Lít-
ilmagninn hefur á sama tíma dreg-

ist aftur úr og gleymst. Áð-
urnefndir ríkisstjórnar-
flokkar hafa gleymt hinu 
gullna boðorði um náunga-
kærleikann og hvað jöfn-
uður merkir. Í Samfylkingu 
undir forystu Ingibjargar 
Sólrúnar er jöfnuður aðal-
markmið. Sólrún hét því að 
berjast með kjafti og klóm 

fyrir velferðarmálum fengi hún 
umboð í vor. Hún og hennar stuðn-
ingsfólk talar ekki tungum tveim í 
jafnaðar- og velferðarmálum. Þar 
er talað um jöfnuð og jafnrétti í 
reynd. Þetta eru stór orð og því er 
nú reynt að rugga báti Samfylk-
ingarinnar og Ingibjargar Sólrún-
ar, í þeirri von að það verði henni að 
falli. Undirliggjandi er hræðsla við 
að þessi sterka kona og hennar fólk 
muni í reynd snúa óheillaþróuninni 
við, ríkisstjórninni og plotti hennar 
gegn þjóðinni verði fleygt út í hafs-
auga – lítilmagninn fái loks áheyrn.

Í litlum eineltisþjóðfélögum, 
eins og okkar virðist vera um þess-
ar mundir, er stöðug uppnefning og 
stagl um að viðkomandi sé fýld eða 
reið og því ekta „lúser“ ótrúlega 
beitt, niðrandi og niðurdrepandi 
vopn. Ef „lúser“ eða „tapari“ er 
notað um slíka hörkupólitíkusa og 
femínista eins og hana Ingibjörgu 
Sólrúnu, er það hreint öfugmæli 
og vindhögg sem fólk sér vonandi 
í gegnum. Efinn nægir hins vegar 
oft til að grafa undan tiltrú fólks. 
Einelti af hvaða toga sem er hefur 
niðurrífandi áhrif og getur skemmt 
fyrir framúrskarandi manneskj-
um. Vonandi sér fólk litlu sálirn-
ar á bak við róginn og hefur hann 
að engu. Ég hvet fólk til að kjósa 
hana Ingibjörgu Sólrúnu og Sam-
fylkinguna, það er lag nú í vor að 
færa til betri vegar á ýmsum svið-
um það sem ríkisstjórnin hefur úr 
lagi fært. Með baráttukveðjum. 

Höfundur er fyrrverandi borgar-
fulltrúi.

Lítilmagninn fái áheyrn

Íaðdraganda þessara kosninga hef 
ég fylgst sérstaklega með mál-

flutningi frambjóðenda Samfylk-
ingarinnar um menntamál. Sjálf-
ur hef ég fengið fjölmörg tækifæri 
til að ræða menntamál við Sam-
fylkingarfólk á framboðsfundum, 
en einnig hef ég lesið skrif þeirra 
í blöðum og á netmiðlum.

Framlag frambjóðenda Sam-
fylkingarinnar í þeirri umræðu 
hefur ekki verið uppbyggilegt. 
Því miður virðist markmið þeirra 
sem skrifa og tala af mestum móð 
vera það að reyna að draga upp þá 
mynd af menntakerfinu okkar að 
þar sé allt í kalda koli og að mikið 
ófremdarástand ríki í menntamál-
um. Fremstir í flokki þeirra sem 
þannig tala eru Ágúst Ólafur Ág-
ústsson, varaformaður Samfylk-
ingarinnar, og Katrín Júlíusdóttir 
alþingismaður, talsmenn Samfylk-
ingarinnar í menntamálum.

Þau Katrín og Ágúst Ólafur hafa 
á síðustu dögum skrifað blaða-
greinar þar sem slegið er fram 
fullyrðingum sem eiga að sanna að 
ríkisstjórnin eigi skilda „fall-ein-
kunn í menntamálum“. Máli sínu til 
stuðnings vitna þau bæði í OECD-
ritið Education at a Glance, en láta 
hjá líða að tölurnar sem þau vitna 
til séu gamlar eða frá árinu 2003. 

Þær segja því enga sögu 
um það sem gerst hefur á 
kjörtímabilinu enda veit 
Samfylkingin að aukið 
hefur verið við framlög til 
framhaldsskóla, háskóla 
og rannsókna um sem 
nemur á annan tug millj-
arða á ári frá þeim tíma.

Í ljósi þessa er full ástæða 
til þess að gera alvarlegar 
athugasemdir við talna-
meðferð Samfylkingarinnar og 
túlkun á stöðu menntamála á Ís-
landi því hún stenst ekki skoðun.

Fyrsta fullyrðing Samfylking-
arinnar: Hlutfall Íslendinga á ald-
ursbilinu 25-34 ára sem hafa lokið 
framhaldsskólanámi er 68% en á 
hinum Norðurlöndunum er þetta 
hlutfall 86-96% samkvæmt nýj-
ustu skýrslu OECD um mennta-
mál. Meðaltalið í OECD ríkjum er 
77% og í ESB ríkjum 78%. Ísland í 
23. sæti af 30 OECD þjóðum og eru 
því borgarar flestra iðnríkja heims 
menntaðri en Íslendingar.

Önnur fullyrðing Samfylking-
arinnar: 40% þeirra sem eru á ís-
lenskum vinnumarkaði eru með 
grunnskólapróf eða minna. Á 
hinum Norðurlöndunum er þetta 
hlutfall 12-19%.

Þetta er gífurlega villandi fram-
setning á staðreyndum. Í fyrri full-
yrðingunni er miðað við þá sem 
luku framhaldsskólanámi á ára-
bilinu 1989-1999, en það segir litla 

sögu um hvernig staðan 
er í dag. 

Staðreyndirnar eru 
þessar: Um 97% þeirra 
sem ljúka grunnskóla 
hefja nám í framhalds-
skóla.

Brautskráningarhlut-
fallið úr framhaldsskóla 
árið 2004 var 84% sam-
kvæmt tölum OECD. 

Á sama ári var braut-
skráningarhlutfall á há-
skólastigi 50% en var 

38,7% árið 2000. Þetta er hæsta 
hlutfall innan OECD ríkja en með-
altal þeirra er 34,8%. Hvernig Sam-
fylkingin getur haldið því fram að í 
ljósi þessara talna séu Íslendingar 
eftirbátar annarra þjóða í mennta-
málum er mér hulin ráðgáta.

Þriðja fullyrðing Samfylking-
arinnar: Hlutfall Íslendinga á ald-
ursbilinu 25-34 ára sem hafa lokið 
háskólanámi er 31% en á hinum 
Norðurlöndunum er þetta 35-42%. 
Meðaltalið í OECD er 31%. Við 
erum hér í 17. sæti af 30 þjóðum.

Þessi fullyrðing er sett fram líkt 
og á Íslandi ríki ófremdarástand. 
Rétt er að taka fram að tölurnar 
miðast við þá sem lokið höfðu námi 
árið 2004. Þá var fjöldinn að meðal-
tali sá sami og í OECD ríkjunum og 
nokkru yfir meðaltali ESB-ríkjann-
na sem var 28%.

En hvað er það sem hefur gerst 
á þessum árum? Íslendingar hafa 
siglt fram úr Norðmönnum, Svíum 
og Dönum þegar kemur að fjölda í 

háskólanámi.
Í nýjasta hefti Norrænna hag-

talna kemur fram að árið 2000 hafi 
10,5% Íslendinga á aldrinum 20-
40 ára stundað háskólanám. Árið 
2004, einungis fjórum árum síðar, 
var þetta hlutfall komið upp í 15%. 
Háskólanemum hefur svo haldið 
áfram að fjölga verulega á þeim 
árum sem síðan eru liðin. 

Af hverju fagnar Samfylking-
in ekki því að við séum að komast 
í fyrsta sæti í stað þess að gefa í 
skyn að við séum aftarlega á mer-
inni? Það er ekki uppbyggilegt að 
gera lítið úr íslenska menntakerf-
inu með þessum hætti. Hvorki 
fyrir menntakerfið, né fyrir Sam-
fylkinguna.

Fjórða fullyrðing Samfylkingar-
innar: Þegar kemur að opinberum 
útgjöldum í háskólana er Ísland í 
21. sæti af 30 þjóðum.

Þessi staðhæfing er óskiljan-
leg. Í tölum OECD fyrir árið 2003, 
bls. 288, kemur fram að Íslending-
ar vörðu 1,4% af þjóðarframleiðslu 
til háskólastigsins sem er bæði yfir 
meðaltali OECD- og ESB-ríkjanna 
og vermir Ísland tíunda sætið af 
þeim 30 þjóðum sem eru mældar. 

En þar með er ekki öll sagan 
sögð. Á síðasta ári uppfærði og birti 
Hagstofa Íslands tölur um útgjöld 
hins opinbera til fræðslumála. Auk 
þess að birta nýjar tölur fyrir árin 
2004 og 2005 þá var í fyrsta skipti 
stuðst við endurskoðaðan staðal 
við flokkun útgjalda og áður birt-
ar tölur fyrir árin 1998 til 2003 eru 

endurskoðaðar með hliðsjón af 
honum. Þarna er því í fyrsta skipti 
birtar tölur samkvæmt sama staðli 
og önnur OECD-ríki hafa notað. 

Þá kemur í ljóst að útgjöld til há-
skólamála á Íslandi voru 1,62% og 
Ísland komið í fimmta sæti OECD-
ríkjanna. Árið 2005 er hlutfallið 
1,59%.

Enn og aftur kýs Samfylking-
in að horfa fram hjá staðreyndum, 
heldur á lofti gömlum og/eða vill-
andi tölum og lætur eins og eins sú 
gífurlega sókn sem allir hafa orðið 
vitni að á sviði háskólamála hafi 
aldrei átt sér stað. 

Það er dapurlegt að sjá hvernig 
Samfylkingin reynir að gera lítið 
úr þeim stórmerkilega árangri sem 
hér hefur náðst í menntamálum á 
síðustu árum með villandi talna-
brellum og hreinum rangfærsl-
um. Staðreyndirnar tala hins vegar 
sínu máli. Þær segja okkur svart 
á hvítu að við erum í fremstu röð 
í menntamálum. Hér hefur orðið 
bylting og hún blasir við öllum. 
Það færi Samfylkingunni betur að 
viðurkenna að svo sé, frekar en 
að grípa til þeirra áróðursaðferða 
sem hér hefur verið lýst. Þær eru 
hvorki Samfylkingunni né mennta-
kerfinu til framdráttar.

Höfundur er þingmaður Sjálfstæð-
isflokksins í Reykjavík og formað-

ur menntamálanefndar Alþingis.

Við erum í fremstu röð í menntamálum

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Heimilisiðnaðarfélag Íslands stendur fyrir 
prjónakaffihúsi í kvöld.

Fyrsta fimmtudag í hverjum mánuði stendur Heimil-
isiðnaðarfélag Íslands fyrir prjónakaffi í Iðu í Lækj-
argötu frá kl. 20-22. Tilgangurinn er að áhugafólk um 
handavinnu komi saman með prjónana sína eða aðra 
handavinnu og njóti samveru annarra gesta og er 
prjónakaffið nú haldið í fjórða sinn. 

„Þessu hefur verið mjög vel tekið, fyrstu tvö skipt-
in mættu 80 til 100 manns en síðast var kaffið haldið 
á skírdag og þá mættu 20,“ segir Margrét en á kaffi-
húsið mæta heilu saumaklúbbarnir með eitthvað á 
prjónunum.

Margrét segir konur í miklum meirihluta en karl-

ar séu þó hjartanlega velkomnir. Algengast sé að 
fólk prjóni peysur, barnaföt eða vettlinga. „Svo er 
hekl líka mjög vinsælt núna,“ segir Margrét og telur 
mikla vakningu hafa orðið í handavinnu hin síðari ár. 
„Lopapeysan hefur verið í tísku í nokkur ár og prjón 
almennt á uppleið. Þessari hugmynd um prjónakaffi 
er því tekið fagnandi,“ segir Margrét og útskýrir að 
fyrirbærið prjónakaffi sé þekkt víða um heim.

Boðið er upp á kynningar og uppákomur af ýmsu 
tagi á prjónakaffinu en í kvöld mun Héléne Magnús-
son kynna bók sína „Rósaleppaprjón í nýju ljósi“ og 
sýna eigin hönnun með rósaleppaprjón. Félagskonur 
í Heimilisiðnaðarfélaginu og Handprjónasamandinu 
aðstoða þá sem vilja við prjónaskap.

Rósaleppaprjón á 
prjónakaffihúsi í Iðu

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum.
Spar Þín Verslun Kópavogi, Fjarðarkaup Hafnarfirði og Lipurtá.

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar

og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur

´

afsláttur af öllum vörum50%
Opnunartími:

Fim 3. maí  kl.12 - kl. 18 / Fös 4. maí  kl.12 - kl. 18

Lau 5. maí  kl.10 - kl. 18 / Sun 6. maí  kl.10 - kl. 17

ÚTSÖLUMARKAðÐÐDÐUR
LÝyngási 11 Garððdðabæ 3. - 6. maí



Hin kynþokkafulla leikkona Eva Longoria hefur fágaðan 
fatasmekk.

Eva Longoria er flestum Íslendingum að góðu kunn sem 
hin kynþokkafulla Gabrielle Solis í sjónvarpsþáttunum 
Aðþrengdar eiginkonur. Eva þykir hafa fágaðan fata-
smekk og heillar tískulöggur upp úr skónum í hvert sinn 
sem hún stígur á rauða dregilinn. 
Þrátt fyrir að Longoria sé aðeins um 160 cm há er ekk-
ert lítið við nærveru hennar og keppast ljósmyndarar við 
að ná myndum af leikkonunni knáu. Hún er iðulega í vel 
sniðnum kjólum sem leyfa fallegum vexti hennar að njóta 
sín.
Uppáhalds fatahönnuðir Evu eru Oscar de la Renta, Hal-
ston og True Religion.

Suðræn þokkadís

Staðreyndir um Evu Longoriu
Fæddist í Texas árið 1975.

 Er af mexíkóskum uppruna.
 Útskrifaðist með BA-gráðu í hreyfingarfræði úr 

    háskóla í Texas.
 Var valin Miss Corpus Christi USA árið 1998.
 Á þrjár eldri systur sem allar eru ljóshærðar og 

    bláeygar.
 Pabbi hennar er veiðimaður og Eva hefur æft 

    sig í að skjóta allt sitt líf.
 Býr í Los Angeles.
 Talar reiprennandi spænsku.
 Er trúlofuð körfuboltamanninum Tony Parker.

Bæjarlind 6 - s. 554 7030
Eddufelli 2 - s. 557 1730

NOSE & BLOWS

Fæst í verslunum og apótekum um land allt.

Ofnæmisprófuð lína sem er sérstaklega hönnuð fyrir kvefaða
litla nebba. Mild formúla sem svíður ekki undan.

Nebbaþurrkur og nebbakrem
Blautklútar sem hjálpa til við að hreinsa nefgöngin. Inniheldur rakagefandi B5 vítamín og
náttúrulegt mentol til þess að auðvelda öndun. Inniheldur hvorki litarefni né alkohól.

Kremið inniheldur ilmkjarnablöndu af piparmyntu og eucalyptus auk nornaheslis sem er
mjög græðandi.

Fæst í apótekum um land allt



Töluvert bar á stuttum kjólum með 
mittislausu sniði á nýlegri tískusýn-
ingu.

Hversdagsklæðnaður kvenna eða „Wom-
en‘s Ready to Wear“ var yfir-
skrift tískusýningar sem fram fór 
í Sydney í Ástralíu á dögun-
um. Sýningin var hald-
in á fyrsta degi Rose-
mont-tískuvikunnar
þar sem kynnt er tísk-
an fyrir vor og sumar.

Litagleðin réði ríkj-
um en einnig voru áber-
andi kjólar líkt og þeir 
sem sjá má á 
þessari síðu. 
Þeir eru stuttir 
og með mittis-
lausu sniði sem 
víkkar út frá 
brjóstum.

Mittislaust 
og vítt

Eftir því sem aldurinn færist 
yfir verður húðin slakari og 
hrukkur taka að myndast.

