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Á hárgreiðs
lustofunni
Gel gilda
engar sérstaka
r reglur um
hvað
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hvað ekki.
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KRINGUM  MEÈ HRYLLINGI TIL ÖESS
ÖEGAR STR¹KAR
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Ellefti septembe
flestra óhugnanl r árið 2001 er
ríður Pálsdóttir egur dagur, en í hugum
Anna Sighárstílist
á jákvæðar
i nótum, endai, hugsar til hans
inn sem hárgreiðs
var
lustofa henn það daguropnuð í

að vera eins
spurð að því og allir aðrir,“ segir
óspennandi hvaða hárgreiðsla Anna, en
henni þyki
segist hún
neina sé
ekki
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Samgönguráðherra fagnar
frumkvæði Faxaflóahafna
Faxaflóahafnir vilja fjármagna Sundabraut. Samgönguráðherra segir ekkert því til fyrirstöðu að hefjast
handa, takist samningar. Ráðherrar ræða málið við fulltrúa Faxaflóahafna á morgun. Göng talin líklegust.

FRAM Å SËKN ¹
+ANARÅ
&RAMSËKNARFLOKKURINN
LIFIR GËÈU LÅFI ¹
+LÎRUBAR
&«,+ 

®RLAGASUNDIN N¹LGAST
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ER AÈ RIFJA UPP VIÈ OG VIÈ SEGIR
¶ORVALDUR 'YLFASON
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3!-'®.'5-, „Ég fagna þeim
áhuga sem Faxaflóahafnir sýna
verkefninu. Þetta er þannig vaxið
að ef samningar geta tekist sé ég
ekkert því til fyrirstöðu að hrinda
framkvæmdum af stað eins fljótt
og kostur er,“ segir Sturla Böðvarsson samgönguráðherra. Stjórn
Faxaflóahafna hefur óskað eftir
viðræðum við stjórnvöld um að
fyrirtækið annist fjármögnun og
byggingu Sundabrautar frá Kollafirði að Sæbraut og öllum tengdum
mannvirkjum sem nauðsynleg eru.
Björn Ingi Hrafnsson, formaður
stjórnar Faxaflóahafna, segir vilja
stjórnar að Faxaflóhafnir ljúki

framkvæmdum í einum áfanga á
3-5 árum og ekkert standi í vegi
þess að hefjast handa. Hann telur
líklegast að gerð verði jarðgöng
frá Sundabraut yfir í Gufunes því
kannanir bendi til þess að sá kostur
sé hagkvæmari en áður hafi verið
talið. „Fyrirtækið er í eigu sveitarfélaganna og er því kjörið til verksins en ekki síður sem stærsti eigandi Spalar, sem á og rekur Hvalfjarðargöngin og hefur því reynslu
af framkvæmd sem þessari.“
Spurður hvort verkefni sem
þetta sé ekki útboðsskylt og það
standi í vegi fyrir aðkomu Faxaflóahafna segir Björn Ingi að það

sé samgönguyfirvalda að svara
því. „Á sínum tíma var sett sérstök
löggjöf um Hvalfjarðargöngin og
starfsemi Spalar og það má skoða
hvort þetta verði gert á vegum
Faxaflóahafna eða stofnað verði
nýtt félag á vegum fyrirtækisins.“
Sturla telur að verkefnið sé loksins komið á rétta braut með umhverfismati á innri leiðinni svokölluðu og jarðgangakostinum.
„Nú þarf að herða á þeirri vinnu.
Það eru allar heimildir til staðar. Ég hef fjögurra ára samgönguáætlunina til að vinna eftir og þar
eru fjármunir til staðar.“
Sturla segir að hagsmunir hafn-

anna, vegagerðarinnar og samgöngukerfisins alls fari saman.
„Þetta sýnir einnig að breyting á
vegalögunum var tímabær og ég
átti von á því að fjárfestar myndu
sýna framkvæmdum sem þessum
áhuga.“
Útreikningar benda til að lagning
Sundabrautar kosti tuttugu milljarða króna. Þegar eru átta milljarðar tryggðir – af Símapeningunum. Sturla segist hafa rætt við
Geir H. Haarde forsætisráðherra
strax eftir að sér hafi borist bréf
stjórnar Faxaflóahafnar og fundur
sé ákveðinn á morgun með fulltrúum fyrirtækisins.
SH¹

5NGIR MENN VERÈA REIÈIR
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ALLT FJÒKA

Tekur sæti í
stjórn Finnair
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Sigurður Helgason, fyrrverandi forstjóri Flugleiða, sest í
stjórn Finnair á aðalfundi félagsins í dag samkvæmt tilnefningu stjórnar félagsins.
Stjórnarseta Sigurðar er
hluti af samkomulagi FL
Group, stjórnar Finnair og
stærsta hluthafans, sem er
finnska ríkið.
FL Group er næststærsti
hluthafinn í félaginu með
rúmlega 22,3 prósenta hlut.
Finnska ríkið og stjórn
Finnair lögðust gegn framboði
Hannesar Smárasonar, forstjóra FL Group, í stjórnina,
en hann hefur um leið dregið
framboð sitt til baka.
Hjá FL Group segjast menn
ánægðir með farsæla niðurstöðu.
ËK¹  3J¹ SÅÈU 

TJ¹N M¹NAÈA HLJËMLEIKAFERÈALAG "JARKAR UM HEIMINN HEFST Å 2EYKJAVÅK

"JÎRK Å (ÎLLINNI ¹ P¹SKUNUM
Björk Guðmundsdóttir
er tilbúin með nýja plötu; Volta
er hún kölluð og kemur út hinn
7. maí. Útgáfunni fylgir hún eftir
með hljómleikaferð sem mun vara
í átján mánuði og hefst ferðalagið til móts við aðdáendur listakonunnar með stórtónleikum í Laugardalshöll að kvöldi annars í páskum, hinn 9. apríl. Þar verður öllu
til tjaldað, stór hljómsveit mun
fylgja henni með tíu kvenna blásarasveit. Er hvergi sparað til í
umgjörðinni. Í viðtali við Fréttablaðið segir Björk frá tilurð plöt-

4«.,)34

unnar, sem hún lýsir sem útrás á
mörgum sviðum, ekki aðeins tilfinningalega, heldur líka í hljóðfæraskipan og vali á samstarfsmönnum og upptökustöðum. Nýja
safnið geymir tíu lög og er verkið framleitt af henni sjálfri utan
þriggja laga sem þeir Timbaland
og Mark Bell komu að. Söngvarinn Antony Hegarth syngur með
henni í tveimur lögum. Íslenskir
blásarar leika í tveimur lögum og
þeirra stað á hljómleikaferðinni
mun íslenska kvenblásarasveitin
skipa.
3J¹ VIÈTAL ¹ SÅÈU 

Fermingarfötin
bíða eftir þér!