Nauðsynlegt er að hirða húðina 
vel til þess að sporna við ótíma-
bærri öldrun húðarinnar. Hreinsa 
þarf húðina reglulega og næra 
hana með góðum kremum. Til er 
fjöldinn allur af kremum, mösk-
um og fleiru til þess að draga úr 
hrukkumyndun í andliti en hér 
eru nokkur sýnishorn af þeim.

Vörn gegn 
hrukkum

Sundföt frá

Síðumúla 3, sími 553 7355

Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-15

Bikinisett
Tankinisett
Sundbolir

Sumar 2007

Sumaropnun: 10-18 virka daga
11-15 laugardaga

Fæst í apótekum um land allt

Ofnæmisprófuð og mild lína sem er sérstkalega þróuð fyrir
viðkvæma húð ungbarna
Ungbarna andlitskrem – Verndar húðina gegn óæskilegum áhrifum umhverfis og útfjólubláum geislum. Sólarvörn SPF 18, vítamín A&E.
Bossakrem – Mýkir og verndar bleyjusvæðið gegn ertingu, útbrotum og þurrki. Býr til verndandi lag á húðina. A&B5 vítamín. Mjög gott á bruna.
Bossablautklútar – Handhægir klútar í ferðapakkningu. Húðlæknisfræðilega prófaðir. Úr 100% trefjum. Alkóhól- og litefnalausir. Ph gildi 5,5.
Ungbarna baðsápa – Sérlega mild og rakagefandi kremsápa “sápulaus”. Innih. A&E vítamín.
Ungbarna sjampó – Milt sjampó (tearless). Hefur góðan ilm og gerir hárið silkimjúkt.
Ungbarna húðmjólk – Mild og rakagefandi húðmjólk. Inniheldur E&B5 vítamín. Ph gildi 5,5.
Ungbarna olía – Mild olía sem mýkir og hefur róandi áhrif á húðina. Inniheldur A&E vítamín.

Sensitive
ungbarnalína

Dömuskór
– extra breiðir

MELBA
Einnig svart  6.495 kr.

MINUTE
Einnig beige 5.510 kr.

MAESTRO
Einnig beige 4.550 kr.

AIGLON
Einnig svart og rautt 5.295 kr.

MARGOT
Einnig svart og beige 6.695 kr.

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Nú er tilvalið að undirbúa 
garðinn fyrir gróðursetningu 
trjáa en geyma klippingar.

„Það er talsvert hringt í okkur 
um þessar mundir vegna þess að 
mörg grenitré eru rauðleit eftir 
veturinn,“ segir Jón Geir Pét-
ursson, skógfræðingur hjá Skóg-
ræktarfélagi Íslands. „Ástæð-
an er að hluta til vegna sitka-
lúsa, meindýra, sem herjuðu á 
trén í fyrra. Vondum saltveðrum 
og öðrum veðurþáttum á Vestur-
landinu er líka um að kenna.“

Jón segir þó enga ástæðu til að 
hafa áhyggjur af trjánum, jafn-
vel þótt þau séu búin að glata öllu 
barrinu, þar sem þau muni jafna 
sig í tímans rás. „Trén munu end-
urheimta sinn græna lit þegar þau 
springa út. Þetta verður komið í 
samt lag innan nokkurra ára. Ég 
ráðlegg því fólki að grípa ekki til 
klippunnar enda klippingatíminn 
liðinn í bili. Hann stendur yfir 
hásumartímann og seinni hluta 
vetrar.“

Þótt nú sé ekki heppilegur tími 
til klippinga segir Jón góðan tíma 
fram undan til að gróðursetja 
tré, þar sem jörðin er að þiðna og 
plönturnar ekki byrjaðar að vaxa. 
„Sá tími er ekki alveg kominn 
en fólk má engu að síður fara að 
undirbúa gróðursetningu. Standi 
til dæmis til að gróðursetja stórt 
tré má grafa holu fyrir það og 
setja lífrænan áburð í hana. Svo 
má gróðursetja tréð um miðjan 
maí. Síðan er gott að bera tilbú-

inn áburð á það. Til að hann hafi 
tilætluð áhrif verður tréð að vera 
útsprungið og byrjað að vaxa. 
Annars er hætta á að áburðurinn 
skolist bara burtu í næstu rign-
ingu.“

Jón segir enn fremur mikilvægt 
að nota rétt áhöld þegar kemur að 
því að klippa í sumar. „Best er 
að nota beitta sög þegar grein er 
söguð af, en betra að klippa minni 
greinar með hvössum klippum. 

Miklu máli skiptir að áhöldin rífi 
ekki eða særi heldur skilji eftir 
hrein og snyrtileg sár. 

Tréð sér síðan um að loka sár-
inu með kvoðu eða safa á réttu 
árstímunum. Safastreymi er hins 
vegar minna á haustin og því 
hætt við að sárið lokist ekki. Þá 
getur óværa komist í sárið og inn 
í vef trésins. Þess vegna er betra 
að klippa á sumrin.“

Gróðursetning undirbúin

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

Svífðu inn í drauma-
landið í rúmfatnaði frá 

Fatabúðinni



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

HYUNDAI SANTA FE 4X4 Árgerð 
2006. Ekinn 8 þ.km Verð kr. 
3215.000. yfirtaka á láni!

HYUNDAI SANTA FE 4X4 LUX Árgerð 
2004. Ekinn 50 þ.km. Verð kr. 
2750.000. Áhvílandi kr. 2680 þúsund, 
mánaðarleg afborgun kr. 37 þúsund. 
Yfirtaka á láni

BMW 318 Árgerð 2003. Ekinn 38 
þ.km. Verð kr. 2290.000. Áhvílandi kr. 
1300 þúsund, mánaðarleg afborgun 
kr. 20 þúsund. 

Bolafót 1 • 260 Reykjanesbær
www.sgbilar.is

HYUNDAI GETZ GLS Árgerð 2006. 
Ekinn 26 þ.km. Verð kr. 1390.000. 
Yfirtaka á láni

MAZDA 6 Árgerð 2004. Ekinn 41 
þ.km. Verð kr. 2190.000. Yfirtaka 
á láni.

DODGE GRAND CARAVAN Árgerð 
2003. Ekinn 87 þ.km. Áhvílandi kr. 
2490 þúsund, mánaðarleg afborgun 
kr. 43 þúsund. Yfirtaka á láni.

MAZDA TRIBUTE S 4WD, Árgerð 2006. Ekinn 10 þ.km. Verð kr. 3790.000. 
Tilboð 3.150.000 100% lán

HYUNDAI SANTA FE 4X4  DIESEL LUX Árgerð 2005. Ekinn 31 þ.km. Verð kr. 
3380.000. Yfirtaka á láni.

MAZDA 3 Árgerð 2004. Ekinn 38 þ.km. Verð kr. 1750.000. Yfirtaka á láni  
26.000 á mán 

FORD ESCAPE XLT CHOICE 4WD Árgerð 2005. Ekinn 32 þ.km. 
Verð kr. 2890.000. Yfirtaka á láni



ÞJÓNUSTA

HEILSA



HEIMILIÐ

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

Sölusýning í dag milli kl. 17.30 og 18.30. 

Björn Þorri Viktorsson hdl og lögg. fasteignasali. 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



66,8%

35,3% 34,7%

Aldurshópurinn 18–49. Könnun Capacent mars 2007

– Mest lesið

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Auglýsendur athugið. Nýjasta lestrarkönnun Capacent sýnir að bilið milli Frétta- 

blaðsins og annarra dagblaða eykst svo um munar. Við erum bæði þakklát og stolt 

og bendum auglýsendum á að notfæra sér þessa vitneskju þegar þeir ákveða hvar 

auglýsingu þeirra er best borgið.

Fréttablaðið eykur forskotið
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Þjóðin veit hvað hún vill



Hringbraut 16, hfj.
SÖLUTURN

Stærð: 83,2
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir til sölu lítið fjölskyldufyrirtæki (þrjú stöðugildi í dag)  - rekstur og húsnæði Söluturnsins
að Hringbraut í  Hafnarfirði.  Söluturninn er einstaklega vel  staðsettur við lóðarmörk Flensborgarskólans.
Húsið er 83,2 fm á 500 fm lóð sem býður upp á mikla möguleika. Hugmyndir eru uppi um að setja upp
bílalúgu og samkvæmt úttekt umferðarverkfræðings eru engin umferðarleg vandkvæði á því. Rekstrinum
fylgir öll þau tæki sem fyrir eru í dag. Gott tækifæri fyrir samhenta fjölsk.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

UPPLÝSINGAR Í S. 864 0803

ER EIGNIN ÞÍN AÐ FÁ 
    TOPP ÞJÓNUSTU

Björn Þór 
Hannesson

Sölufulltrúi
865 6565

bth@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja og 
skipasali.

865 6565
Hringdu núna

HRINGDU N



Yfir 50 erlendar sjónvarpsstöðvar á 
Fjölvarpinu og þú getur valið um 5 mis-
munandi pakka eftir því hvað hentar 
þér. Disney Channel og 5 aðrar stöðvar 
hafa bæst við í stærsta pakkann 
á Fjölvarpinu.

Uppfærðu myndlykilinn þinn og sjáðu allar stöðvarnar!

ÁSKRIFT: 515 6100 | VODAFONE 

Ný stöð á Fjölvarpinu 

Nýtt!

NÝTT AFSLÁTTARKERFI

M12 áskrifendur fá bestu kjörin 
og njóta mestu viðbótarþjónustunnar.

Stöð 2 plús
Stöð 2 bíó
Stöð 2 bíó plús
Sirkus
Sirkus plús

M12 áskrifendur
Stöðvar 2

Sýn plús
Sýn Extra 1
Sýn Extra 2

M12 áskrifendur 
Sýnar

Ein áskriftarstöð að eigin vali 
5% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn eða Fjölvarp. 

5% 25%
Þrjár áskriftarstöðvar að eigin vali 
25% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn og Fjölvarp.

Tvær áskriftarstöðvar að eigin vali
20% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn eða Fjölvarp.

20%

Fjölvarp sport

Verð frá 2.625 kr.
á mánuði

ESPN Classic Sports 

Eurosport

Eurosport 2 

Extreme Sports 

SKY news 

Motors TV 

Arsenal TV 

Liverpool TV 

Chelsea TV 

Man.Utd TV

NBA TV 

Fjölvarp Evrópa

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Arte

DR1

DR2

ProSieben

Sat 1 

TV5

ARD

M6

Rai Due 

ZDF

NRK1

NRK2

Polsat

SVT1

SVT2

TVE

E!

Fjölvarp skemmtun

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

BBC Prime 

Cartoon Network 

Club

Jetix

Hallmark

MGM

MTV

Reality Channel 

TCM

VH-1

Fashion TV 

Disney Channel 

Fjölvarp fræðsla

Fjölvarp fræðsla 

BBC Prime 

BBC World 

CNBC

CNN

Discovery Civilization 

Discovery

Fox News 

SKY news 

Animal Planet 

National Geo. 

Travel Channel 

Adventure One 

BBC Food 

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Verð frá 3.165 kr.
á mánuði

Adventure One  

M6

Animal Planet  

MGM

ARD

Motors TV

Arte

MTV

BBC Food  

National Geo.
BBC Prime  

NRK1

BBC World  

NRK2

Cartoon Network  

Polsat Club

Fjölvarp allt

ProSieben

CNBC

Rai Due

CNN

Reality Channel

Discovery

Sat 1

Discovery Civilization  

SKY news

DR1

SVT1

DR2

SVT2

E!  

TCM

ESPN Classic Sports

Travel Channel

Eurosport   

TV5

Eurosport 2  

TVE

Extreme Sports  

VH-1

Fox News  

ZDF

Hallmark   

Fashion TV 

Jetix

Disney Channel 

NBA TV  

Arsenal TV

Man.Utd TV

Liverpool TV

Chelsea TV
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Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðrún Guðmundsdóttir
Þúfuseli 2, Reykjavík,

lést á Líknardeild LSH í Kópavogi laugardaginn
28. apríl. Jarðarförin fer fram frá Hallgrímskirkju
föstudaginn 4. maí kl. 15.00.

Ástþór Runólfsson
Hildur Ástþórsdóttir Jóhann Ólafur Jónsson
Guðmundur Már Ástþórsson
Hlín Ástþórsdóttir Hrafnkell Marínósson
Hulda Ástþórsdóttir Aðalsteinn Guðmannsson
Runólfur Þór Ástþórsson Heiðrún Ólöf Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Minningarsjóð
Líknardeildar LSH í Kópavogi, s. 543 1159.

Hjartans þakkir sendum við öllum fyrir
auðsýnda samúð og hlýhug vegna andláts
sonar okkar, bróður, unnusta og föður,

Benedikts Inga
Ármannssonar

Við hvetjum ykkur til að mæta á minningartónleika
Benedikts Inga til styrktar Félagi ábyrgra feðra á Nasa
kl. 20.00 í kvöld.
Elín Ebba Gunnarsdóttir           
Ármann Haukur Benediktsson
Erna Karen Stefánsdóttir              Jón Óskar Þórhallsson
Dóra Steinunn Ármannsdóttir Magnús Birgisson
Ármann Ingvi Ármannsson
Ásthildur Erlingsdóttir
Ísabella Ronja Benediktsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Karl Garðar Þórleifsson
tæknifræðingur, Lerkilundi 32, Akureyri,

lést á heimili sínu mánudaginn 30. apríl. Útförin
fer fram frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn 8. maí
kl. 13.30. Blóm og kransar eru vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans
er bent á Minningarsjóð Heimahlynningar á Akureyri.

Anna Freyja Eðvarðsdóttir
Ólöf Inga Andrésdóttir           Birkir Björnsson
Magnús Halldór Karlsson      Þórleifur Karl Karlsson
Arnar Freyr, Magnús Ingi og Erna Kristín Birkisbörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Hermann Lundholm
fyrrverandi garðyrkjuráðunautur
Kópavogs,

sem lést á Vífilsstöðum að morgni föstudagsins
27. apríl, verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju
föstudaginn 4. maí kl. 13.00.

Sigurbjörg Lundholm Þórir Ólafsson
Ísidór Hermannsson Elísabet Guðmundóttir
Steinn G. Lundholm Erla Möller
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,

Guðlaug Hulda Valdimarsdóttir

lést á Hrafnistu við Kleppsveg 21. apríl.
Útför Guðlaugar Huldu fór fram frá Grafarvogskirkju
2. maí í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Eysteinn Hreiðar Nikulásson
Bára Reynisdóttir
Þórunn Ingibjörg Reynisdóttir
Tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

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

Sigríður Tryggvadóttir
frá Gröf, Gránufélagsgötu 7, Akureyri,

andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri þriðju-
daginn 24, apríl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Regína Ragnarsdóttir
Tryggvi Ragnarsson
Erling Ragnarsson     Dagbjört Sigrún Torfadóttir
Örn Ragnarsson             Svanhvít Ingjaldsdóttir
Úlfar Ragnarsson
Stefán Ragnarsson
Fríður Jónsdóttir                        Svanberg Gunnlaugsson

Jóhannes Stefánsson
Anna Ragnarsdóttir
Þröstur Ragnarsson
Anna Tryggvadóttir
ömmu- og langömmubörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð við
andlát og útför ástkærs eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Ingva Brynjars Jakobssonar
fyrrv. lögregluvarðstjóra á Keflavíkurflugvelli.

Guð blessi ykkur öll.

Ragnheiður Elín Jónsdóttir
Eva Bryndís Ingvadóttir
Þórunn Elísabet Ingvadóttir
Eyrún Jóna Ingvadóttir
Aðalheiður Ingvadóttir
Anna Ingvadóttir
Erla Ingvadóttir
Brynjar Ragnar Ingvason
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir og bróðir,

Níels J. Kristjánsson

lést 17. apríl í Calgary í Kanada. Útför verður frá
Hveragerðiskirkju laugardaginn 5. maí kl. 11.