Fyrsta flokks majónes sem laðar
fram það besta í matargerðinni.

Opið til 21 í kvöld
-gerir bragðið betra!
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3KORTUR ¹ LEIKSKËLAPL¹SSUM OG DAGM¾ÈRUM ¹ !KRANESI HEFUR AFLEIÈINGAR

3P¾NSKUR DËMARI

&ORELDRAR ÖURFA AÈ H¾TTA AÈ VINNA

Vill draga Bush
til ábyrgðar

„Fjölskyldan stendur
frammi fyrir því núna að konan
mín þarf að hætta að vinna til þess
að geta verið heima með stelpuna,“ segir Kristófer Jónsson,
faðir tveggja ára gamallar stúlku
á Akranesi. Foreldrar á Skaganum eru óánægðir með stöðu leikskólamála í bænum. Biðlistar eru
langir og dagforeldrar anna engan
veginn eftirspurn.
„Uppbyggingin í bænum hefur
verið gríðarlega mikil undanfarið og það er til skammar að
bæjaryfirvöld hafi ekki hugsað
fyrir þessu fyrr,“ segir Kristófer en ekki hefur enn verið tekin
ákvörðun um byggingu nýs leik-

3+«,!-,

Gunnlaugur, er ekki næsta
skref að bjóða í Eið sjálfan?
b¶AÈ V¾RI GËÈUR LEIKUR AÈ MINNSTA
KOSTI FYRIR 6ÎLSUNG ¹ (ÒSAVÅKm
'UNNLAUGUR +ARL (REINSSON FISKVERK
ANDI ¹ (ÒSAVÅK KEYPTI "ARCELONA TREYJU
¹RITAÈA AF %IÈI 3M¹RA 'UÈJOHNSEN ¹ 
ÖÒSUND KRËNUR ¹ UPPBOÈI TIL STYRKTAR
6ÎLSUNGI

,ITIÈ TIL DANSKRA SKATTALAGA

Tekjur af vændi
skattlagðar
3+!44!-, Litið verður til danskra
laga þegar kemur að því að heimta
skatt af vændi. Með lagabreytingum sem gerðar voru á þingi
um helgina varð löglegt að stunda
vændi. Því er nauðsynlegt að
greiða skatt af slíkri starfsemi.
Steinþór Haraldsson, yfirlögfræðingur hjá Ríkisskattstjóra, segir
að í Danmörku sé virðisauki af
tekjum fólks í vændi um 24 prósent og líklegt að sama stefna
verði tekin hér þó enn liggi það
ekki ljóst fyrir.
Steinþór bendir á að margt í
þessu máli geti verið flókið og
bendir á nýlegan danskan dóm
þar sem vændiskona fékk hluta af
kostnaði við brjóstastækkun endurgreiddan þar sem sýnt þótti að
það félli undir rekstrarkostnað.
KDK

&2 "/,5.'!26¥+ ¥BÒAR VIÈ 4RAÈARLAND
OG $ÅSARLAND FENGU AÈ SNÒA AFTUR HEIM Å
G¾RMORGUN
-9.$")2')2 ¶«2

2ÕMINGU AFLÁTT Å "OLUNGARVÅK

Enn hætta á
snjóflóðum
6%¨52 Enn er viðbúnaðarstig
vegna snjóflóðahættu á norðanverðum Vestfjörðum. Rýmingu
húsa í Bolungarvík var þó aflétt í
gærmorgun. Mesta hættan var á
meðan hlákan gekk yfir en þegar
fór að frysta á ný var talið óhætt
að senda fólk aftur heim.
Síðdegis í gær féll snjóflóð á veginn um Súðavíkurhlíð og var veginum lokað enda hætta á fleiri
flóðum.
ÖO

.µ (6%2&)  !+2!.%3) -IKIÈ HEFUR

VERIÈ BYGGT ¹ 3KAGANUM UNDANFARIÈ
,EIKSKËLAPL¹SSUM HEFUR EKKI FJÎLGAÈ Å
JÎFNU HLUTFALLI

skóla. Helga Gunnarsdóttir, sviðstjóri fræðslumála hjá Akranesbæ, sagði í samtali við Fréttablað-

ið í síðustu viku að ákvörðun lægi
fyrir síðar í mánuðinum.
Á leikskólum bæjarins er í dag
rými fyrir um 315 börn á þrettán deildum. Síðastliðið haust var
öllum börnum sem fædd voru árið
2004 veitt leikskóladvöl en foreldrar barna sem fædd eru 2005
verða ef til vill ekki jafn heppnir. Börn fædd árið 2005 eru ríflega
áttatíu og þá bíða einnig rúmlega
tuttugu börn í eldri aldurshópum eftir plássi eða framlengingu
á leikskóladvöl. Eldri börnin hafa
forgang og því kann að vera að einhver börn komist ekki á leikskóla
fyrr en þau eru farin að nálgast
þriggja ára aldurinn.
ÖO

Hlynur Smári hlaut
þriggja ára fangelsi

30.. Spænski rannsóknardómarinn Baltasar Garzon, sem fyrir
nokkrum árum vildi draga Augusto Pinochet Chile-leiðtoga fyrir
dóm, vill nú að George W. Bush
Bandaríkjaforseti verði ákærður
fyrir stríðsglæpi.
Garzon skrifaði grein um þetta
í spænska dagblaðið El Pais um
helgina.
Þar segist hann einnig vilja
draga fyrir rétt aðra þjóðarleiðtoga sem studdu Bandaríkjastjórn í Íraksstríðinu, þar
á meðal landa sinn Jose Maria
Aznar, sem var forsætisráðherra
Spánar þegar Íraksstríðið hófst.
GB

&.!"/2' "RETAR ERU NEIKV¾ÈASTIR Å

GARÈ %3"