Shannon Lee Dunning    Kristjan Laural Kristjansson
Daníel Jón Kjartansson
Alda Kjartansdóttir
Edda M. Kjartansdóttir
Anna María Kristjánsdóttir
Karen S. Kristjánsdóttir
og fjölskyldur

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, sonur,
bróðir og afi,

Jón Geir Guðnason
Sörlaskjóli 13, áður til heimilis
Kirkjubraut 35, Akranesi,

lést föstudaginn 27. apríl síðastliðinn. 
Verður jarðsunginn í Akraneskirkju föstudaginn 4. maí 
kl. 14.00 (á morgun).

Sigríður Björk Jónsdóttir       Sigurður Einarsson
Brynjar Freyr Jónsson
Sigurður Aðalstein Jónsson
Ingi Páll Jónson
Sigríður G. Hjartardóttir, barnabörn og systkini.

Bróðir minn elskulegur,

Herbert Ólafsson
húsvörður,

sem lést 25. apríl sl. verður jarðsunginn frá Áskirkju
föstudaginn 4. maí kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Karitas Laufey Ólafsdóttir.

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

Ingibjörg Benediktsdóttir
frá Hafnarfirði,

lést á Kanaríeyjum hinn 26. mars síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju á morgun,
föstudaginn 4. maí, kl. 15.00.

Marjón Pétur Sigmundsson
Sigfús Þór Sigmundsson Erna Hjaltested
Benedikt Sigmundsson
Haraldur Sigmundsson Estefan Leó Haraldsson
Haraldur Benediktsson Elín Jakobsdóttir
Benedikt Benediktsson Elín K. Björnsdóttir
Viðar Benediktsson
Birna Benediktsdóttir

„Þeir sem ekki kunna 
að gráta með öllu hjart-

anu kunna ekki heldur að 
hlæja.“

Guðmundur Kr. Unnsteinsson, 
framkvæmdastjóri internetfyrir-
tækisins Hringiðunnar og formað-
ur Inter, er fertugur í dag. „Ætli 
ég fari ekki út að borða og hafi það 
gott. Það eru engar stórar áætlan-
ir hjá mér,“ segir Guðmundur um 
afmælisdaginn.

Hann segist ekki ætla sér að 
fara af landi brott í tilefni þessa 
stórafmælis, enda nýkominn frá 
útlöndum. „Maður er svo önnum 
kafinn að það hefur ekki unnist 
tími til að plana einhverja stór-
veislu.“ Spurður um afmælisgjöf 
segir hann ekkert sérstakt vera á 
óskalistanum. „Maður reynir bara 
að njóta dagsins og hafa það gott.“

Guðmundur, sem er í sambandi 
með Úrsúlu Englert, stofnaði 

Hringiðuna árið 1995 ásamt félög-
um sínum. Tók hann við sem fram-
kvæmdastjóri tveimur árum síðar. 
„Það er mikið líf í þessu og mik-
ill hraði. Það hefur verið gaman að 
eiga við Símann og Og Vodafone, 
sem eru ekkert auðveldir keppi-
nautar,“ segir hann. „Þetta er ör 
bransi og mér finnst það svolítið 
áhugavert.“

Hvað varðar minnisstæð afmæli 
í gegnum tíðina nefnir Guðmund-
ur 25 ára afmælið sitt. Var það 
haldið á veitingastað og heppnað-
ist afar vel. 

Honum líst vel á að vera kom-
inn á fimmtugsaldurinn og lætur 
engan bilbug á sér finna. „Er ekki 
allt fertugum fært? Ég held það.“ 



skemmtilegri



OPNUNARTÍMI SAPPOS.
Fimmtudaga 12-18
Föstudaga 12-18
Laugardaga 11-18
Sunnudaga 13-18

Sendum í póstkröfu. 
www.sappos.is - 534 5700

Hjá Sappos finnur þú flott úrval af sumarskóm fyrir alla fjölskylduna á verði sem
skilur eitthvað eftir í buddunni. Af hverju ekki að versla góða skó á frábæru verði
og gera eitthvað annað fyrir mismuninn. Opnum kl. 12:00 í dag.

FYLGIHLUTIR
Gríðarlegt úrval af töskum, beltum,
buddum úr leðri, striga og fl.

Almennt verð: 2.999 kr.

Almennt verð: 2.999 kr.
Almennt verð: 2.999 kr.

Almennt verð: 7.999 kr.

Almennt verð: 5.999 kr.

Almennt verð: 5.999 kr.

1.000 kr.

2.000 kr. 1.000 kr. 3.000 kr.

3.000 kr.
3.000 kr.

Sappos verð

Sappos verð Sappos verð
Sappos verð

Sappos verð

Sappos verð

SAPPOS OG VÍMULAUS ÆSKA
Neytendur kunna að meta frábært verð og vöruúrval hjá frumherjanum í
verðlækkun á skóm & fylgihlutum. Sappos kann að meta gríðarlega góðar
móttökur viðskiptavina. Þess vegna gefur Sappos til baka. Um helgina styrkir
Sappos samtökin Vímulaus æska - Foreldrahús með hlutfalli af sölu.

Sláðu tvær flugur í einu höggi
- Verslaðu skó & fylgihluti á besta verðinu
- Styrktu frábært málefni í leiðinni
Það kallar Sappos, tvöfalda ánægju án málamiðlana.

Skoðaðu samtökin Vímulaus æska - Foreldrahús á www.vimulausaeska.is

1.000 kr.Allt á

Stærðir: 35-46
Litir: svartur

Stærðir: 22-27
Litir: hauskúpa

Stærðir: 22-27
Litir: bleikt pony

Stærðir: 36-41
Litir: svartur, brúnn

Stærðir: 41-46
Litir: svartur,
brúnn

Stærðir: 41-46
Litir: svartur,
brúnn, camel

SAPPOS SUMARIÐ

Miðhrauni 14
Garðabæ
Sími 534 5700

Hrísalundi 5 
Akureyri
Sími 534 5740 



ATHUGIÐ! Sumar vörur eru í takmörkuðu magni því getum við ekki ábyrgst að allar vörur séu til í öllum númerum.

Almennt verð: 3.499 kr.

2.000 kr.Sappos verð

Almennt verð: 2.499 kr.

1.000 kr.Sappos verð

Almennt verð: 2.499 kr.

1.000 kr.Sappos verð

Almennt verð: 4.499 kr.

Almennt verð: 5.999 kr.

Almennt verð: 7.999 kr.
Almennt verð: 4.999 kr.

Almennt verð: 4.999 kr.

Almennt verð: 3.999 kr.

Almennt verð: 4.999 kr.

Almennt verð: 2.999 kr.

Almennt verð: 3.499 kr.

3.000 kr.

3.000 kr.

5.000 kr. 2.000 kr.
2.000 kr.

1.000 kr.
1.000 kr.

1.000 kr.

2.000 kr. Sappos verð

Almennt verð: 2.999 kr.

2.000 kr.Sappos verð

Sappos verð

Sappos verð Sappos verð
Sappos verð

Sappos verð

Sappos verð

Almennt verð: 2.999 kr.

2.000 kr.Sappos verð

Sappos verð

Almennt verð: 3.499 kr.

2.000 kr.Sappos verð
Sappos verð

Stærðir: 25-30
Litir: bleikur

Stærðir: 25-35
Litir: army

Stærðir: 21-25
Litir: orange

Stærðir: 25-35
Litir: bleikur

Almennt verð: 3.499 kr.

2.000 kr.Sappos verð

Stærðir: 30-46
Litir: army

Stærðir: 36-46
Litir: grár, hvítur og blár

Stærðir: 36-41
Litir: beige

Almennt verð: 5.999 kr.

3.000 kr.Sappos verð

Stærðir: 36-41
Litir: svartur og grár

Stærðir: 30-41
Litir: hvítur, svartur, brons, gull

Stærðir: 36-41
Litir: hvítur, beige 

Stærðir: 36-41
Litir: rauður, hvítur, svartur

Stærðir: 36-41
Litir: brúnn

Stærðir: 36-41
Litir: brúnn

Stærðir: 36-41
Litir: hvítur, turquis Stærðir: 36-41

Litir: grænn, orange

Stærðir: 30-41
Litir: hvítur,
svartur, gull

Stærðir: 28-35
Litir: bleikur, rauður

Stærðir: 21-25
Litir: rauður, blár

Almennt verð: 3.999 kr.

2.000 kr.Sappos verð

RÚSSKINN

RÚSSKINN

RÚSSKINN
RÚSSKINN

RÚSSKINN

LEÐUR

LEÐUR

LEÐUR



Nú í aðdraganda kosn-
inganna varð mér hugs-
að til Frankfurts próf-
essors sem samdi grein 
um kjaftæði fyrir nokkr-
um árum og kallaði hana 
„On Bullshit“. Þessi 

grein kom síðar út á bók og nýtur  
hún nokkuð almennra vinsælda. 

Í ritgerð sinni setur Frankfurt fram 
kenningu um kjaftæði, skilgreinir 
hugtakið og virkni þess, ekki síst út 
frá hugmyndinni um lygi. Kenning 
Frankfurts um að kjaftæði sé skað-
legra en lygin finnst mér afar áhuga-
verð í fyrrgreindu samhengi. Hann 
heldur því fram að á meðan lygar-
ar fara vitandi með fleipur og fals 
hafi froðusnakkar og kjaftaskar ein-
faldlega ekki áhuga á sannleikanum. 

Markmið þeirra sé fyrst og fremst að 
heilla aðra og þeir þurfi, ólíkt lygur-
unum, ekki að „vita“ sannleikann til 
að ana af stað með sitt slúður og hjal. 
Því telur Frankfurt að kjaftæði sé 
skaðlegra sannleikanum en lygin.

Afstæði sannleikans er vitanlega 
botnlaust, ekki síst í pólitíkinni, en 
mér finnst þetta vel athugað hjá próf-
essornum. Nú þegar stjórnmálamenn 
keppast við að skrafa við kjósend-
ur og fjölmiðla um hvernig allt muni 
fara ef þeir komist bara á þing þá 
fer kjaftæðisskynjarinn minn í gang. 
Ekki svo að segja að mér finnist þeir 
allir vera eintómir froðusnakkar og 
blöðruselir en það er nokkuð grunnt 
á því þessa dagana.

Í skrifum Frankfurts er kjaftæðið 
ekki tengt illum ásetningi þess sem 

ætlar að blekkja aðra, þvert á móti 
getur viðkomandi meinað vel með 
raupi sínu, og það er ég viss um að 
allir frambjóðendurnir gera. Kosn-
ingaloforð eru afar fallegar hug-
myndir í hentugum búningi sem 
hægt er að kasta fram í krafti þess að 
þegar á hólminn er komið vita flest-
ir að efndirnar verða litlar. Og ef það 
verða einhverjar efndir þá er ekki 
einsýnt að fólk verði sammála um 
hvort þær séu til góðs eða ills. 

Stundum væri ósköp gott ef til væri 
sía sem  hægt væri að beita á stjórn-
málamenn og annað fólk sem hefur 
hag af því að móta skoðanir annarra. 
Kannski myndi pólitískt argaþras 
minnka eða verða markvissara eða 
myndi þá kannski ekki heyrast neitt 
í þeim?

SENDU SMS JA FSP
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR Á SPIDERMAN,

SPIDERMAN TÖLVULEIKIR, TÓNLIST ÚR SPIDERMAN,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

SMS
LEIKUR

SJÁÐU MYNDINA!

SPILAÐU LEIKINN!SJÁÐU MYNDINA!

SPILAÐU LEIKINN!
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Bannað!
Er orð sem við 
þekkjum ekki
Zúúber – morgunþáttur 
alla virka morgna frá 
kl. 7.00–10.00.

Upptökur úr þættinum
er að finna á FM957.is





Kl. 17.00
Inga Dóra Guðmundsdóttir opnar 
sýningu á vegum Art Iceland gall-
erísins á Skólavörðustíg. Þetta er 
þriðja einkasýning Ingu og sam-
anstendur hún af verkum úr serí-
unum Charcoal Digital og Emp-
athy in Sepia ásamt nýjum, áður 
óbirtum verkum. Sýningin stendur 
til 16. maí.

María Huld Markan Sig-
fúsdóttir og Páll Ragnar 
Pálsson hafa verið virk í 
tónlistarlífi hérlendis um 
árabil en nú fá hlustendur 
að kynnast verkum þeirra í 
nýju samhengi. 

Á tónleikum í Fríkirkjunni í kvöld 
verða flutt útskriftarverkefni 
þeirra frá tónsmíðadeild Listahá-
skóla Íslands.

María hefur starfað með kvart-
ettinum amiinu og leikið með Sigur 
Rós en Páll Ragnar er vel kunnur 
af spilamennsku sinni með hljóm-
sveitunum Maus og Fræ. 

Páll Ragnar semur verk fyrir 
flautu, klarínett, trompet, horn, 
túbu, píanó, selló og kontrabassa 
sem heitir því líflega nafni „Bleik-
ur himinn, fjólublátt fjall, gyllt-
ur sjór“. Hughrif verksins eru sótt 
beint í hans nánasta umhverfi en 
hann kveðst ekki vilja láta of mikið 
með innblásturinn til að lita ekki 
viðtökurnar. Hann frábiður sér 
einnig allan flokkadrátt og stimpl-
un. „Ef það þarf endilega að troða 
manni ofan í einhver hólf vildi ég 
gjarnan vera í kassanum þar sem 
tónskáldin eru sem skrifa skemmti-
lega tónlist,“ grínar hann. Hann 
viðurkennir síðar að bassaleikar-
inn sinn hafi líkt sér við neo-im-
pressjónista. Páll Ragnar hyggur á 
frekara tónsmíðanám í framtíðinni 
og ku vera kominn með annan fót-
inn til Eistlands.

María Huld rekur aðdraganda 
verks síns, „Þorra“, til veru sinnar 
á Bretlandi þar sem hún dvaldist 
í skiptinámi í tónsmíðum. „Ég var 
þar í janúar og þá var allt frekar 
grátt og þumbaralegt. Þegar mér 
gafst tækifæri til að semja verk 
fyrir kammerhóp sem kom til skól-
ans langaði mig að gera verk sem 
myndi minna á ískalda birtu norð-
ursins, þorrann hérna heima.“ Hún 
útskýrir að ísköld birta og ljúfsár 
melankólía gangi í gegnum verk-
ið. Það er skrifað fyrir strengjaka-
vartett, marimbu og sög en síðast-

nefnda hljóðfærið er til að mynda 
notað til að undirstrika stálkaldan 
veturinn.

Bæði segjast þau eiga sér ýmis 
draumaverkefni í tónsmíðunum 
sem gaman væri að fást við í fram-
tíðinni. „Nú er meginmarkmið mitt 
bara að klára skólann og fara í smá 
sumarfrí,“ segir María Huld en 
hún er nýkomin úr afar vellukkuðu 
tónleikaferðalagi hljómsveitarinn-
ar Amiinu um Bandaríkin þar sem 
hljómsveitin kynnti sína fyrstu 
beiðskífu, Kurr, sem er væntanleg 
í júní. Fékk hljómsveitin dúndrandi 
viðtökur og dóma í þarlendum 

blöðum og er stefnan síðan tekin á 
Evrópu nú í maí en eftir að Kurr 
kemur út mun hljómsveitin síðan 
„kemba veröldina“ og kynna hana 
frekar. „Draumaverkefni framtíð-
arinnar er að semja stóran og mik-
inn strengjakvartett,“ segir María 
Huld. „Ég held mjög mikið upp á 
það form. Það er eiginlega hin full-
komna hljóðfæraskipan,“ segir 
hún og bætir við hlæjandi að máski 
nái hún aldrei að semja „hinn full-
komna strengjakvartett“ en það sé 
í það minnsta draumurinn. 

Tónleikarnir í kvöld hefjast kl. 
20.

Stillur á þorra og gylltur sjór
Tenórinn ungi Þorsteinn H. Árbjörnsson 
syngur þekktar aríur við undirleik píanóleik-
arans Antoníu Hevesi á hádegistónleikum í 
menningarmiðstöðinni Hafnarborg í dag.

Tónleikarnir standa sem fyrr yfir í um 
hálfa klukkustund og eru algjörlega ókeypis.

Ljúfar tenóraríur

Sjónlistatilnefningar kynntar

Nú á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu – þjónusta í fyrirrúmi.

Álfelgur í miklu úrvali frá viðurkenndum framleiðendum

Hjallahrauni 4 Hfj.
565 2121

Dugguvogi 10
568 2020

Skeifunni 5
568 2025

Verð frá aðeinskr. 99.900,-TILBOÐ!Fjórar 17” ENZOR álfelgur
með 225/45R17 dekkjum*,

undirkomið með öllu
*Sonar dekk eða sambærileg.

á  K r i ng l u k r ánn i
f r á  V e s t m a n n a e y j u m

E i n  e l s t a  og  mes t a  r o k kh l j óms ve i t  l a nd s i n s

f ö s t u d a g i n n  4 . m a í
o g l a u g a r d a g i n n  5 .  m a í

E y j a s t uð . . .



Lyf & heilsa – Kringlan

Sími: 568 9970

ÞRÝSTNAR,
HÁGLANSANDI VARIR

Demi Moore for Helena Rubinstein

NÝTT

WANTED GLOSS
Frábær efnasamsetning formúlunnar

ásamt drottningarhunangi tryggir
fylltari og háglansandi varir.

Demi Moore er með lit nr. 09

www.helenarubinstein.com

KYNNING Í LYF & HEILSU KRINGLUNNI
FIMMTUDAG, FÖSTUDAG OG LAUGARDAG
Allir sem koma á kynninguna fá sýnishorn af Lash Queen einum vinsælasta maskara landsins.*

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru vörur frá Helena Rubinstein fyrir 5.500 kr.
eða meira meðan á kynningu stendur.* *m

eð
an

bi
rg

ði
r

en
da

st
.



30 1 2 3 4 5  6

Skessur leggja undir sig Reykja-
vík sólarhringana fyrir kosning-
arnar. Tilefnið er ekki fardagar 
heldur Listahátíðin sem skellir 
sér ofan í síðustu metrana í kosn-
ingabaráttu og andlegan undir-
búning þjóðarinnar fyrir Euro-
vision. Í gær voru kynnt áform 
Listahátíðar, Franska vorsins í 
Reykjavík og fjölda stuðnings-
aðila með lögreglu og slökkviliði, 
Glitni og Samskipum, Gámafélag-
inu og framkvæmdasviði Reykja-
víkur að hleypa á götur Kvosar-
innar tveimur tröllum sunnan 
úr álfu. Það er götuleikhópur-
inn Royal de Luxe sem hingað 
kemur og treður upp í miðborg-
inni, börnum og fullorðnum til 
ánægju.

Á blaðamannafundi í gær hélt 
forkólfur og leikstórji hópsins 
hjartnæma tölu um kynni sín af 
Íslandi úr sögu Jules Verne, hing-
að hafi hann alltaf langað að koma,  
á stað þar sem ævintýri og raun-
veran mættust, sagan og lífið. 
Hann smíðaði því ævintýri sem 
hentaði söguþjóðinni – hún ætti 
jú orðið saga. Jean Luc Courcoult 
hefur rekið risabrúðuleikhús sitt 
í nær tuttugu ár. Hann segir sig 
þjóna sömu hefð og hleypti helgi-
leik kirkjunnar á götur borga Evr-
ópu eftir að kirkjunni var ljóst að 
fornar hefðir skrílsláta og fagn-
aðar yrði kirkjan að taka yfir. 
Sagan sem hann smíðaði fyrir 
sýningar flokksins í Reykjavík 
tekur snið sitt af fornum trölla-
sögum: við miðpunkt borgar-
innar – í Grófinni – hafa fransk-
ir fornleifafræðingar verið við 
rannsókn og vakið úr dái styggan 
tröllkarl sem við það fer á stjá og 
veldur skemmdum og öllu laus-
legu sem á vegi hans verður, eink-
um þó bílum. Til að koma böndum 
á tröllkarlinn er leitað hjálpar 

dóttur hans sem kemur og reynir 
að stilla föður sinn. Þessi feðg-
in verða á ferð um borgina, loka 
ökuleiðum, taka á móti þúsundum 
barna og berst leikur þeirra frá 
Hlemmi og niður á hafnarbakka 
suður í Hljómskála. Taka verður 
fram að þau eru engin smásmíði: 
stúlkan sem er minni en karlinn 
vegur ellefu tonn með fylgihlut-
um. Hún tekur börn í hendur sér 
og lætur blíðlegar en faðir henn-
ar sem bæði hrækir á fólk og spýr 
eldi. Gott að hann sprænir ekki 
óhreinni vökvum á nærstadda. 

Þessi tröllaslagur mun ekki fara 
framhjá neinum sem í Kvosinni 
verður eða á leið um Sæbrautina. 
Í allt verða um tvö hundruð tækni-
menn og bæjarstarfsmenn við 

leikinn og ættu allir sem vettlingi 
geta valdið að fylgjast með ferð-
um þeirra feðgina. Ólíkt öðrum 
borgum sem hafa fengið þau í 
heimsókn verður uppljóstrað um 
ferðir þeirra og áfangastaði á vef 
Listahátíðar, artfest.is, svo ak-
andi menn geti gert ráðstafanir. 
Lúðrablástur og mannfylgd mun 
annars tefja margra för. 

Það eru því dótadagar hjá 
starfsmönnum borgarinnar en 
þau tröllin eru þessi dægrin við 
æfingar ásamt öllu sínu hyski og 
hafa sér til fulltingis starfsmenn 
borgarinnar og Faxaflóahafna. 
Það stefnir því í að það verði 
rosalegt fjör í bænum 11. og 12. 
maí. Bara tröllin dagi ekki uppi í 
borginni.

Tröllaslagurinn í Kvosinni

ónsalir

SKEMMTILEG SUMARNÁMSKEIÐ

Gítarnámskeið - Trommunámskeið - Bassanámskeið.
Þátttakendur mæta tvisvar í viku, 4 vikur í júní. Námskeiðin eru ætluð stelpum og strákum
á aldrinum  7-14 ára. Ætlað byrjendum sem vilja kynnast hljóðfærunum og undirbúa sig 
fyrir frekara tónlistarnám.

Upplýsingar og skráning: www.tonsalir.is
Lokadagur skráningar er 18. maí.

Bæjarlind 2, Kópavogi - Sími 534-3700
                    www.tonsalir.is

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

      

              
  

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is





Johnny Weissmuller mesta hetjan

Græna ljósið tekur til sýning-
ar um helgina þýsku myndina Líf 
hinna eða Das Leben der Ander-
en en hún hlaut Óskarsverðlaun 
sem besta erlenda myndin fyrr á 
árinu. Að venju býður Græna ljós-
ið félögum í kvikmyndaklúbbnum 
sínum frítt á myndina um opnun-
arhelgina en þeir fá sendan miða-
kvóta á föstudaginn sem þeir geta 
notað á midi.is.

Líf hinna gerist á árunum 1984 
til 1991 í Austur-Berlín. Stjórnvöld 
Austur-Þýskalands finna fyrir ein-
hverjum losarabrag í alþýðulýð-
veldinu og ákveða að hefja stóra 
njósnaherferð á hendur borgur-
um landsins. Tilgangurinn er að 
vita allt um líf hinna. Öryggislög-
reglunni illræmdu Stasi er falið 
að sjá um verkefnið og er talið að 
yfir njósnað hafi verið um 200 þús-
und borgara með einum eða öðrum 
hætti á þessum tíma.

Hershöfðingjanum Gerd Wies-
ler er falið að fylgjast með leik-
ritaskáldinu Georg Dreyman 
og eiginkonu hans, leikkonunni 
Christa-Maria Sieland. Í fyrstu 
virðist leikritaskáldið vera föður-
landsvinur en það breytist fljótt 
þegar hann kemst á snoðir um að 
eiginkonu hans hafi verið þröngv-
að í kynlífssamband við ráðherra 
í ríkisstjórninni. Og ekki batn-
ar ástandið þegar góðvinur hans 
fremur sjálfsmorð eftir að hafa 
verið á „svörtum lista“ stjórn-
valda. Dreyman ákveður því að 
skrifa grein í Der Spiegel þar sem 
hann hyggst svipta hulunni af því 
ömurlega lífi sem þegnarnir búa 
við austan megin múrsins.

Ulrich Muhe, Sebastian Koch og 
Martina Gedeck sem leika aðal-
hlutverkin í myndinni en henni er 
leikstýrt af Florian Henckel von 
Donnersmarck.

Þegar múrinn féll

Sam Raimi mætir til leiks 
nú um helgina með þriðju 
myndina um Köngulóar-
manninn Peter Parker en 
kvikmyndahúsagestir hafa 
bundist þessum veggja-
klifrara og ofurhuga mikl-
um tryggðarböndum.

Að þessu sinni þarf Parker að 
fást við hvorki meira né minna 
en þrjá óvini; Hinn unga Green 
Goblin, Sandmanninn og Venom. 
Ólíkt annarri myndinni – þar sem 
Parker fannst hann fá óverðskuld-
aða gagnrýni og engar þakki frá 
íbúum New York – er Köngulóar-
maðurinn nú elskaður og dáður af 
öllum. Og virðist kunna því ansi 
vel. Parker gengst upp í því að 
fá athygli og virðist gleyma þeim 
sem þykir vænst um hann. Þar að 
auki berjast nú tvær stúlkur um 
hylli hans, þær Mary Jane Watson 
og Gwyn Stacy. Og Parker virðist 
ekkert una því neitt sérstaklega 
illa.

Það sem helst hefur hrifið fólk 
með myndunum um Könguló-
armanninn er hversu mannleg-
ur hann er. Þrátt fyrir ofurkrafta 
sína þarf Parker engu að síður að 
kljást við siðferðilegar spurningar 
milli þess sem hann frelsar sam-
borgara sína frá óþjóðalýð. Þannig 
vakti það gríðarlega mikla athygli 
þegar myndir af svörtum Köngu-
lóarmanni fóru eins og eldur í sinu 
um netið. Svarti búningurinn er 
táknmynd nýs afls sem bærir á 
sér í hjarta Parkers og er keyrt 
áfram af hatri og hefnd. Þetta fyll-
ir Parker mun meiri krafti, en 
sviptir hann sýn á hvað er rétt og 
hvað er rangt í baráttunni gegn 
illum öflum.

Sam Raimi hefur hingað til hald-
ið sig við eitt illmenni í hverri 
mynd; fyrst var það Willem Dafoe 
í líki Green Goblin og svo kom Al-
fred Molina sem Dr. Oktavius. 
Raimi fer hins vegar þá leið að láta 
Köngulóarmanninn kljást við þrjá 
óvini í einu og segir þá hugmynd 

hafa komið frá samstarfsmanni 
sínum, Avi Arad. „Ég var búinn 
að skrifa söguna að þriðju mynd-
inni með Sandmanninum í aðal-
hlutverki. Þá kom Arad að máli við 
mig og sagði að ég sæi ekki heild-
armyndina,“ sagði Raimi í samtali 
við kvikmyndavefinn Movieweb. 
„Hann taldi að ég væri að gleyma 
aðdáendum Köngulóarmannsins 
og einblína of mikið á mitt áhuga-
svið og mína eftirlætisþrjóta,“ 
bætir Raimi við. „Arad bað mig 
um að setja Venom í myndina enda 
væri hann það illmenni sem væri 
í mestu uppáhaldi hjá aðdáend-
um Köngulóarmannsins,“ útskýrir 

Raimi en leikstjórinn taldi sig ekki 
vera undir mikilli pressu frá aðdá-
endum hverju sinni. „Það er alltaf 
ég sem tek ákvarðanirnar og það 
er alltaf ég sem stend og fell með 
þeim.“ 

Að venju er Tobey Maguire í 
hlutverki Peter Parker og hann er 
dyggilega studdur af Kirsten Dunst 
sem Mary Jane Watson. Þar að 
auki er James Franco á sínum stað 
sem Harry Osbourne. Meðal nýrra 
andlita má nefna Thomas Haden 
Church í hlutverki Sandmanns-
ins, Topher Grace sem Venom og 
Bryce Dallas Howard sem hjóna-
djöfullinn Gwen Stacy. - 
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Leikkonan Keira Knightley íhug-
ar alvarlega að hætta kvikmynda-
leik en leikkonan segir að kast-
ljós fjölmiðlanna sé orðið alltof 
mikið. Þetta kemur fram í viðtali 
við tímaritið Elle. 

Knightley er ein stærsta kvik-
myndastjarna heims um þessar 
mundir og verður því fyrir mikl-
um ágangi af hendi svokallaðra 
paparazzi-ljósmyndara sem sitja 
fyrir henni í hverju horni. Mynd-
birting af leikkonunni á vefsíðu hjá 
baráttusamtökum gegn átröskun 
er þó talin hafa verið kornið sem 
fyllti mælinn en Knightley hefur 
ávallt neitað því að mæla megrun 

bót heldur segist alltaf hafa verið 
grönn frá náttúrunnar hendi.

Í gær var síðan greint frá því 
að hinn virti konunglegi Shake-
speare-leikhópur í London hefði 
lýst yfir miklum áhuga á að fá 
Knightley til liðs við sig. Leikkon-
an sagðist vera í skýjunum yfir 
þessum áhuga og fannst það mikil 
viðurkenning að jafnmikið fagfólk 
og þarna störfuðu skyldu hafa trú 
á sér í verkefnið. Þannig að allt 
stefnir í að Keira Knightley muni 
ljúka ferlinum á hvíta tjaldinu. 

Knightley býðst 
hlutverk í leikhúsi

Sena hefur tekið við rekstri Há-
skólabíós af Sambíóunum og 
hyggst gera kvikmyndahúsið að 
heimavelli íslenskrar kvikmynda-
gerðar. Af því tilefni hefur verið 
ákveðið að bjóða upp á „tveir 
fyrir einn“-tilboð á spennumynd-
irnar Köld slóð og Mýrina. Mynd-
irnar tvær nutu mikilla vinsælda 
þegar þær voru sýndar en Mýrin 
er ein aðsóknarmesta íslenska 
kvikmyndin í sögunni, alls sáu 
hana 85 þúsund manns. Að sögn 
Guðmundar Breiðfjörð hjá Senu 
var ákveðið að taka þessar tvær 
myndir til sýningar vegna fjölda 
áskorana.

Háskólabíó verði 
heimavöllur Íslands

Stórsmellurinn 300 og sjóræn-
ingjarnir á Karíbahafinu berjast um 
hylli áhorfenda á MTV-kvikmynda-
verðlaununum sem afhent verða 
í Los Angeles. Báðar eru tilnefnd-
ar sem besta myndin og keppa þar 
við Little Miss Sunshine, Blades of 
Glory og Borat. Tilkynnt hefur verið 
að Sarah Silverman muni kynna há-
tíðina, sem verður sýnd í beinni út-
sendingu í fyrsta sinn.

MTV-hátíðin sker sig nokkuð 
úr öðrum uppskeruhátíðum enda 
eru verðlaunaflokkarnir þar nokk-
uð fjölbreyttari en flestir eiga að 
venjast. Nægir þar að nefna að 
verðlaunað er fyrir besta kossinn, 
besta bardagaatriðið og mesta ill-
mennið en þar berjast gömlu brýn-
in Jack Nicholson og Meryl Streep 
um sigurinn.

Johnny Depp og Keira 
Knightley eru bæði tilnefnd sem 
bestu leikararnir fyrir frammi-
stöðu sína í sjóræningjamynd-
inni Pirates of the Caribbean. Þau 
munu berjast þar við Gerard But-
ler úr 300, Will Smith í Pursuit of 
Happyness og Draumastúlkurn-

ar Beyoncé Knowles og Jenni-
fer Hudson. Sasha Baron Cohen 
verður einnig áberandi en hann 
er meðal annars tilnefndur sem 
besti gamanleikarinn fyrir Borat 
og etur þar kappi við Ben Still-
er, Will Ferrell, Adam Sandler og 
Emily Blunt. 

Sjóræningjar og Spartverjar 
einoka MTV-hátíðina

John Cusack er fyrsti leikarinn 
sem skrifar undir samning um 
að leika í kvikmyndinni Stoppin 
Power en henni er leikstýrt af Jan 
De Bont. Íslendingar eiga sinn hlut 
í myndinni en tökumaður myndar-
innar verður Óttar Guðnason. Cus-
ack mun leika þotuflugmann sem 
heldur í frí til Berlínar en hlutirn-
ir fara á versta veg þegar fangi á 
flótta rænir húsbíl hans með dótt-
ur þotuflugmannsins innanborðs. 
Í kjölfarið upphefst mikill elting-
arleikur þar sem Cusack reynir að 
hafa hendur í hári mannsins.