Hlynur Smári Sigurðarson, sem setið hefur í brasilísku fangelsi vegna stórfellds
fíkniefnasmygls frá því í júní í fyrra, hlaut í lok síðustu viku þriggja ára fangelsisdóm. Hámarksrefsing fyrir brot af þessu tagi er tólf til fimmtán ára fangelsi.
$«-3-, „Hann hlaut stysta dóm
sem hægt er að fá fyrir svona
brot þarna, þriggja ára fangelsisdóm,“ segir Pétur Ásgeirsson,
skrifstofustjóri í utanríkisráðuneytinu, varðandi dómsuppsögu
yfir Hlyni Smára Sigurðarsyni.
Hlynur Smári var handtekinn í
byrjun júní í fyrra með rúmlega
tvö kíló af ætluðu kókaíni í fórum
sínum. Hann hafði því setið í
gæsluvarðhaldi í níu og hálfan
mánuð áður en dómur féll loks
yfir honum.
Að sögn Péturs er hámarksrefsing fyrir brot af þessu tagi í Brasilíu tólf til fimmtán ára fangelsi.
Spurður hvort ráðuneytið muni
beita sér fyrir því að fá Hlyn
Smára fluttan heim til afplánunar segir Pétur að fyrst verði að
berast beiðni þess efnis til dómsmálaráðuneytisins frá fanganum
sjálfum, en framsal milli landa er
á könnu þess ráðuneytis.
Sigurður Þorvaldsson, faðir
Hlyns Smára, var feginn að loks
væri komin niðurstaða í málið.
„Það dregst auðvitað frá sá tími
sem hann hefur setið í gæsluvarðhaldi og mér skilst að hann
þurfi ekki að sitja af sér nema
hluta dómsins. Það gæti því farið
að styttast í hann þannig að kærkomnir endurfundir blasa vonandi við. Þessi bið hefur verið
mér og öðrum aðstandendum
hans mjög erfið.“
Sigurður segist vera mjög
ánægður með vinnubrögð utanríkisráðuneytisins og ræðismanns Íslands í Brasilíu í þessu
máli. „Miklar og góðar þakkir frá
mér til Katrínar Einarsdóttur í

6IÈHORF TIL %VRËPUSAMBANDSINS

Hátt í helmingur neikvæður
,/.$/. Samkvæmt niðurstöðum

viðhorfskönnunar, sem breska
blaðið Financial Times gerði í
fjölmennustu löndum Evrópusambandsins, er óvenjumikil neikvæðni í garð Evrópusambandsins ríkjandi nú þegar haldið er
upp á 50 ára afmæli sambandsins.
Um 44 prósent aðspurðra sögðust telja að þróunin í landi þeirra
hefði snúist til hins verra frá því
það gekk í ESB. Aðeins 22 prósent sögðust þó telja ástæðu til að
stefna að því að land þeirra segði
sig úr sambandinu.
Neikvæðast var viðhorfið í
Bretlandi en jákvæðast á Spáni,
af þeim fimm löndum sem könnunin var gerð í.
AA

5MFERÈARËHAPP ¹ LFTANESI
(,9.52 3-2) 3)'52¨!23/. ¶ARF LÅKLEGA EKKI AÈ SITJA NEMA HLUTA DËMSINS AF SÁR

6IÈ EFNAGREININGU REYNDUST EFNIN SEM HANN VAR HANDTEKINN MEÈ AÈ LANGMESTU VERA
BARNAPÒÈUR

utanríkisráðuneytinu. Hún hefur
staðið sig frábærlega í þessu öllu
saman.“
Hlynur Smári, sem er 24 ára
gamall, var sem fyrr segir handtekinn í Brasilíu síðastliðið sumar
með tvær pakkningar af ætluðum
fíkniefnum í fórum sínum. Í annarri voru 100 grömm af kókaíni
en í hinni um tvö kíló af efni sem
reyndist við efnagreiningu vera
barnapúður.
Síðastliðið haust sagði Hlynur Smári Fréttablaðinu frá þeim
ómannúðlegu aðstæðum sem
voru í fangelsinu sem hann hefur

dvalist lengstum í. Þá lýsti hann
því hvernig samfangi hans hefði
reynt að drepa hann fyrir sígarettu og sagðist ganga með tálgaðan tannbursta á sér ef ske kynni
að einhver réðist á hann á ný.
Hann deildi þar tveggja manna
klefa með tíu öðrum föngum og
fékk ekkert nema myglað brauð
og ormafullt vatn sér til næringar. Þá var hann þess fullviss
að lyfjum sem halda niðri kynhvötinni væri blandað út í kaffi
og mat fanganna svo þeir myndu
ekki nauðga hver öðrum.
THORDUR FRETTABLADIDIS

Á gjörgæslu
eftir bílslys
3,93 Maður var fluttur á gjör-

gæsludeild Landspítalans í Fossvogi eftir umferðaróhapp á Álftanesi um miðjan dag í gær. Bifreið hans hafnaði utan vegar við
gatnamót Garðavegar og Álftanesvegar.
Maðurinn ók bíl sínum norður
Garðaveg og hugðist beygja inn á
Álftanesveg en ók yfir gatnamótin og hafnaði úti í móa.
Maðurinn, sem var einn í bílnum, er ekki jafn illa slasaður og
óttast var í fyrstu.
Samkvæmt upplýsingum lögreglu var hann ekki í bílbelti. ÖO

BÍLL DAGSINS

+ARLMAÈUR ÒRSKURÈAÈUR Å ¹FRAMHALDANDI G¾SLUVARÈHALD

NISSAN X-TRAIL SPORT

Nauðgaði og misþyrmdi sambýliskonu sinni hrottalega

Nýskr. 02.03 - Sjálfskiptur - Ekinn 85 þús. km. - Allt að 100% lán.
090.00
ur: 1.6
ð
á
ð
r
Ve
:
Tilboð

.000.0
4
4
.
1

$«-3-, Karlmaður hefur verið

NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

úrskurðaður í gæsluvarðhald til
15. maí eða þar til dómur fellur
í máli hans vegna hrottalegrar
nauðgunar, stórfelldrar líkamsárásar og frelsissviptingar þáverandi sambýliskonu sinnar.
Manninum er gefið að sök að
hafa ráðist á konuna þegar hún
var að tala í síma, rifið símann af
henni og hent í burtu. Eftir það
hafi hann byrjað barsmíðar sem
stóðu meginhluta nætur og fram
á næsta dag, auk þess sem hann
hafi nauðgað henni tvisvar sinnum. Þá hafi hann svipt konuna
öllum möguleikum á að leita sér
hjálpar.
Maðurinn beitti meðal annars

(¡2!¨3$«-52 2%9+*!6¥+52

-¹L MANNSINS VERÈUR ÖINGFEST  MARS

búrhníf og kjötexi til að berja
konuna, auk þess sem hann lét
hnefahöggin dynja á henni.
Samkvæmt vottorði Neyðarmóttöku og greinargerð réttarmeinafræðings var konan með
mikla áverka um allan líkamann auk þess sem hún fékk að
minnsta kosti þrjú hnefahögg í
andlitið.
Maðurinn hefur verið ákærður í Héraðsdómi Reykjavíkur
og verður málið þingfest þar 28.
mars.
Ætluð brot hans geta varðað
allt að sextán ára fangelsi. Maðurinn hefur áður hlotið refsidóm
fyrir svipaðar sakir.
JSS

F í t o n / S Í A

Fermingargjöfin
fundin!