Jan De Bont þarf sárlega á góðri 
mynd að halda því eftir að Speed 
gerði allt brjálað í kvikmyndahús-
um borgarinnar fyrir rúmum ára-
tug hefur hann litlu áorkað. Og 
Cusack gæti aðstoðað hollenska 

leikstjórann til þess en hann hefur 
leikið í metsölumyndum á borð við 
Con Air, High Fidelity og Bullets 
over Broadway. 

Cusack til liðs við 
Óttar og De Bont



Elísabet Alba Valdimarsdóttir varð 
Vínþjónn ársins um síðustu helgi. 
Hún útskýrir hér hvernig slíkar 
keppnir fara iðulega fram.

„Það þarf alltaf að taka bók-
legt próf, sem gildir allt að sextíu 
prósent af heildareinkunn,“ sagði 
Elísabet, sem er oftast kölluð Alba. 
„Svo er annað hvort umhelling á 
víni í karöflu, að opna kampavíns-
flösku eða bæði,“ útskýrði hún.

Skriflegt blindsmakk er þar að 
auki fastur liður. „Þá lýsir maður 
víninu í sjón, ilmi og bragði. Svo 
þarf að para það saman við mat 
og rökstyðja af hverju þetta færi 
vel saman,“ sagði hún. Þá þarf að 
greina frá upprunalandi vínsins, 
þrúgutegund, framleiðanda, áfeng-
ismagni, árgangi og líftíma. „Þegar 
þetta er komið niður í framleið-
anda er þetta orðið svolítið flókið,“ 
sagði Alba. Blindsmakk getur einn-
ig verið munnlegt.

Þar á eftir er staðfesting á sterku 
víni, þar sem keppendur þurfa að 
bera kennsl á sterk vín. „Það getur 
verið erfitt, því eftir að hafa þefað 
af tveimur glösum er lyktarskynið 
farið,“ útskýrði Alba. „Það eru til 
dæmis margir sem flaska á vodka, 
rommi og gini.“

Um miðjan maí heldur Alba til 
Ródos þar sem heimsmeistara-
keppnin fer fram. „Keppnin sem 
var núna um helgina var bara um 
Frakkland. Þetta er allur heimur-
inn,“ útskýrði Alba, sem liggur því 
yfir bókum og flöskum þessa dag-
ana. „Maður þarf að hafa reynslu 
af gólfinu, en þetta er samt líka 
heimanám frá A til Ö,“ sagði hún.

Elísabet valin 
vínþjónn ársins

Veitingastaðurinn Einar Ben leggur aukna áherslu á ís-
lenskt hráefni með nýjum matseðli. „Breytingin er sú 
að allt grunnhráefni héðan í frá verður íslenskt. Ef ís-
lenskt hreindýr fæst ekki, þá verðum við bara ekki með 
hreindýr,“ útskýrði rekstrarstjórinn Jón Páll Haralds-
son. Allt kjöt og allur fiskur mun lúta þessum reglum, 
og að sögn Jóns Páls verður miðað við að hafa íslenskt 
grænmeti á boðstólum líka. „Það er kannski erfitt um 
miðja vetrarmánuði, en við reynum að hafa það alltaf 
íslenskt,“ sagði hann.

Þar að auki mun Einar Ben bjóða upp á sérseðil 
innan matseðilsins undir heitinu Hreint Ísland. „Þetta 
verða sex til átta réttir. Sumir staðir eru með sælkera-
seðil, og við erum með Stolt matreiðslumeistaranna. 
Þetta verður viðbót við það,“ útskýrði Jón Páll. Hrá-
efnið á þeim seðli verður íslenskt frá upphafi til enda. 
„Við leitumst líka við að geta nefnt uppruna hráefnis-
ins. Þannig verður helst hægt að rekja það heim á bæ, 
og alla vega heim í sveit,“ sagði Jón Páll. Á kynningar-
seðlinum er til dæmis að finna reyktan silung frá Svart-
árkoti í Bárðardal og naut frá Lyngholti í Leirársveit. 
„Við munum líka keppast við að vera með lamb frá 
vissum afréttum og veljum bestu afréttirnar, þar sem 
við vitum að gróðurinn er fjölbreyttur,“ sagði Jón Páll.

Hreint Ísland á Einari Ben

Agnar Jón Egilsson kann að 
matreiða besta rétt í heimi, 
en annars fer ekki mikið 
fyrir honum í eldhúsinu.

„Ég er svo vel giftur að ég fæ rosa-
lega góðan mat. En að vera giftur 
þetta góðum kokki brýtur líka niður 
sjálfstraust manns í eldamennsku,“ 
sagði Agnar kíminn. Hann kann þó 
að matreiða dýrindis máltíð, vopn-
aður skötusel, sætum kartöflum og 
grilli. „Það er besti matur í heimi. 
Að öðru leyti elda ég alveg hræði-
lega vondan mat,“ sagði hann og hló. 
Miðað við boltana sem hann heldur 
á lofti er reyndar varla skrýtið að 
dvalarstundirnar í eldhúsinu séu 
stuttar. „Á morgun er ég að fara til 
Kuusankoski í Finnlandi á alþjóð-
lega barnaleikhúshátíð. Barna- og 
unglingaleikhús Íslands, sem er ný-
stofnað, ætlar að sýna Drekaskóg 
þar, sem er verk eftir mig,“ sagði 
Agnar. Afgangar, eftir Agnar, verða 
endursýndir í Austurbæ í dag og 
um helgina. „Það er svona fyrstir 
koma fyrstir fá. Og svo voru nám-
skeið Leynileikhússins að klárast, 

svo við erum að skipuleggja sum-
arnámskeið sem fara í gang á næst-
unni,“ sagði Agnar, sem bendir 
áhugasömum á að hafa samband 
við Leynileikhúsið.

Agnar segist að vissu leyti geta 
kallað sig ísskápsmann. „Ég brasa 
oft það sem til er í ísskápnum á 
pönnu svona þegar ég er svangur. 
Og svo má ekki gleyma því að sam-
lokur með alls konar góðum ostum 
og áleggjum eru líka rosalega góðar 
máltíðir,“ benti hann á. Í samloku-
gerðinni lumar Agnar á leynivopni 
sem hefur fylgt honum í mörg ár. 
„Alveg síðan að ég var barn og 
fór að gera tilraunir í eldhúsinu: 
maður á að setja bakaðar baunir á 
allt brauð sem fer í ofn. Það hefur 
aldrei gleymst,“ sagði hann. 

Það kemur þó fyrir að Agnar taki 
sig til og ráðist í stórkostlega elda-
mennsku. „Ég hef brennt mig á því 
að þegar ég elda eitthvað flott eyði 
ég hálfum mánaðarlaunum í að 
fylla ísskápinn af dóti, bara fyrir 
eitt matarboð. Og svo elda ég svona 
fjórum sinnum meira en ég ætti að 
gera, og lifi á afgöngunum í heila 
viku,“ sagði hann. 

Agnari er hins vegar nánast 
fyrirmunað að fylgja uppskrift-
um „Í einu skiptin sem það hefur 
virkað hef ég verið með mömmu í 
símanum. En það er helst í kring-
um jólamatinn, þá þarf maður víst 
að vera nákvæmur,“ sagði hann. Í 
þessum anda er uppskriftin sem 
Agnar deilir með lesendum Frétta-
blaðsins afar einföld.

Gerið ráð 
fyrir um 250 
g af ferskum 
skötusel á 
mann. Hann 
er snyrt-
ur og bara 
kryddaður
með sítrónu-
pipar. Vefj-

ið sætum kartöflum í álpappír og 
skellið á grillið, um 45 mínútum 
áður en fiskurinn fer á það. Skötu-
selurinn er svo bara rétt brúnaður 
á grillinu þannig að hann verði heit-
ur í gegn. Varist bara að allt þarf að 
vera tilbúið þegar fiskurinn fer á 
grillið, því hann er fljótur að kólna 
þegar hann er tekinn af. 

Gamla góða djöflatertan svíkur engan
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Munið...
...eftir álpappírnum. Vefjið fisk, uppá-
haldsgrænmetið og kryddið ykkar 
inn í álpappír og bakið í 
ofni, eða notið hann til að 
baka gómsætt græn-
meti sem meðlæti. 
Tómatar, rauðlauk-
ur og engifer fara 
sérstaklega vel 
saman.





Jón Sæmundur Auðarson 
hefur selt tískuverslunina 
Liborius. Kaupendur eru 
þeir Svanur Kristbergsson, 
Jóhann Meunier og Þor-
steinn Stephensen. Jóhann 
verður verslunarstjóri 
Liborius og hann boðar 
breyttar áherslur.

„Ég ætla að snúa mér að öðru. 
Það var of mikið fyrir mig einan 
að vera með þessa búð enda er ég 
náttúrlega myndlistarmaður fyrst 
og fremst,“ segir Jón Sæmund-
ur Auðarson sem hefur selt tísku-
verslunina Liborius. Jón hefur þó 
ekki alfarið sagt skilið við búðina 
því hann verður áfram viðloðandi 
innkaup og stíliseringar. Hann 
er ánægður með þessa þróun 
mála. „Já, ég hef nóg að gera 
með mitt merki og að auki 
er ég að vinna fyrir Jak-

obínurínu.“
Jóhann Meunier 

tekur við sem versl-
unarstjóri í Liborius. 
Hann telur að reynsla 
sín nýtist vel í búðinni. 
„Ég var lengi vel í París 

og þar kynntist ég hönnun ýmissa 
tískuhönnuða frá hinum og þessum 
löndum,“ segir Jóhann sem starf-
aði meðal annars í Collette sem er 
risastór búð sem þykir endurspegla 
allt það besta í tísku og hönnun.

Jóhann kaupir Liborius með 
þeim Svani Kristbergssyni og Þor-
steini Stephensen í Hr. Örlygi. 
Þeir keyptu einmitt Kaffibarinn 
ekki alls fyrir löngu. „Það er mjög 
ánægjulegt að vera með þessu 
sterka og trausta liði. Svo verða 
þau viðloðandi, Jón Sæmundur og 
Hólmgeirsdætur, sem verða inn-
kaupastjórar fyrir konur. Þetta er 
ein stór fjölskylda.“ 

Jóhann segist þegar vera byrjað-
ur að gera breytingar. „Nú eru öll 
Dead-fötin hans Jóns Sæmund-
ar farin og með því fer götutísk-
an að mestu úr búðinni. Libori-
us færist nú í aðeins fullorðins-

legra horf. Það er þegar búið 
að gera heilmiklar breyt-

ingar á búðinni og sumar-
vörurnar eru að detta inn. 
Stóru fréttirnar eru svo 
þær að við erum að taka 
inn Dior Homme í haust, 
það er mikil viðurkenn-
ing fólgin í því. Það verð-

ur líka mjög gaman að sjá 
íslenska karlmenn í Dior-
jakkafötum. Þau eru af allt 

öðrum standard en við 
erum vön.“ 

is

Tónlistarkonan Lay Low er á leið-
inni í sína fyrstu tónleikaferð til 
Bandaríkjanna, sem hefst í lok 
þessa mánaðar. Dagana 27. maí til 
3. júní spilar hún í Los Angeles og 
4. til 9. júní treður hún upp í New 
York.

Áður en Lay Low fer til Banda-
ríkjanna spilar hún 17. og 18. maí 
á tónlistarhátíðinni The Great Es-
cape sem verður haldin í Brighton 
á Englandi. Í rauninni er allt árið 
bókað hjá Lay Low því í septemb-
er spilar hún á Popkomm-hátíð-

inni í Berlín, spilar á CMJ-hátíð-
inni í New York í október og fer 
að lokum í tónleikaferð um Bret-
land í nóvember sem stendur yfir 
í eina viku.

Lay Low, sem vann þrefalt á 
Íslensku tónlistarverðlaunun-
um fyrr á árinu, lauk nýverið 
vel heppnaðri tónleikaferð um 
landið ásamt Pétri Ben og Ólöfu 
Arnalds. Síðustu tónleikarnir 
voru haldnir á Nasa um síðustu 
helgi og var þeim útvarpað beint 
á Rás 2. 

Lay Low fer til 
Bandaríkjanna

Hjartaknúsarinn George Cloon-
ey segist ekki hafa neinn áhuga á 
því að eignast börn. Vill hann því 
ekki feta í fótspor félaga sinna 
Matt Damon og Brad Pitt, sem eru 
báðir orðnir feður.

„Ég skil ekki hvers vegna ein-
hver vill að ég verði pabbi. Ég er 
of eigingjarn og verð taugaóstyrk-
ur í kringum börn. Ég veit að ég 
er ekki tilbúinn fyrir þannig líf,“ 
sagði Clooney.

Hann segist jafnframt hafa 
dregið aðeins úr partílíferni sínu. 
„Á endanum fær maður nóg af því 
að vakna upp með rosalega timb-
urmenn eftir að hafa farið á fyllirí 
með vinum sínum.“

Clooney vill ekki 
eignast börn

4 styrkir til náms í háskólum erlendis, hver að upphæð 500.000 kr.
4 styrkir til náms á háskólastigi á Íslandi, hver að upphæð 300.000 kr.
2 styrkir til náms á framhaldsskólastigi, hvor að upphæð 100.000 kr.

Árlega veitir Glitnir 10 félögum í Námsvild veglega
námsstyrki. Við tökum við umsóknum til 1. maí ár hvert
og veitum styrkina fyrir 1. júní. Styrkirnir eru eftirfarandi:

TÍU STYRKIR
FYRIR NÁMSFÓLK

Sæktu um tímanlega á glitnir.is/namsvild



Brasilíska ofurfyrirsætan Gisele 
Bündchen er hætt störfum fyrir 
undirfatarisann Victoria´s Secret. 
„Við óskum henni alls hins besta 
og viljum þakka henni fyrir frá-
bært starf. Hún mun halda áfram 
að vera áberandi hluti af kyn-
þokkafyllsta vörumerki heims það 
sem eftir er ársins,“ sagði Edward 
Razek hjá Victoria´s Secret.

Gisele, sem er 26 ára, er ein 
þekktasta fyrirsæta heims. Hún 
átti á sínum tíma í ástarsambandi 
við leikarann Leonardo DiCaprio 
en er núna með ruðningskapp-
anum Tom Brady. Ofurfyrirsæt-
an Gisele hefur margoft verið of-
arlega í kjöri á kynþokkafyllstu 
konum heims og fyrirsætustörf 
hjá Victoria‘s Secret hafa ekki 
skemmt þar fyrir.

Gisele hætt 
hjá Victoria‘s 
Secret

Söngkonan Amy Winehouse og 
Shaun Ryder, forsprakki Happy 
Mondays, verða að öllum líkindum 
í gestahlutverki á annarri plötu 
Babyshambles. Sveitin er í við-
ræðum við Ryder um þátttökuna 
og næst á blaði er síðan Wine-
house, sem er mikil vinkona Pete 
Doherty og félaga. 

Ryder og 
Amy gestir

Japanskur dreifingaraðili kvik-
myndarinnar Babel hefur varað 
fólk við því að því gæti liðið illa 
við að horfa á myndina. Að sögn 
dreifingaraðilans hafa fimmtán 
manns kvartað undan ógleði eftir 
að hafa horft á myndina.

Um er að ræða atriði þar sem 
persóna japönsku leikkonunnar 
Rinko Kikuchi fer á næturklúbb 
með ljósum sem blikka ákaft. 
Hefur áhorfendum orðið óglatt 
við það að horfa á ljósin. 

Áhorfendur 
varaðir við

150 íslenskir línudansarar 
stíga sporin við undirleik 
Baggalúts í Laugardals-
höll á laugardagskvöld  á 
línudanshátíð. Jóhann Örn 
Ólafsson segir að 500-600 
manns stundi línudans að 
staðaldri á Íslandi.

„Þetta hefur verið í lægð út á 
við en alls ekki inn á við. Ákveð-
inn kjarni stundar línudans af 
kappi,“ segir Jóhann Örn Ólafs-
son, dansari og danskennari.

Mikil línudanshátíð hófst í 
gær og verður fram haldið yfir 
helgina. Í gær var efnt til línu-
dans í Ráðhúsinu klukkan 17.30 
og verður það endurtekið í dag. 
Hápunktar hátíðarinnar verður 
á laugardagskvöldið á Broadway 
þar sem Rob Fowler, línudansari 
frá Liverpool, verður með sér-
staka sýningu og klukkan 23.00 
leikur svo kántrísveitin Bagga-
lútur undir gríðarmiklum hóp-
línudansi í Laugardalshöll. „Það 
verður magnað að sjá einhverja 
150 línudansara taka sporið fyrir 
framan þá,“ segir Jóhann Örn.

Hann segir svo frá að línu-
dansinn hafi komið fram á sjón-
arsviðið árið 1994 þegar RÚV 
sjónvarpaði frá Kántríbæ en þar 
var hópur kana af Vellinum sem 
steig línudans. „Nokkru seinna 
var ég farinn að sýna þetta á 
Ömmu Lú og þá byrjar þetta.“

Jóhann Örn metur það svo 
að um land allt sé línudans-
inn stundaður af kappi af ein-
hverjum fimm til sex hundruð 
manns. „En stærsti kjarninn er 
hér í Reykjavík. Þetta er fólk á 
öllum aldri. En meðalaldurinn 
er kannski í kringum fimmtíu. 
Ég er með ansi marga hressa í 
tímum, til dæmis er ein áttræð 

sem rúllar upp öllum flóknustu 
dönsunum. Fólk lifir svo lengi 
sem dansar línudans,“ segir Jó-
hann Örn.

Jóhann er frábær dansari 
sjálfur og jafnvígur á hinar ýmsu 
tegundir. En hann hefur einkum 

lagt fyrir sig línudansinn. „Mér 
fannst þetta sniðugt fyrir tólf 
árum og finnst það enn þá. Þetta 
er svo stór partur af mínu lífi 
og mínu lifibrauði. Þetta er svo 
skemmtilegt form að kenna.“

Konur



Hvort börn fræga og fallega fólksins fæðast með tískuvitund í blóðinu 
skal látið ósagt. Hitt er víst að merkilega margar stúlkur sem skiptast á 
að prýða síður tísku- og slúðurblaðanna eru dætur heimsfrægra tónlistar-
manna. Allar eiga þær sameiginlegt að hafa vakið athygli fyrir tískuvitund 
og sérstakan stíl.

Poppprinsessan fyrrverandi Britn-
ey Spears steig á svið í fyrsta sinn 
í tæp þrjú ár á klúbbnum House of 
Blues í Los Angeles á dögunum. 
Söng hún fimm lög, þar á meðal 

Baby One More Time.
Britney klæddist háum stígvél-

um, bleikum toppi og stuttu hvítu 
pilsi á tónleikunum auk þess sem 
hún var með brúna hárkollu. Mikil 
leynd hvíldi yfir tónleikunum og 
voru þeir ekkert auglýstir.

Britney virtist vera búin að 
jafna sig ágætlega á dramatísk-
um atburðum í einkalífi sínu að 
undanförnu. Eftir að hafa skilið 
við Kevin Federline í nóvember 
í fyrra fór hún að skemmta sér 
óhóflega mikið, sem endaði með 
því að hún fór í meðferð í Mali-
bu fyrr á þessu ári. Skömmu áður 
hafði hún rakað af sér allt hárið á 
hárgreiðslustofu í Los Angeles.

Britney snýr aftur

Breska tímaritið OK! vann dóms-
mál sem það höfðaði gegn helsta 
keppinauti sínum Hello! vegna ljós-
mynda sem Hello! birti úr brúð-
kaupi leikarahjónanna Michael 
Douglas og Catherina Zeta-Jones 
árið 2000.

OK! hafði samið við Douglas og 
Zeta-Jones um einkarétt á mynd-
unum en þrátt fyrir það birti Hello! 
„paparazzi“-myndir frá athöfninni. 
OK! hafði fengið að mynda brúð-
kaupsveisluna á Plaza-hótelinu í 
New York og var stjórnendum þess 
því ekki skemmt þegar Hello! birti 
einnig myndir frá veislunni. Töldu 
þeir Hello! hafa skaðað orðspor sitt 
með myndbirtingunni.

Douglas og Zeta-Jones höfðu áður 
höfðað einkamál gegn Hello! fyrir 
að birta myndirnar og unnu það 
fyrir dómstólum. Sagðist Zeta hafa 
liðið hræðilega vegna mynda Hello! 
og fundist eins og tímaritið hefði 
ráðist inn í einkalíf sitt með sínum 
óheppilegu myndum. Fengu þau um 
tvær milljónir króna í skaðabætur. 

OK! vann Hello!

SENDU SMS JA SP3
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR Á SPIDERMAN,

SPIDERMAN TÖLVULEIKIR, TÓNLIST ÚR SPIDERMAN,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRASMS
LEIKUR

SJÁÐU MYNDINA!

SPILAÐU LEIKINN!SJÁÐU MYNDINA!

SPILAÐU LEIKINN!

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

„Fullkomin kvikmynd;
margbrotin, tvíræð,
spennandi og
afar skemmtileg!“

-Dana Stevens, Slate

  the 
lives 
    of 
   others

A Film By Florian Henckel Von Donnersmarck

EVRÓPSKU KVIKMYNDAVERÐLAUNIN

BESTA MYND ÁRSINS

EVRÓPSKU KVIKMYNDAVERÐLAUNIN

BESTI LEIKARI
& BESTA HANDRIT

ÞÝSKU KVIKMYNDAVERÐLAUNIN

7 VERÐLAUN - 
M.A. BESTA MYNDIN

ÓSKARSVERÐLAUNIN 2007

BESTA MYND ÁRSINS
Í  F L O K K I  M Y N D A  Á  E R L E N D U  T U N G U M Á L I

DAS LEBEN DER ANDEREN LÍF ANNARRA
FRUMSÝND 4. MAÍ SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

KLIPPIÐ HÉR!

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321
2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

www.graenaljosid.is  - Skráðu þig í Bíóklúbbinn og þú færð sendan boðsmiðakóða á Miða.is alla frumsýningardaga
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SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Á
!óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

NEXT               kl. 6, 8 og 10 B.I. 14 ÁRA
SHOOTER      kl. 8 og 10.15* B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER         kl. 6* B.I. 16 ÁRA

* SÍÐASTA SÝNING

PATHFINDER     kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
INLAND EMPIRE     kl. 5.45 og 9 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2      kl. 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER  kl. 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 6 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA

NEXT                  kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
NEXT SÝND Í LÚXUS             kl. 5.45, 8 og 10.15
PATHFINDER        kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2         kl. 8 og 10.10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER           kl. 10.30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 5.50 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3.45
TMNT           kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

Ný leigubílastöð hefur tekið 
til starfa í Hafnarfirði. 
Forstjóri BSH, þar sem 
bílstjórarnir störfuðu áður, 
ætlar að kæra starfsemina.

„Þetta þarf að vera löglegt,“ segir 
Einar Ágústsson, forstjóri BSH, 
sem nú hyggst kæra nýja leigu-
bílastöð sem tekið hefur til starfa 
í Hafnarfirði – Aðalstöðin BSH.

Nýja leigubílastöðin hefur 
tekið til starfa en að sögn Einars 
er það kristaltært að hún hefur 
ekki rekstrarleyfi. Því sé óhjá-
kvæmilegt að líta svo á að með 
akstri séu þeir að fremja lög-
brot. Fréttablaðið greindi í vik-
unni frá yfirstandandi leigubíla-
stríði í Hafnarfirði en meirihluti 
leigubílstjóra er hættur hjá BSH 
og hefur gengið til liðs við hina 
nýju stöð.

„Við munum kæra málið til 
Vegagerðar og lögreglu. Við 
viljum að farið sé að lögum og 
ótvírætt er að ekki er leyfi-
legt að aka án tilskilinna 
leyfa.“

Einar gerir jafnframt at-
hugasemdir við að nýja stöð-
in noti merki BSH.

Ingólfur Möller Jónsson er 
formaður Fylkis, félags 
leigubílstjóra sem 

starfa hjá Aðalstöðinni 
BSH. Hann segir ljóst 
að Einar sé að bregða 
fyrir þá fæti. „Hann 

hefur verið að því alla 
tíð og skilur svo ekkert 

af hverju öll dýrin 
í skóginum séu 

ekki vinir.“
Ingólfur

segir það 
hins vegar 
litlu
breyta
því nú 
séu þeir 
á Aðal-
stöðinni
BSH

búnir að fá leyfið en þar eru 35 
til 40 bílar starfandi. Ingólfur 
segir jafnframt að fyrir hafi legið 
munnlegt samþykki frá Vega-
gerðinni þar sem allir pappírar 
voru klárir.

„En þegar við vorum búnir að 
skila öllum pappírum inn mætti 
Einar með lögfræðing kolbrjál-
aður í fyrirtækjaskráningu og 
vildi stoppa okkur með að nota 
nafnið BSH. Og fyrirtækjaskrá 
hafði samband við mig á mánu-
dag og sögðu nafnið ekki ganga. 
En ég var búinn að fá samþykki 
fyrir því áður,“ segir Ingólfur og 
biður fyrir kveðju til Einars – „ég 
hlakka til samkeppninnar.“

Ásakanir ganga á víxl í leigu-
bílstjórastríði í Hafnarfirði

Breska rokksveitin Muse og hin bandaríska My Chemical Romance 
hafa gert hlé á tónleikaferð sinni um Bandaríkin eftir að fylgdar-
lið beggja sveita, ásamt meðlimum My Chemical Romance, fékk 
matareitrun.

Veikindin komu upp eftir tónleika í Virginíu síðastliðinn sunnu-
dag og þurftu þeir sem sýktust að fara á sjúkrahús. Þegar hefur 
tvennum tónleikum verið frestað en vonir standa til að tónleika-
ferðin geti hafist sem allra fyrst aftur.

Muse, sem spilar á Wembley 16. og 17. júní, var nýverið kjörin 
besta hljómsveit Bretlands á NME-verðlaunahátíðinni. My Chemi-
cal Romance var valin besta erlenda hljómsveitin.

Matareitrun tefur ferð

SÍMI 530 1919HAGATORG

NEXT kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
SUNSHINE   kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 6
MÝRIN 2 FYRIR 1  kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1  kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA

www.haskolabio.is



DIANE KEATON MANDY MOORE

HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA
SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

SV MBL
MMJ KVIKMYNDIR.COM

SPRENGHLÆGILEG MYND FRÁ BEN STILLER !

SJALDAN EÐA ALDREI HAFA

TVEIR KARLMENN
DANSAÐ JAFN VEL

SAMAN!

BLADES OF GLORY kl. 8 - 10 Leyfð

SHOOTER kl. 8 - 10:20 B.i. 16

THE MESSENGERS kl.10:10 B.i.16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 - 8 Leyfð

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 b.i 7

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

BLADES OF GLORY kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

BLADES... VIP kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 

SHOOTER kl. 5:30 - 8 - 10:30 B.i.16

BREACH kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.12

THE GOOD SHEPERD kl.10:10 B.i.12

NEXT kl. 6 - 8 - 10 B.i.12

BLADES OF GLORY kl. 6 - 8:10 - 10:20 B.i.12

BREACH kl. 8 B.i.12

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

300. kl. 10:20 B.i.16

DIGITAL-3D
DIGITAL

BLADES OF GLORY kl. 8 - 10 B.i.12

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 8 Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 10 Leyfð

LR-Henning heilsu og 
megrunarkúrinn hefur 
slegið í gegn í Skandinavíu.
Kynningarfundur verður á 
Grand Hótel 3.5. kl 20:00

færir Stuðmönnum og Sálinni innilegar þakkir fyrir 
frábæra tónleika í Cirkusbygningen á síðasta vetrardag.
Einnig færum við þeim Valgeiri Guðjónssyni, Björgvini
Halldórssyni og Eyjólfi Kristjánssyni sérstakar þakkir 
fyrir þeirra framlag til tónleikanna.

Við þökkum öllum þeim 1.129 gestum sem sóttu 
tónleikana fyrir frábærar viðtökur.

Ljósmyndir frá kvöldinu má skoða á heimasíðu okkar.

Starfsfólki Icelandair í Reykjavík og Kaupmannahöfn 
þökkum við einstaklega gott samstarf.

Sjáumst á ný í Kaupmannahöfn 30. apríl 2008!

Egill, Björgvin og Valgeir í stuðiTroðfullur salur af prúðbúnum 
tónleikagestum

Stuðmenn og Sálin í Kaupmannahöfn 18. apríl 2007

Hótelbókanir í Kaupmannahöfn
www.kaupmannahofn.dk

Bókið hótelin hjá okkur 
Hagstæðasta verðið á bestu hótelum Kaupmannahafnar.
hotel@kaupmannahofn.dk - www.kaupmannahofn.dk
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Fréttablaðið heldur áfram að telja niður að 
Íslandsmótinu í knattspyrnu því næstu daga 
munum við birta spá íþróttafréttamanna 
Fréttablaðsins um lokastöðu liðanna í Lands-
bankadeild karla 2007. Við spáum Fram 8. 
sætinu.

Framarar unnu 1. deildina síðasta sumar 
með miklum glans. Liðið skipti í kjölfarið um 
þjálfara en Skagamaðurinn Ólafur Þórðar-
son hefur tekið við stjórnartaumunum af Ás-
geiri Elíassyni. Liðið varð fyrir mikilli blóð-
töku þegar það missti sinn helsta markaskor-
ara, Helga Sigurðsson, yfir til Vals. Helgi fór 
á kostum í 1. deildinni í fyrra og framherj-
ar í hans styrkleikaflokki vaxa ekki á trjám 
á Íslandi. Skarð Helga hefur ekki verið fyllt 
og sóknarleikurinn gæti verið vandamál hjá 

Frömurum í sumar. Varnarleikurinn gæti hins 
vegar orðið ágætur en þar fer Reynir Leósson 
fremstur í flokki. Við hlið hans verður líklega 
Eggert Stefánsson og svo er mikill styrkur í 
Óðni Árnasyni sem kom frá Grindavík.

Það var lengi talað um að Fram væri félag 
sem hefði gott af því að falla eftir áralangan 
dans við falldrauginn og væntanlega kemur í 
ljós í sumar hvort svo sé. 

Miklar vonir eru bundnar við þjálfarann 
Ólaf Þórðarson sem kemur með aga og festu 
í Safamýrina. Reynsla hans og sigurvilji mun 
vega þungt en fæstir leikmanna liðsins þekkja 
sigurtilfinninguna. Fram getur ekki gert 
væntingar um sérstakan árangur í sumar og 
áherslan hlýtur að liggja í því að styrkja stoð-
irnar fyrir komandi tímabil.

Uppbyggingarstarf hjá Ólafi

HHvveerrjjuu ssvvaarraa ssttjjóórrnnmmáállaaffllookkkkaarrnniirr
þþeeggaarr ssppuurrtt eerr uumm ííþþrróóttttiirr ??

AAllþþiinnggiisskkoossnniinnggaarr 22000077

SSvvöörriinn eerruu áá wwwwww..iissii..iiss

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is

Háþrýsti-
þvottatæki

Úrvals háþrýstitæki á góðu verði.

Brandon Roy, leik-
maður Portland Trailblazers, var 
í gær valinn besti nýliði ársins í 
NBA-deildinni.

Roy fékk yfirburðakosningu 
en 127 af 128 völdu hann bestan. 
Hann fékk alls 638 stig, 374 fleiri 
en Andrea Bargnani hjá Toronto 
sem var valinn fyrstur í nýliða-
valinu í fyrra. Þriðji í kjörinu var 
Rudy Gay hjá Memphis.

Roy fékk yfir-
burðakosningu

Meistaradeild Evrópu

Sænska bikarkeppnin

Þýska úrvalsdeildin

 Nú er ljóst að Fylkir 
mun missa sína sterkustu leik-
menn en liðið féll nú á vikunum 
úr DHL-deildinni. Ekki hefur enn 
verið ákveðið hvort Fylkir ætli 
að tefla fram liði í 1. deild karla á 
næsta ári.