Í Kringlunni finnur þú flott fermingarföt í miklu úrvali, fallegar og skemmtilegar
fermingargjafir og allt fyrir veisluna á einum stað. Gjafakort Kringlunnar er líka
pottþétt fermingargjöf sem hittir alltaf í mark.
Allir sem versla í Kringlunni eiga möguleika á því að vinna
glæsilega fartölvu frá BT.

Mán. til mið.
10.00 – 18.30

Fimmtudagur
10.00 – 21.00

Föstudagur
10.00 – 19.00

Laugardagur
10.00 – 18.00

www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200

Sunnudagur
13.00 – 17.00
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VILDI ÖVERPËLITÅSKA LANGTÅMAS¹TT
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,ÅFEYRISM¹L Å .OREGI

Þverpólitísk sátt
um breytingar
./2%'52 !0 Þverpólitísk sátt
hefur náðst á norska Stórþinginu um endurbætur á lífeyriskerfi landsins. Markmiðið með
breytingunum er að tryggja fólki
sanngjarnan lífeyri sem hægt
er að lifa af en búa samt þannig
um hnúta að eldri launþegar hafi
hvata til að fara frekar seinna en
fyrr á eftirlaun.
Ríkisstjórnin hefði getað ákveðið breytingarnar einhliða, í krafti
þingmeirihluta síns, en kaus að
leita víðtækrar sáttar allra flokka
um málið til að tryggja að hið
endurskoðaða kerfi stæði óhaggað til lengri tíma þótt breytingar kynnu að verða á samsetningu
þingmeirihlutans.
AA

2ÒMLEGA TVÅTUG KONA D¾MD

Réðst á tvo
lögreglumenn
$«-3-, Rúmlega tvítug kona
hefur verið dæmd í Héraðsdómi
Reykjavíkur í fjögurra mánaða
fangelsi fyrir að veitast að tveimur lögreglumönnum þar sem þeir
voru við skyldustörf. Konan sparkaði í maga annars lögreglumannsins og reyndi að bíta hinn í handlegginn. Atburðurinn átti sér stað á
Fáskrúðsfirði síðastliðið sumar.
Konan á allnokkurn sakaferil að
baki og rauf skilorð nú. Hún játaði
brot sitt fyrir dómi. Í ljósi þess og
jafnframt að teknu tilliti til ungs
aldurs hennar þótti dómnum rétt
að skilorðsbinda refsinguna í fimm
ár.
JSS
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¶INGMENN &RJ¹LSLYNDRA LÎGÈUST GEGN LAGASETNINGU UM STOFNFRUMURANNSËKNIR

.ÕIR ATVINNUMÎGULEIKAR

3IÈFERÈILEG ¹LITAM¹L ERU ËSKÕRÈ

Starfatorg fyrir
eldri borgara

!,¶).') „Það er mikilvægt að þingið vinni þessa löggjöf almennilega. Það stefndi í það að málið yrði afgreitt á harðaspretti á síðustu dögunum nánast umræðulaust og ég tel að það komi ekki til greina og
þinginu ekki sæmandi að vinna með þessum hætti.
Sérstaklega á það við þegar svo stórt siðfræðilegt
álitamál liggur undir,“ segir Magnús Þór Hafsteinsson, varaformaður Frjálslynda flokksins, sem lagðist gegn því að frumvarp um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna yrði að lögum á síðustu dögum þingsins.
Þverpólitísk sátt var í heilbrigðis- og trygginganefnd um frumvarpið, sem var mjög vel unnið að
mati nefndarinnar.
„Ég tel að við höfum afstýrt slysi með því að setja
niður fótinn og stoppa þetta,“ segir Magnús Þór og
vitnar til umsagna frá vísindasiðanefnd og þjóðkirkjunni um siðferðileg álitamál sem ekki var hægt

&¡,!'3-, Velferðarráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt að
láta undirbúa starfatorg fyrir
eldri borgara í Reykjavík. Stefnt
er að því að það verði tilbúið
til notkunar hinn 1. september
næstkomandi.
Í fréttatilkynningu segir
að nýverið hafi opnast möguleiki fyrir aldraða að vinna sér
inn allt að þrjú hundruð þúsund krónur á ári án þess að það
skerði lífeyri.
Með því gefist eldri borgurum
tækifæri til að taka að sér hlutastörf, tímabundin störf eða sérstök verkefni eftir því sem hentar.
SÖS
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34%).33/. 3EGIR AÈ

R¾ÈA ÖURFI SIÈFERÈILEG
¹LITAM¹L INNAN ÖINGSINS
¹ÈUR EN LÎG UM STOFN
FRUMURANNSËKNIR TAKI
GILDI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

að líta framhjá að hans mati. „Ég skil annars vel þau
sjónarmið að farið sé í þessar rannsóknir en þingið
verður að vinna þetta almennilega.“
Magnús segir að ekki hafi staðið til að beita málþófi til að koma í veg fyrir að frumvarpið yrði að
lögum. „Á lokadögum þingsins settust þingflokkarnir niður og ræddu hvaða mál ættu að hafa forgang.
Við töldum þetta mál ekki nægilega þroskað í meðförum þingsins til að það gæti orðið að lögum.“
SH¹

Flokkarnir fá 360 milljónir
króna úr ríkissjóði á árinu
Opinber framlög til stjórnmálaflokka hækkuðu um 110 milljónir um áramót með nýjum lögum. Flokkarnir
skipta nú á milli sín 310 milljónum króna og fá auk þess greiddar 50 milljónir vegna kjördæmaskipanar.
34*«2.-, Bein framlög til starf-

semi stjórnmálaflokka jukust úr 200
milljónum í 310 milljónir þegar ný
lög um fjármál stjórnmálasamtaka
tóku gildi um síðustu áramót. Í lögunum var lagaleg umgjörð stjórnmálastarfsemi á Íslandi skilgreind
að nýju og hámark sett á fjárframlög frá lögaðilum og einstaklingum
til stjórnmálaflokkanna. Hin aukna
fjárveiting átti samkvæmt fjárlögum að tryggja að stjórnmálaflokkarnir gætu haldið uppi svipaðri
starfsemi og þeir gera í dag.
Framlögunum, sem heyra undir
fjármálaráðuneytið, er skipt þannig
að öll þau samtök sem hafa fengið
kjörinn að minnsta kosti einn mann
á Alþingi eða fengu 2,5 prósent atkvæða í síðustu kosningum eiga
rétt á þeim. Fjárhæðinni er síðan
úthlutað í hlutfalli við það atkvæðamagn sem hver flokkur hlýtur.
Þannig fær Sjálfstæðisflokkurinn,
stærsti flokkurinn á þingi, tæplega
106 milljónir af heildarfjárhæðinni. Frjálslyndir fá minnstu sneiðina af kökunni; rúmlega 23 milljónir króna fyrir sína sex þingmenn.
Forsætisráðuneytið hefur frá
árinu 2001 einnig veitt framlög til
stjórnmálaflokkanna vegna nýrrar kjördæmaskipan og breytt-