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að Heimir Örn Árnason, 
Guðlaugur Arnarsson og Hlyn-
ur Morthens gætu vel verið á leið 
til Stjörnunnar ásamt ÍR-ingnum 
Ragnari Má Helgasyni. Heimir 
sagði við Fréttablaðið í gær að það 
væri ljóst að hann yrði ekki áfram 
með Fylki. „Ég hef átt í viðræðum 
við nokkur félög, þeirra á meðal 
Stjörnuna,“ sagði hann.

Karl Sigurðsson er formað-
ur handknattleiksdeildar Fylkis 
og hann segir að forráðamenn 

deildarinnar velti nú fyrir sér 
sínum kostum.

„Við höfum rætt þann mögu-
leika í okkar hópi að tefla fram 
liði á næsta tímabili og erum að 
skoða þann möguleika. Ætli það 
séu ekki helmingslíkur á því en 
til þess þyrftum við auðvitað að 
finna fjárhagslegan flöt á því,“ 
sagði Karl.

Hann segir að flestir leikmanna-
samningar liðsins séu hvort eð er 
útrunnir. „Það er þó hópur stráka 
sem er tilbúinn að spila með liðinu 
á næsta ári. Við gerum þó fastlega 
ráð fyrir því að sterkustu leik-
menn liðsins fari annað og skilst 
mér að þeir séu að skoða hvað 
þeim standi til boða.“

Fylkir lenti í sjöunda og næst-
neðsta sæti DHL-deildarinnar.

Fylkir missir sína sterkustu menn

 Nú er ljóst að AC Milan 
frá Ítalíu og Liverpool frá Eng-
landi munu mætast í úrslitaleik 
Meistaradeildar Evrópu sem fer 
fram í Aþenu síðar í mánuðinum. 
Liðin áttust við af sama tilefni í 
Istanbúl fyrir tveimur árum og þá 
stóð Liverpool uppi sem sigurveg-
ari í einhverjum frægasta úrslita-
leik Evrópukeppninnar frá upp-
hafi.

AC Milan gerði sér lítið fyrir og 
sló út topplið ensku úrvalsdeildar-
innar, Manchester United, í síðari 
viðureign liðanna í undanúrslitum 
í gær. United vann fyrri leikinn 
á sínum heimavelli, 3-2, en leik-
menn Milan léku á als oddi í gær 
og unnu sannfærandi sigur, 3-0.

Töframaðurinn frá Brasilíu, 
Kaka, kom Milan yfir eftir aðeins 
ellefu mínútna leik. Hann skoraði 
bæði mörk liðsins á Old Trafford 
og var á góðri leið með að skjóta 
enska stórveldið úr keppninni upp 
á sitt einsdæmi. 

Clarence Seedorf lagði upp 
markið fyrir Kaka en Seedorf 
skoraði síðan sjálfur annað mark 
sinna manna á 30. mínútu. Bæði 
þessi mörk voru framkvæmd með 
föstum og hnitmiðuðum skotum af 
vítateigslínunni.

Alberto Gilardino kláraði svo 
leikinn með marki seint í leikn-
um er hann nýtti sér að leikmenn 
United sóttu stíft og framarlega. 
Hann slapp einn inn fyrir vörn 
United og átti ekki í vandræðum 
með að koma boltanum í netið.

Vörn United átti ekki roð í sókn-
arleik AC Milan og þar lá munur-
inn á liðunum. Varnarmenn United 
hafa átt margir hverjir við meiðsli 
að stríða undanfarið. Alex Fergu-
son ákvað að láta Nemanja Vidic í 
byrjunarliðið þó svo að hann hefði 
ekki spilað síðan í lok mars. 

Grenjandi rigning var á San Siro 

í gær og áttu varnarmenn United 
engin svör við leiftrandi sóknar-
leik Ítalanna við erfiðar aðstæður. 

Sóknarmenn United fundu sig 
ekki í leiknum. Ronaldo var á 
vinstri kantinum og sást varla 
allan leikinn og Wayne Rooney 
komst aldrei í rétta gírinn. Hann 
gerði sig sekan um nokkur mis-
tök, rétt eins og fleiri leikmenn 
liðsins.

Gabriel Heinze var einn þeirra 
og er óhætt að segja að frammi-
staða hans undanfarnar vikur er 

ekkert sérstaklega traustvekj-
andi. Hann átti ríkan hlut í báðum 
mörkum AC Milan í fyrri hálfleik.

Darren Fletcher átti í raun eina 
almennilega færi leiksins fyrir 
Englendingana en skot hans í síð-
ari hálfleik missti marks. 

„Milan fékk sín mörk heldur 
ódýrt og það olli mér vonbrigð-
um,“ sagði Ferguson eftir leik. 
„Leikmenn Milan voru skarpari 
og fljótari á boltann. Þeir áttu skil-
ið að vinna. Við vorum á hælunum 
allan leikinn og áttum erfitt upp-

dráttar. Í sannleika sagt leit aldrei 
út fyrir að við myndum ná að 
skora í leiknum.“

Kollegi hans hjá Milan, Carlo 
Ancelotti, var vitanlega í skýjun-
um. „Okkar frammistaða í fyrri 
hálfleik var draumur allra þjálf-
ara. Þetta var fullkomin knatt-
spyrna. Úrslitaleikurinn verður 
forvitnileg áskorun. Liverpool er 
ekki eins sterkt og United en liðið 
býr yfir meiri líkamlegum styrk,“ 
sagði Ancelotti.

Það verður endurtekið efni í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu í Aþenu síðar í mánuðinum þegar AC Milan 
mætir Liverpool, rétt eins og fyrir tveimur árum. AC Milan fór illa með Manchester United á San Siro í gær.



 Íslenska landsliðið skip-
að leikmönnum sautján ára og 
yngri mætti í gær liði Englands í 
úrslitakeppni Evrópumótsins sem 
hófst í Belgíu í gær. England hafði 
betur í gær og vann leikinn, 2-0, 
með tveimur mörkum snemma í 
leiknum.

Lúkas Kostic, þjálfari íslenska 
landsliðsins, sagði að sínir menn 
hefðu lagt sig vel fram en að úr-
slitin í leiknum hafi verið sann-
gjörn.

„England var sterkari aðilinn 
í leiknum. Liðið er skipað mjög 
sterkum leikmönnum sem spiluðu 
mjög vel. Það var verst við leik-
inn hvað við fengum fyrra mark-
ið snemma á okkur. Það er mjög 
erfitt fyrir stráka sem eru að 
taka þátt í sínu fyrsta stórmóti að 
lenda í slíku.“

Hann segir að Englendingar 
hafi mætt gífurlega grimmir til 
leiks og ekki gefið nein færi á sér.  
Íslenska liðið fékk aðeins eitt færi 
í leiknum er Viktor Illugason gaf 
góða sendingu á Aaron Palomares 
sem náði ágætu skoti á marki sem 
var varið. 

Lúkas segir að sóknarleikur ís-
lenska liðsins hafi einfaldlega ekki 
verið nógu góður. „Englendingar 
sköpuðu sér ekki eitt einasta færi 
í síðari hálfleik en það gerðum 
við ekki heldur. Í undankeppninni 
höfum við skorað mikið af mörk-
um og skorað reglulega. Í leikn-
um í dag gerðum við vel í vörn og 
reyndum að pressa þá eins hátt og 
hægt var en þeir gáfu afar fá færi 
á sér,“ sagði Lúkas. „Strákarnir 
lögðu sig fram en sóknarleikurinn 
var ekki nógu sterkur.“

Íslenska liðið lék í gær án Kol-
beins Sigþórssonar sem hefur 
verið einn sterkasti leikmaður 
liðsins í undankeppni og helsti 
markaskorari þess. Hann á við 
meiðsli að stríða. 

„Það er rétt að Kolbeinn var 
ekki með en það má ekki setja 
allt á herðar eins manns. Sóknar-
leikurinn var ekki nógu góður, þá 
verðum við bara að laga það og 
sýna meiri metnað í næsta leik,“ 
sagði Lúkas.

Hann reiknar þó með að Kolbeinn 
verði með gegn Hollendingum 

á morgun. „Það voru mikil bata-
merki hjá honum í dag og sjálf-
ur segir hann að honum líði mjög 
vel. Hann hefur bæði æft með 
okkur og einnig æft sjálfur. Ég 
reikna því með honum gegn Hol-
landi og vona að hann verði klár í 

slaginn þótt maður viti aldrei hvað 
verður.“

Hann segir að hollenska liðið sé 
gífurlega sterkt eins og reyndar 
öll lið á mótinu. „Þetta eru stórir 
og sterkir strákar í hollenska lið-
inu en Belgarnir eru líka með mjög 
hættulegt lið,“ sagði Lúkas. Ísland 
mætir heimamönnum á mánudag-
inn kemur. „Allir leikir á mótinu 
virðast vera mjög svipaðir og hef 
ég trú á að við gætum bætt okkur 
og veit að strákarnir gera það. Það 
býr meira í liðinu og það getur náð 
betri úrslitum í næstu leikjum.“

Íslenskt landslið er nú í fyrsta 
sinn með í úrslitakeppni stórmóts 
í knattspyrnu og segir Lúkas að 
þetta sé vitanlega mikið ævintýri 
fyrir liðið allt. „Það er mikill heið-
ur að taka þátt í mótinu með þeim 
bestu í Evrópu. Allt skipulag er 
líka til fyrirmyndar og hafa Belg-
arnir reynst afar hjálpsamir og 
vilja allt fyrir okkur gera. Þetta er 
yndislegt fólk.“

En hann bætir við að menn þurfi 
að vera með báða fætur á jörðinni 
í slíkum stórmótum. „Við búum 
ekki að neinni reynslu af slíkum 
mótum og hef ég því enga trú á 
öðru en að við lærum hratt af mis-

tökum okkar og bætum okkur í 
hverjum leik. Það voru fínir kafl-
ar í leiknum gegn Englandi en allt 
of fáir.“

Leikurinn gegn Hollandi á 
morgun hefst klukkan 18.15 að 
íslenskum tíma.

Íslenska U-17 landsliðið hóf í gær keppni á Evrópumótinu í Belgíu er liðið mætti Englendingum. Ísland tap-
aði, 2-0, en Lúkas Kostic þjálfari segir að meira búi í liðinu sem mætir Hollendingum annað kvöld.

 Markvörður íslenska 
landsliðsins, Trausti Sigurbjörns-
son, lenti í þeirri óskemmtilegu 
reynslu að rotast strax í upphafi 
leiks Íslands og Englands í gær. 
Hann fékk spark í höfuðið og 
missti meðvitund í tvær mínútur.

„Trausti rotaðist á níundu mín-
útu leiksins og var tekinn út af 
um leið. Hann var fluttur á spít-
ala þar sem hann fékk aðhlynn-
ingu,“ sagði Lúkas Kostic í gær.

Trausti fékk svo að koma aftur 
upp á hótel liðsins síðar um dag-
inn. Læknir íslenska liðsins, 
Einar Jónsson, sagði síðar við 
Fréttablaðið að Trausti yrði að 

taka því rólega næstu vikurnar. 
Hann verður því ekki meira með 
liðinu á mótinu í Belgíu.

„Honum líður eftir atvikum 
vel. Hann fékk spark í höfuðið og 
rotaðist. Eftir slíkt höfuðhögg er 
ekki skynsamlegt að reyna mikið 
á sig næstu vikurnar. Það væri 
alls ekki ráðlegt,“ sagði Einar.

Enn fremur sagði hann það afar 
skiljanlegt að Trausti skuli vera 
sár og svekktur vegna þessa. „Það 
er auðvitað afar fúlt að fá ekki að 
spila nema í nokkrar mínútur á 
mótinu. En þetta eru skynsam-
ir strákar og vita um hvað þetta 
snýst,“ sagði Einar.

Missti meðvitund og var fluttur á sjúkrahús

Þónokkrir Íslendingar 
voru meðal áhorfenda á leik Ís-
lands og Englands á Evrópumóti 
U-17 landsliða sem fer fram í 
Belgíu þessa dagana. Einn þeirra, 
Sigþór Sigurjónsson bakarameist-
ari, sagði að stemningin á leikn-
um hefði verið mjög góð þó svo 
að leikurinn hefði tapast.

„Ég er ekki frá því að flestir 
áhorfendanna hafi verið Íslend-
ingar,“ sagði Sigþór. „Það er góð 
stemning í kringum liðið,“ bætti 
hann við.

Hann er faðir Kolbeins Sigþórs-
sonar sem gat ekki leikið með Ís-
landi í gær vegna meiðsla. „Það 
er auðvitað svekkjandi en ég tel 
að það hafi verið rétt ákvörðun 
hjá þjálfaranum að skipta honum 
ekki inn á. Hann þarf að jafna sig 
að fullu og hann sagði mér í kvöld 
að hann væri orðinn miklu betri.“

Íslendingar fjöl-
menna á leiki

 Alls taka átta lið þátt 
í úrslitakeppni EM U-17 liða í 
Belgíu og öll léku þau í gær. Í 
hinum leiknum í riðli Íslands 
gerðu Belgar jafntefli við Hol-
lendinga, 2-2, en Ísland mætir 
þeim síðarnefndu á morgun.

Í hinum riðlunum unnu Þjóð-
verjar 2-0 sigur á Úkraínu og 
Spánn vann Frakkland, einnig 2-0.

Belgía og Hol-
land skildu jöfn



 Spænski markvörður-
inn Pepe Reina var hetja Liver-
pool þegar liðið sló Chelsea út úr 
Meistaradeildinni í fyrrakvöld og 
tryggði þar öðrum fremur liði sínu 
sæti í úrslitaleiknum í Aþenu. 

Reina hélt marki sínu hreinu 
og varði síðan tvær spyrnur Chel-
sea-manna í vítakeppninni. Þetta 
var þó langt frá því að vera full-
kominn dagur fyrir þennan 24 ára 
gamla markvörð því þegar hann 
kom heim til sín blasti við ljót 
sjón.

Óprúttnir ræningjar höfðu nefni-
lega nýtt sér tækifærið á meðan 
Reina var upptekinn við að loka á 
sóknarmenn Chelsea, brotist inn á 
heimili hans og látið greipar sópa 
um íbúð hans. Meðal þess sem 
var tekið var Porche-jeppi kapp-

ans, sem seinna fannst brunninn, 
skartgripir, persónuleg gögn og 
glæsilegar hljómflutningsgræjur 
af Bang og Olufsen gerð.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
knattspyrnumenn á Liverpool-
svæðinu eru rændir á meðan þeir 
eru að spila með liðum sínum. Fé-
lagar Reina hjá Liverpool: Jerzy 
Dudek, Daniel Agger, Peter Crouch 
og Florent Sinama-Pongolle, lentu 
allir í þessu auk þess sem Andy 
Van der Meyde hjá Everton varð 
tvisvar sinnum fyrir því að brotist 
var inn hjá honum. 

Besta sagan er þó af Everton-
tröllinu Duncan Ferguson sem 
var heima þegar ræningjar komu 
í heimsókn árið 2001. Ferguson tók 
vel á móti þjófunum og sendi þá á 
sjúkrahús.

Reina var rændur á meðan hann kom 
Liverpool í úrslit Meistaradeildarinnar

 Stjarnan og HK leika 
í kvöld fyrsta leik sinn í úrslita-
einvíginu um deildarbikar karla 
og hefst leikurinn klukkan 19.30 í 
Digranesi.

Stjarnan vann tvo sannfærandi 
sigra á Íslandsmeisturum Vals-
manna í undanúrslitunum en HK 
komst áfram eftir sigur á Fram í 
oddaleik.

Liðin hafa mæst fjórum sinnum 
í vetur, þrisvar í deildinni og einu 
sinni í bikarkeppninni. Í öllum 
þremur leikjunum hefur útilið-
ið unnið, HK vann báða deildar-
leikina í Ásgarði (23-28 og 25-26) 

og Stjarnan vann bæði deildar-
leik (27-30) og bikarleik (25-26) í 
Digranesinu.