um aðstæðum þingmanna af þeim
sökum. Sú greiðsla á að mæta
auknum kostnaði landsbyggðarþingmanna vegna stækkunar kjördæma þeirra.
Samkvæmt ákvörðun forsætisráðherra greiðist helmingur fjárins í hlutfalli við atkvæðafjölda
í síðustu þingkosningum og hinn
helmingurinn í hlutfalli við þingmannafjölda flokkanna. Í báðum
tilfellum eru þó atkvæði og þingmenn Reykjavíkur og Reykjaness
undanskilin vegna nálægðar þeirra
við vettvang þingstarfa. Þegar það
framlag var fyrst veitt árið 2001
var það 25 milljónir króna. Í ár er
það 50 milljónir króna, eða helmingi hærra á nafnvirði.
Að sögn Óðins Helga Jónssonar, skrifstofustjóra í forsætisráðuneytinu, eru styrkirnir vanalega
greiddir beint til skrifstofu flokkanna og í einu lagi í upphafi árs.
Því renna um 5,3 milljónir króna
til stjórnmálaflokkanna árlega
vegna hvers kjörins þingmanns
þeirra. Þá er ótalinn allur sá kostnaður sem hlýst af störfum Alþingis,
svo sem launakostnaður og annar
almennur rekstur, en sú upphæð
nemur alls tæplega 2,3 milljörðum
króna.
THORDUR FRETTABLADIDIS

!,¶).') ¥3,!.$3 ¶EGAR FRJ¹LS FRAMLÎG TIL STJËRNM¹LAFLOKKA LANDSINS VORU SKORÈUÈ UM
SÅÈASTLIÈIN ¹RAMËT H¾KKUÈU FRAMLÎG TIL ÖEIRRA UM  MILLJËNIR !LLS F¹ ÖEIR GREIDDAR
 MILLJËNIR KRËNA ÒR RÅKISSJËÈI
&2¡44!",!¨)¨34%&.
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'REITT TIL STJËRNM¹LAFLOKKA MEÈ HLIÈSJËN AF NÕRRI KJÎRD¾MASKIPAN OG BREYTTUM
AÈST¾ÈUM ÖINGMANNA AF ÖEIM SÎKUM +OSTNAÈARLIÈURINN HEYRIR UNDIR FORS¾TIS
R¹ÈUNEYTIÈ

3TYRKUR TIL STJËRNM¹LAFLOKKA Å SAMR¾MI VIÈ HEIMILD Å  GREIN FJ¹RLAGA +OSTNAÈARLIÈ
URINN HEYRIR UNDIR FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ
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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
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15.-25.

25

mars

af allri málningu
og öllum flísum
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Borðar þú fisk að staðaldri?
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Hefur þú farið í leikhús á þessu
ári?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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3JÎ HUNDRUÈ ÖÒSUND 0ËLVERJAR ÖURFA AÈ SANNA SAKLEYSI SITT

.IÈURSTÎÈUR KÎNNUNAR 'ALLUP

.JËSNARAR VERÈA ÖEFAÈIR UPPI

40 prósent ósátt
við hvalveiðar

6!23* !0 Í síðustu viku gengu í gildi í Póllandi lög
sem hafa það markmið að koma upp um fyrrverandi
njósnara sem störfuðu fyrir alræðisstjórn Kommúnistaflokksins fyrr á tímum.
Allt að 700 þúsund manns gætu þurft að gera hreint
fyrir sínum dyrum vegna laganna, sem gera stjórnvöldum skylt að kanna hvort fólk í 53 starfsgreinum
hafi starfað sem njósnarar eða uppljóstrarar. Þar á
meðal má nefna kennara, blaðamenn, skólastjórnendur, stjórnarerindreka, embættismenn sveitarfélaga, forstjóra ríkisfyrirtækja, ritstjóra og útgefendur, svo fremi sem þeir eru fæddir fyrir 1. ágúst 1972.
Fyrir eru í landinu sambærileg lög sem ná til stjórnmálamanna sem náð hafa kjöri og margra embættismanna svo sem dómara, en sú löggjöf náði aðeins til
28 þúsund manna.
Komi í ljós að opinberir embættismenn hafi stundað njósnir missa þeir embætti sitt og eiga ekki aftur-

3*6!2²46%'52 Fjörutíu prósent þátttakenda í skoðanakönnun Capacent Gallup eru óánægð
með þá ákvörðun sjávarútvegsráðherra að leyfa hvalveiðar í atvinnuskyni. Alls 42 prósent segjast ánægð með ákvörðunina.
Átján prósent taka ekki afstöðu.
Könnunin var gerð fyrir Náttúruverndarsamtök Íslands.
Í könnun sem sama fyrirtæki
gerði fyrir Landssamband íslenskra útvegsmanna í september
í fyrra voru um 73 prósent fylgjandi því að Íslendingar veiddu
hvali í atvinnuskyni. 11,5 prósent
voru andvíg og 15,4 prósent tóku
ekki afstöðu.
SÖS
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FORS¾TISR¹ÈHERRA OG
BRËÈIR HANS *AROSLAV
+ACZYNSKI FORSETI
LEGGJA MIKLA ¹HERSLU
¹ AÈ KOMA UPP UM
FYRRVERANDI NJËSNARA
KOMMÒNISTA
&2¡44!",!¨)¨!0

kvæmt í tíu ár, en einkafyrirtæki fá að ráða hvað þau
gera við stjórnendur sem reynast hafa verið njósnarar. Gagnrýnendur laganna segja þau kalla á allt
of mikla vinnu við rannsóknir í gríðarstóru skjalasafni gömlu leyniþjónustunnar. Afleiðingin verði sú
að fjölmargir þurfi að búa við þá óvissu árum saman
að geta ekki hreinsað nafn sitt.
GB

Fjölskyldan og sorgin
!      
   "   
Allir velkomnir!

!2.!2(/,4  +*!,!2.%3) &ORSTÎÈUMAÈUR 3AMHJ¹LPAR SEGIR SAMTÎKIN ILLA SVIKIN EF SAMIÈ VERÈI VIÈ AÈRA UM REKSTUR MEÈFERÈARÒRR¾ÈIS Å
!RNARHOLTI (ANN SEGIST HVORKI HAFA HEYRT FR¹ FÁLAGSM¹LAR¹ÈUNEYTINU NÁ VELFERÈARSVIÈI UM AÈ VIÈR¾ÈUR ST¾ÈU YFIR VIÈ 3 &2¡44!",!¨)¨%«,

Samtök um sorg og sorgarviðbrögð

Ráðuneyti bregst
trausti Samhjálpar
Forstöðumaður Samhjálpar er þungorður í garð félagsmálayfirvalda vegna ráðstöfunar á húsnæðinu í Arnarholti á Kjalarnesi. Hann telur samtökin illa svikin
og að hugmynd þeirra um úrræði hafi verið hrifsuð af þeim.
&¡,!'3-, Félagsmálaráðuneytið

hefur brugðist trausti Samhjálpar, misnotað samstarfsvilja samtakanna og hrifsað frá þeim hugmynd um nýtingu Arnarholts ef
samið verður við SÁÁ um rekstur meðferðar- og vistunarúrræðis
þar. Þetta segir Heiðar Guðnason,
forstöðumaður Samhjálpar.
Félagsmálaráðuneytið
hefur
fengið vilyrði heilbrigðisráðuneytis fyrir því að Arnarholt á
Kjalarnesi verði tekið undir vistun þeirra einstaklinga sem áður
dvöldust í Byrginu, eins og Fréttablaðið greindi frá í gær. Erindi
þess efnis hefur verið sent formanni fjárlaganefndar Alþingis.
Heiðar bendir á að frá því í byrjun árs 2005 hafi Samhjálp unnið að
því að leysa húsnæðisvanda sinn
með því að fá Arnarholt á Kjalarnesi undir starfsemi samtakanna

í Hlaðgerðarkoti í Mosfellsdal.
Formleg beiðni um leigu eða kaup
á eignunum hafi verið send heilbrigðisráðuneytinu á því ári.
„Í janúar hafði félagsmálaráðuneytið frumkvæði að því að leita
til Samhjálpar og biðja um samstarf til að leita lausna fyrir fyrrum skjólstæðinga Byrgisins,“
segir Heiðar. „Sömuleiðis var
eftir því leitað af ráðuneytinu að
félagsmálaráðherra fengi leyfi til
að nefna Samhjálp á blaðamannafundi sem haldinn var um málið í
ráðuneytinu.“
Heiðar segir að Samhjálp hafi
síðan lagt fyrir félagsmálaráðuneyti og velferðarsvið borgarinnar uppkast að tillögum að heildstæðri lausn í málefnum langt
genginna vímuefnasjúklinga. Þar
hafi verið lagt til að Arnarholt yrði
nýtt í ákveðinni samnýtingu við

Hlaðgerðarkot. Ráðuneytið hafi
síðan fengið góðfúslegt leyfi til að
kynna tillögur Samhjálpar fyrir
borgarstjóranum í Reykjavík.
„Svo lesum við í Fréttablaðinu að velferðarsvið Reykjavíkur
muni semja við SÁÁ um úrræði til
handa fólki úr Byrginu sem verði
til húsa í Arnarholti,“ segir Heiðar. „Í öllu þessu má svo velta fyrir
sér hvað fyrrum skjólstæðingar
Byrgisins vilja sjálfir.“
bÉg hef ekkert á móti Samhjálp,
hvorki ég né embættismenn ráðuneytisins,“ segir Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra um málið.
„Ég hef trú á samtökunum og við
höfum góða reynslu af samskiptum við þau. Ég myndi fagna því að
velferðarsvið Reykjavíkurborgar semdi við Samhjálp um úrræði
fyrir fólk sem áður gat sótt í Byrgið.“
JSS FRETTABLADIDIS

3VIÈSSTJËRI HJ¹ 2EYKJAVÅKURBORG UM !RNARHOLT OG ÒRR¾ÈI FYRIR FYRRVERANDI "YRGISFËLK

Viðræður við SÁÁ í gangi
&¡,!'3-, bÓformlegar viðræður

við SÁÁ eru í gangi en það hefur
engin ákvörðun verið tekin,“ segir
Stella Víðisdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs
Reykjavíkurborgar,
um stöðu búsetuúrræða fyrir fólk
sem dvaldi í Byrginu þegar því var
lokað.
Hlutverk velferðarsviðs verður að finna rekstraraðila, auk
þess sem það mun ábyrgjast faglegan og fjárhagslegan rekstur
úrræðisins.
„Hluti húsnæðisins í Arnarholti
getur hentað mjög vel til þessara
nota. Það er hins vegar ekki laust
strax, því Ístak leigir það af Fasteignum ríkisins. Það liggur því

ekki ljóst fyrir á þessari stundu
hvenær við getum opnað svona
heimili,“ segir Stella og bætir við
að það verði að líkindum ekki fyrr
en í sumar eða haust.
Spurð hvort fulltrúar velferðarsviðs séu í viðræðum við fleiri en
SÁÁ segir Stella það ekki vera.
Svo geti þó farið að auglýst verði
eftir samstarfsaðila. Spurð hvernig farið hafi með viðræður félagsmálayfirvalda og Samhjálpar segir Stella að félagsmálaráðuneytið verði að svara fyrir það.
JSS

34%,,! 6¥¨)3$«44)2 !RNARHOLT EKKI TEKIÈ

Å GAGNIÈ FYRR EN Å SUMAR EÈA HAUST
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,ANDL¾KNISEMB¾TTIÈ HVETUR L¾KNA TIL VARK¹RNI VEGNA NAUÈGUNARLYFS

Rohypnol ekki til ungs fólks
,9&*!-, Læknar eru hvattir til að nota svefnlyfið Ro-

hypnol ekki fyrir fólk úr yngri aldurshópum og aldrei
sem fyrsta lyf, að því er segir á vefsíðu landlæknisembættisins.
Matthías Halldórsson landlæknir segir að tilefni
þessarar áréttingar hafi verið það að fyrirspurnir um lyfið berist af og til, einkum frá foreldrum,
til embættisins vegna umræðu sem uppi hafi verið
um ákveðna misnotkun þess. Hún felst í því að lyfið
hefur verið sett í glös kvenna á skemmtistöðum eða
annars staðar, án þess að þær verði þess varar, í þeim
tilgangi að nauðga konunum eftir að sljóvgandi áhrif
lyfsins væru farin að hafa áhrif. Að auki mun minnisleysi um atburðinn hafa verið algengt vegna áhrifa
lyfsins.
Landlæknir segir að Rohypnol sem slíkt hafi verið
afskráð, en lyf með sama virka innihaldsefni sé enn
til á markaði. Verulega hefur þó dregið úr notkun