Valdimar Þórsson skoraði mest 
allra leikmanna í þessum fjór-
um leikjum eða alls 35 mörk sem 
gera 8,8 mörk að meðaltali. Það er 
þó greinilegt að framlög annarra 
leikmanna skipta HK-liðið miklu 
máli því Valdimar skoraði 11,5 
mörk að meðaltali í tapleikjunum 
á heimavelli í Digranesi en 6 mörk 
að meðaltali í sigurleikjunum í 
Garðabæ.

Með sigri getur Stjarnan unnið 
báðar útsláttarkeppnir vetrarins 

en liðið varð eins og kunnugt er 
bikarmeistari eftir 27-17 stórsigur 
á Fram í úrslitaleik. Haukar unnu 
þessa keppni í fyrra þegar hún var 
haldin í fyrsta sinn og HK-liðið er í 
sömu stöðu og þeir. HK endaði í 2. 
sæti á Íslandsmótinu, þurfti odda-
leik til þess að komast í úrslitin og 
er með heimavallarrétt í úrslita-
einvíginu.

Allir leikirnir í vetur unnust á útivelli

 Framtíðin er sannar-
lega björt hjá Íslandsmeisturum 
Valsmanna í handboltanum því 2. 
flokkur félagsins tryggði sér Ís-
landsmeistaratitilinn í 2. flokki 
þriðja árið í röð á þriðjudaginn.

Valur vann öruggan 30-22 sigur 
á Aftureldingu í úrslitaleiknum.

 Þjálfari Valsliðsins er Heimir 
Ríkarðsson sem hefur unnið tíu 
titla hjá félaginu á þeim tveimur 
árum sem hann hefur verið á 
Hlíðarenda en 2. flokkurinn er 
einnig Reykjavíkur- og bikar-
meistari.

Framtíðin er
björt hjá Val

 Dirk Nowitzki bjarg-
aði sínum mönnum frá því að fara 
í sumarfrí með því að skora 12 
stig á síðustu 3 mínútunum í 118-
112 sigri Dallas á Golden State í 
fimmta leik liðanna í fyrstu um-
ferð úrslitakeppni NBA-deildar-
innar. Dallas var 9 stigum undir 
og á leið úr keppni þegar 3 mín-
útur og 7 sekúndur voru eftir. 

Dallas skoraði hins vegar 15 
síðustu stig leiksins og tryggði 
sér annað líf en til þess að komast 
í undanúrslitin þarf liðið að vinna 
tvo næstu leiki líka. Nowitzki 

skoraði fyrst tvær þriggja stiga 
körfur og setti síðan niður 6 af 
7 vítum á síðustu 48 sekúndum 
leiksins.

„Liðið okkar hefur stórt hjarta 
og býr yfir miklu stolti. Við börð-
umst alla leið í úrslitin í fyrra, 
unnum nokkra erfiða útileiki og 
þetta lið gefst aldrei upp. Við 
vitum að þeir ætla ekki að gefa 
okkur neitt en við vonumst til að 
stela sigri hjá þeim og tryggja 
okkur sjöunda leikinn á heima-
velli,“ sagði Nowitzki eftir 
leikinn.

Dirk Nowitzki bjargaði 
Dallas á elleftu stundu

 Claudio Ranieri, fyrrum 
stjóri Chelsea, efast um að Jose 
Mourinho verði áfram með liðið 
ef Chelsea mistekst að vinna ein-
hvern af stóru titlunum þremur 
í vetur. „Roman Abramovich 
vill vinna Meistaradeildina og 
að Chelsea sé besta liðið í heimi. 
Hann er ekki ánægður með að 
vinna bara deildarbikarinn,“ 
sagði Ranieri en Mourinho er með 
samning til ársins 2010.

Efast um fram-
tíð Mourinhos

Það hefur aldrei verið þægilegra að eignast Aygo. Núna þarftu ekki að hafa áhyggjur af neinu nema 

að keyra bílinn – við sjáum um restina.

Aygo. Engar áhyggjur.

Ofkeyrðu þig.

www.aygo.is
Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Kostar ekkert,
þannig séð
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*Sértilboð Elísabetar og AYGO.  M.v. 84 mánuði. Innifalið er afborgun af láni, tryggingar
   (ábyrgðar- og kaskótrygging) og bifreiðagjöld á fyrsta tímabili. 

26.855 kr.* á mánuði:
Innifalið: Afborgun af láni - Tryggingar - Bifreiðagjald 1. tímabils - Engin útborgun.

engin útborgun



Íslandsmeistarar Stjörn-
unnar í kvennahandboltanum urðu 
fyrir miklu áfalli á þriðjudags-
kvöldið, í fyrsta leik sínum gegn 
Gróttu í úrslitaeinvígi deildabik-
ars kvenna. 

Fyrirliði liðsins, Kristín Jó-
hanna Clausen, meiddist þá illa 
á hné eftir aðeins tæplega sex 
mínútna leik. „Ég fór til Brynj-
ólfs Jónssonar og hann hélt að ég 
væri ekki með slitið krossband. 
Ég gæti verið með rifinn liðþófa 
eða tognuð í hnénu. Ég treysti 
honum en ég fæ þetta ekki á 
hreint fyrr en ég fer í segulóms-
koðun 15. maí,“ sagði Kristín í 
gær. 

„Ég spila ekki á laugardaginn, 
það er öruggt. Ragnar aðstoð-
arþjálfari var mjög bjartsýnn á 
að ég myndi spila á mánudaginn 
ef að það færi í þriðja leik en ég 
held að ég sé búin í vetur,“ segir 
Kristín en Stjarnan, sem vann 
fyrsta leikinn á móti Gróttu, 26-
25, getur tryggt sér titilinn með 

sigri í öðrum leiknum á Seltjarn-
arnesi á laugardaginn.

Kristín Jóhanna, sem er 24 ára 
vinstri hornamaður, hefur átt 
frábært tímabil með Stjörnunni í 
vetur og skoraði meðal annars 73 
mörk í 23 leikjum í deildinni, eða 
3,2 mörk að meðaltali í leik. 

„Ég lenti svona fáránlega illa 
á hnénu og sneri líka upp á það. 
Ég sleit krossbandið í hægra hné 
2003 og það var nett sjokk að 
þurfa að fara að ganga í gegn-
um það aftur. Þetta er búinn að 
vera mjög erfiður sólarhringur,“ 
sagði Kristín og bætir við: „Þó 
að það sé slæmt að rífa liðþófa 
þá er það bara jákvætt miðað við 
það að slíta krossbandið.“ Krist-
ín hefur trú á því að Stjörnuliðið 
endi tímabilið með öðrum titli. 

„Ég hef enga trú á öðru en að 
stelpurnar klári þetta. Það kemur 
bara maður í manns stað og við 
klárum þetta vonandi á laugar-
daginn,“ sagði Kristín að lokum.

Búinn að vera erf-
iður sólarhringur



Kona með anorexíu og viðbrenndur læknir
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„Þetta er bull og vitleysa,“ sagði 
Bragi Kristjónsson fornbóka-
sali um verðlagningu á Hvala-
sögu Jóhannesar S. Kjarval á upp-
boðssíðunni eBay. Seljandi, sem 
virðist búsettur í Kópavogi en 
lætur nafns síns ekki getið, býður 
upp áritað eintak af smásögunni 
„Hvalasagan – átján hundruð níu-
tíu og sjö“ á eBay, fyrir lágmarks-
upphæðina 58.500 bandaríkjadali. 
Sú upphæð samsvarar tæplega 
3,8 milljónum íslenskra króna. At-
hygli vekur að á uppboði Gallerís 

Foldar á Hótel Sögu síðastliðinn 
sunnudag var málverkið Skúta 
í kvöldsól, einnig eftir Kjarval, 
slegið á sama verði, eða 3,8 millj-
ónir íslenskra króna. 

„Þetta er bara alveg út í bláinn,“ 
ítrekaði Bragi. „Við höfum verið 
að selja þessi rit hans Kjarvals á 
svona sjö til tólf þúsund krónur, 
og jafnvel lægra en svo,“ sagði 
hann. Bragi og sonur hans, Ari 
Gísli, reka fornbókasöluna Bók-
ina á Klapparstíg í Reykjavík. 

Seljandi Hvalasögunnar á 
eBay skrifar þar í lýsingu að um-
rætt eintak sé það eina sem til sé 
með áritun Kjarvals. Á því stend-
ur: „Ásta, frú Austurstræti. Kær 
kveðja, Jóhannes S. Kjarval.“ 
Bragi segir hins vegar senni-
lega vera til fleiri árituð eintök af 
ritum Kjarvals en óárituð. „Yfir-
leitt áritaði karlinn nú öll eintök 
sem hann lét af hendi, þannig að 
það er ekkert sérstaklega merki-
legt. Karlinn var náttúrlega snill-
ingur og gjafmildari en allir menn 
á Íslandi. Hann gaf þetta yfirleitt 
hverjum sem hafa vildi sem hann 
hitti niðri í bæ,“ sagði Bragi.  

Hvalasaga Kjarvals er „óður 
til hvalsins“ að sögn Braga. „Ég 
held það hafi verið prentuð svona 
átta til tólf hundruð eintök, sem 
var bara eins og venjulegt upp-

lag á þessum tíma í kringum 
1950,“ sagði Bragi. Ritið er gefið 
út 1957 og telst Braga til að það 
sé um sextán blaðsíður. „Þetta er 
smábæklingur með litprentaðri 
kápu og teikningu af hval eftir 
Kjarval,“ útskýrði hann. Hann 
telur verðlagninguna á eBay því 
vera fyrir neðan allar hellur. 
„Langt út í allan himinbláma, af 
því að þetta er prentað í um þús-
und eintökum og áritanirnar hans 
Kjarvals eru yfirleitt á öllum hans 
verkum,“ sagði Bragi. 

Enn hafa engin tilboð borist í 
Hvalasöguna á eBay, en uppboð-
inu lýkur í dag.

„Ég fæ mér alltaf tvöfaldan 
sojalatte. Það er eiginlega orðið 
þannig að ef ég fæ ekki minn 
tvöfalda sojalatte þá kemst ég 
bara ekki í gang.“

„Hann verður í nýju sniði og sér-
saumuðum buxum,“ segir Grétar 
Baldursson, hinn landskunni leð-
urhönnuður í Kós-leðurvörum, en 
hann hefur skilað af sér leðurfatn-
aðinum sem Eiríkur Hauksson á 
að klæðast á sviðinu í Helsinki. 
Væntanlega hefur Grétar gert ráð 
fyrir tveimur af hvorri sort enda 
ólíklegt að Eiríkur klæðist sama 
fatnaði bæði kvöldin. 

Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu ríkir mikil spenna 
um það í hvaða fatnaði Eiríkur 
verður enda skiptir klæðaburð-
ur ekki síður miklu máli í keppni 
á borð við Eurovision þegar geng-
ið er til atkvæða. Greinilegt er að 
taugarnar eru þandar til hins ýtr-
asta því Fréttablaðið hafði sam-

band við Sigurð Frey Björnsson 
hjá BaseCamp, sem sagði að leðr-
ið yrði saumað í London en hannað 
hjá Grétari. Leðurkóngurinn Grét-
ar vísar þessu alfarið á bug. „Þetta 
verður enginn pabbajakki og ég 

sauma þetta sjálfur,“ segir 
Grétar og bætir því við að 
þegar hafi tíu einstakl-
ingar óskað eftir því að 
fá svona jakka fyrir 
Eurovision-kvöld-
ið mikla. „Það kemur 
ekki til greina, þessi 
jakki er bara fyrir 
Eirík,“ lýsir Grétar 
yfir.

Stífar æfingar 
voru í allan gær-

dag í Loft-
kastalanum

hjá hópnum 
þótt Eirík-

ur sjálfur 
væri víðs 

fjarri.

Verið var að æfa svið-
setningu gítarstrák-

anna og þótti hún 
heppnast vel. Í 

dag verður síðan 
síðasta rennsli 
áður en hópur-

inn heldur út 
snemma á föstu-
dagsmorgni.

Leðrið sérhannað og saumað á Eika

Auddi níundi á Íslandsmóti í skvassi
Skemmtikrafturinn Auðunn Blön-
dal keppti á Íslandsmótinu í 
skvassi í Veggsporti um síðustu 
helgi. Þetta var í fyrsta sinn sem 
hann tók þátt í mótinu og endaði 
hann í níunda sæti í A-flokki, sem 
er næstefsti flokkurinn. 

„Þetta gekk ágætlega. Ég tapaði 
þremur leikjum og vann tvo. Ég 
hef orðið mér til skammar á öðrum 
stöðum þannig að mér fannst bara 
allt í lagi að kíkja á þetta mót,“ 
segir Auðunn, sem hefur stund-
að skvass í fjóra mánuði. „Það er 
samt eitt sem böggar mig. Ég er 
búinn að vera að leika mér í fót-
bolta og körfubolta í gegnum 

árin og er 26 ára, á fínum aldri. 
Svo koma 45 til 50 ára menn með 
bumbu og salta mann. Það er eitt-
hvað rangt við það og ég var mjög 
reiður út af því. Ég veit ekki hvort 
ég keppi á svona Íslandsmóti aftur 
í bráð.“

Auðunn fer um næstu helgi til 
New York þar sem dagskrárliður-
inn Fríkað úti verður tekinn upp 
fyrir þáttinn Leitin að strákunum. 

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is





Það er viðtekin venja að hreyta 
ónotum í krakka og skamma 

þá undir drep, en sem fullorðinn 
fær maður sjaldan að heyra’ða. Ég 
gæti til dæmis gengið inn í hvaða 
garð sem er og þóst vera að leita 
að einhverju og yrði ekki rekinn 
í burtu með óbótaskömmum eins 
og ef ég væri krakki. Það er helst 
eftir að maður gifti sig að maður 
fór að heyra’ða á ný. 

og til dæmis þegar ég sagði 
Lufsunni að ég væri að hugsa um 
að mæta bara ekkert á kjörstað í 
ár. Sýna þar með kirfilega fram 
á að mér er drullusama um þess-
ar kosningar og neiti að taka þátt 
í þessari vitleysu. Að ég sé enginn 
maur í maurabúi sem þrammar 
eins og fífl í sturtuhengi lýð-
ræðisins til þess að velja á milli 
rottueiturs og blásýru.

vildi ekki heyra á þetta 
minnst. Ef þú kýst ekki ertu bara 
eins og einhver vankaður strípu-
hnakki, sagði hún. Eða eins og am-
erískt hvítrusl sem er of stjarft af 
heimsku til að nýta sér sinn lýð-
ræðislega rétt!

ef ég væri Kani þá myndi ég 
kjósa Obama, mér líst vel á hann, 
svaraði ég. En mér líst ekki vel á 
neitt í þessari kæfandi lognmollu 
hér. Þetta lið hugsar ekki um annað 
en völdin og djúsí eftirlaunin sem 
það skammtaði sjálfu sér. 

átti sér stað á meðan 
við horfðum á frambjóðendaþátt á 
RÚV. Þegar Ásta Ragnheiður sagð-
ist ætla að redda öllu á 18 mán-
uðum og Brynja Þorgeirs spurði 
hvað það myndi kosta, þá fattaði 
ég hvað þetta minnti mig á: Vöru-
torgið. Hér var líka verið að reyna 
að selja mér eitthvað sem mig 
langaði ekkert í.

er bara orðinn leiður á að 
sætta mig alltaf við illskásta kost-
inn, hélt ég áfram. Ég tek ekki þátt 
í þessu aftur fyrr en ég verð virki-
lega spenntur fyrir einhverju. Og 
ég er líka leiður á því að skila auðu 
til þess eins að vera talinn upp með 
þeim sem voru of vitlausir til að 
gera bara einn kross á bleðilinn.

ekki bara fara að grenja? 
spurði Lufsan. Hún getur trútt 
um talað, sannfærð um að kjósa 
Sjálfstæðisflokkinn og er þar með 
endalaust í sigurliðinu.

Atkvæði 
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Allt er gott 
sem endar vel
Gott viðmót skiptir miklu máli. Af þeim sem hringdu í 
þjónustuver Vodafone voru 96,4% ánægðir með 
móttökurnar.* Við leggjum allan okkar metnað í að 
aðstoða þig eins vel og kostur er þannig að öll mál fái 
farsælan endi. 
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