,!.$,+.)2 %MB¾TTIÈ F¾R FYRIR
SPURNIR AF OG TIL FR¹ ¹HYGGJUFULLUM
FORELDRUM

lyfsins á undanförnum árum, að sögn hans. „Eðlilegt
er að spurt sé hvers vegna lyfið sé ekki tekið af markaði,“ segir landlæknir. „Ástæðan er sú að sumum sem
nota þetta lyf, einkum eldra fólki, er illa við að skipta
um lyf sem þeim þykir virka vel.“
JSS

Kaldar kveðjur frá
Persson valda usla
Síðustu ellefu ár hefur Göran Persson látið ýmislegt flakka í sjónvarpsviðtölum,
sem honum hafði verið lofað að myndu ekki birtast fyrr en hann væri hættur í
stjórnmálum. Nú á mánudaginn var fyrsti þátturinn sýndur.
36¥¶*«¨ Yfirlýsingagleði Görans

Persson, fyrrverandi forsætisráðherra Svíþjóðar, í sjónvarpsþætti
á mánudagskvöldið hafa valdið töluverðu fjaðrafoki í sænskum stjórnmálum. Persson fór þar
hörðum orðum um Monu Sahlin,
Carl Bildt og fleiri stjórnmálamenn, jafnt samherja sem andstæðinga.
Persson virðist ekki hafa mikið
álit á Sahlin, sem tók við formennsku í Jafnaðarmannaflokknum um síðustu helgi – stöðu sem
Persson gegndi í rúman áratug.
„Styrkur hennar liggur ekki
í skarpri hugsun heldur í því að
koma skilaboðum áleiðis,“ sagði
Persson um hana árið 1997. „Hún
er álitin hæfari í stjórnmálum en
hún raunverulega er.“
Sjónvarpsþátturinn, sem sýndur var á mánudag, er sá fyrsti í röð
þátta sem eru byggðir á viðtölum
sem fréttamaðurinn Erik Fichtelius tók við Persson á síðustu ellefu árum. Þeir hittust fimm til sex
sinnum á ári, alls 57 sinnum, og
upptökurnar eru samtals meira en
hundrað klukkustundir. Persson
mætti í viðtölin með því skilyrði
að ekkert yrði birt fyrr en eftir að
hann væri hættur í embætti.
„Bildt er svo fjári vondur,“ sagði
Persson árið 1999 um Carl Bildt,
núverandi utanríkisráðherra. „Ég

'®2!. 0%233/. /' -/.! 3!(,). 3AHLIN TËK VIÈ AF 0ERSSON SEM FORMAÈUR S¾NSKA
*AFNAÈARMANNAFLOKKSINS UM SÅÈUSTU HELGI (ÒN FÁKK KALDAR KVEÈJUR FR¹ HONUM STRAX
EFTIR HELGINA
&2¡44!",!¨)¨!&0

veit ekki hvert hann ætlar að fara
og hvað hann ætlar að gera. Ég
vorkenni honum.“
Carl Bildt var forsætisráðherra
Svíþjóðar 1991-94 og sagði af sér
sem formaður hægri flokksins
Moderaterna árið 1999 eftir að
hafa tapað kosningum gegn Jafnaðarmönnum undir forystu Perssons.
„Mér finnst ég bera ábyrgð
á honum,“ sagði Persson. „Við

"),$4 ",/''!2 5- /2¨ 0%233/.
b¡G HEF FENGIÈ AÈ VITA ÖAÈ NÒNA AÈ
'ÎRAN 0ERSSON OG RÅKISSTJËRNIN HAFI
BOÈIÈ MÁR AÈ VERÈA YFIRMAÈUR FLUG
M¹LASTJËRNAR SENDIHERRA ¹ ÕMSUM
STÎÈUM EÈA KOMIÈ TIL GREINA SEM
YFIRMAÈUR %VRËPSKA FJ¹RFESTINGA
BANKANS %KKERT AF ÖESSU ER SATT m
SEGIR "ILDT ¹ BLOGGSÅÈU SINNI
b-ÁR ER ÖAÈ HULIN R¹ÈG¹TA HVERNIG
HANN GETUR SAGT ÖETTAm

"ILDT SEGIR EINA SANNLEIKSKORN
IÈ Å YFIRLÕSINGUM 0ERSSONS VERA Ö¹
AÈ HANN HAFI EINU SINNI HRINGT Å SIG
OG SPURT HVORT ÖAÈ M¾TTI BJËÈA
HONUM AÈ VERÈA AÈSTOÈARFORSTJËRI
%VRËPSKA FJ¹RFESTINGABANKANS
b-ÁR FANNST ÖETTA ALLT SAMAN FREK
AR UNDARLEGT OG SAGÈI NEI TAKKm

höfum boðið honum nokkur störf
en hann hefur hafnað þeim.“
Þá er Persson ómyrkur í máli
um Gudrun Schyman, fyrrverandi
leiðtoga Vinstriflokksins, sem
Jafnaðarmenn störfuðu með árum
saman.
„Ég myndi ekki treysta henni ef
kreppa steðjaði að Svíþjóð,“ sagði
Persson. „Hún virðist vera frekar
tætt og lítt þroskuð, oft hefur hún
ekki þekkingu á málefnum.“
Hann segir að hún hafi misst
stjórn á sér einu sinni á fundi
flokksleiðtoga áður en Svíþjóð tók
við formennsku í Evrópusambandinu. Þegar talið barst að vændi
hrópaði hún æst: „Þið karlar skulið sko ekki halda að þið komist
upp með að ríða bara hverjum
sem er.“
„Þetta var mjög undarleg uppákoma,“ sagði Persson í sjónvarpsþættinum.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

*ËN 3TEINAR 'UNNLAUGSSON MINNIST ÖESS EKKI AÈ HAFA KALLAÈ *ËN SGEIR RAFT

"RAUT EKKI SIÈAREGLUR LÎGMANNA
"!5'3-, „Þær höfðu leitað til mín systurnar með

ákveðið verkefni. Því var lokið í upphafi Baugsmálsins utan þess að skrifstofa mín átti eftir að ganga frá
litlu verkefni fyrir Ingibjörgu gagnvart Reykjavíkurborg,“ segir Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttardómari. Hann neitar að hafa brotið siðareglur lögmanna með því að taka að sér málarekstur Jóns Geralds Sullenberger í Baugsmálinu.
Ingibjörg S. Pálmadóttir, sambýliskona Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, sendi frá sér yfirlýsingu sem
birtist í gær. Þegar lögregla gerði húsleit hjá Baugi
hafi henni sárnað að Jón Steinar, sem þá var lögmaður Ingibjargar, hafi afhent lögreglu gögn og borið
fram kæru Jóns Geralds á hendur Jóni Ásgeiri.
Í siðareglum lögfræðinga segir að lögmenn megi
ekki fara með hagsmuni tveggja eða fleiri skjólstæðinga, sem hafa andstæðra hagsmuna að gæta.
Lögmaður skuli jafnframt varast að taka að sér
nýjan skjólstæðing ef hagsmunir hans og annarra
skjólstæðinga samrýmast ekki. Jón Steinar segir

*«. 34%).!2
'5..,!5'33/.

).')"*®2'
0,-!$«44)2

þetta ekki eiga við í þessu máli þar sem hvorki hafi
verið samningur né föst viðskipti milli Ingibjargar
og hans.
Í yfirlýsingu Ingibjargar segir einnig að Jón
Steinar hafi beðið systur hennar um að skila því til
hennar að „þennan raft, Jón Ásgeir,“ skyldi hún losa
sig við. Jón Steinar segist ekki muna eftir þessum
orðum og telur ólíklegt að hann hafi viðhaft þau.
KDK
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((µ3!+,)&52 &ORVIÈA SKRIFSTOFU
MENN FYLGDUST MEÈ &RAKKANUM !LAIN
2OBERT MEÈAN HANN KLEIF H¾STU BYGG
INGAR Å -ALASÅU 0ETRONAS TVÅBURATURN
ANA SEM ERU HVOR UM SIG  METRAR
¹ H¾È 2OBERT EINNIG ÖEKKTUR SEM
b+ÎNGULËARMAÈURINNm VAR HANDTEKINN
EFTIR UPP¹T¾KIÈ
./2$)#0(/4/3!&0
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'REIDDI TËLF M¹NAÈA ¹SKRIFT FYRIR FRAM EN FÁKK AÈEINS ÖRJÒ TÎLUBLÎÈ

!KUREYRARSTOFA

%KKI GERT UPP VIÈ ¹SKRIFENDUR "ÅSTRË

Þórgnýr ráðinn
forstöðumaður

Þegar hún hringdi í útgefanda og spurðist fyrir um endurgreiðslu var fátt um
svör, en að lokum sagt að bréf yrði sent á
næstunni þar sem áskrifendum yrði boðin
endurgreiðsla. Þetta var í febrúar. Sama
sagan var með tvo vinnufélaga Huldu sem
keyptu áskrift á sama tíma og hún.
Auðbjörg Friðgeirsdóttir, stjórnarformaður Bístró ehf., segir unnið að endurgreiðslu til þeirra áskrifenda sem greitt
hafi fyrirfram. „Mér vitanlega átti að senda
út bréf til áskrifenda í síðustu viku þegar
ljóst var að blaðið yrði ekki gefið oftar út.“
Hún segir að lokið verði við endurgreiðslu
eins fljótt og mögulegt sé.
Bístró er í eigu 365 miðla, Hjálms ehf. og
hjónanna Friðriku Hjördísar Geirsdóttur og Stefáns
Hilmarssonar.
SÖS

.%94%.$52 Ekki hefur verið gert upp við
áskrifendur matartímaritsins Bístró,
sem var lagt niður fyrir nokkru. Margir höfðu greitt fyrir tólf mánaða áskrift,
en aðeins þrjú tölublöð komu út.
Hulda Tryggvadóttir nýtti sér
áskriftartilboð Bístró í lok síðasta árs.
Hún greiddi 7.800 krónur fyrir tólf
mánaða áskrift og var fyrsta blaðið
ókeypis. Blaðið fékk hún sent í nóvember, desember og janúar en síðan ekki
söguna meir. Enginn á vegum Bístró
hafði samband við hana til að láta vita
að blaðið væri hætt.
"¥342« "LAÈIÈ VAR LAGT NIÈUR ÖEGAR HR¾RINGAR URÈU ¹ ÒTG¹FU

MARKAÈINUM FYRR ¹ ÖESSU ¹RI 3TJËRNARFORMAÈUR SEGIR AÈ
ENDURGREIÈSLAN SÁ ¹ LEIÈINNI

-%..).'!2-, Þórgnýr Dýrfjörð,

menningarfulltrúi Akureyrar,
hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Akureyrarstofu.
Akureyrarstofa á að taka til
starfa í lok apríl en hún mun taka
yfir málefni bæjarins er lúta að
ferða-, atvinnu-, menningar- og
markaðsmálum.
Stofan verður fyrst um sinn
til húsa í ráðhúsi bæjarins við
Geislagötu en hugmyndir eru
uppi um að hún fái inni í menningarhúsi Akureyrar sem nú er í
byggingu.
Þórgnýr hefur gegnt ýmsum
störfum fyrir Akureyrarbæ undanfarin ár.
ÖO

Lést í bílslysi á
Suðurlandsvegi
Fimm barna móðir lést í árekstri á Suðurlandsvegi í
gær. Alls hafa 55 látist í bílslysum á veginum frá 1972.

F í t o n / S Í A

3,93 Kona lést í hörðum árekstri

Orlofshús VR

Mánudagsmorguninn 2. apríl kl. 8:30 hefjast bókanir á orlofshúsum og
tjaldvögnum VR fyrir sumarið 2007. Miklar breytingar hafa verið gerðar á
leigufyrirkomulagi orlofshúsa, nú þarf ekki að fylla út umsóknareyðublöð
og engin bið er eftir úthlutun. Hver og einn getur bókað og gengið frá
greiðslu fyrir orlofshús á www.vr.is, í síma 510 1700 eða á skrifstofu okkar
og gildir þá reglan fyrstur bókar, fyrstur fær. Nánar á www.vr.is.

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Virðing
Réttlæti

jeppa og flutningabíls á Suðurlandsvegi skammt austan við
bæinn Kotströnd, milli Selfoss og
Hveragerðis, um hálfeitt-leytið í
gær. Konan, sem var á fertugasta
og þriðja aldursári, ók jeppanum
í átt að Selfossi, þar sem hún var
búsett, en flutningabíllinn var á
leið í gagnstæða átt. Skullu bílarnir harkalega saman.
Ökumaður vörubílsins var fluttur á slysadeild Landspítalans en
reyndist ekki alvarlega slasaður.
Suðurlandsvegur var lokaður í á
fjórðu klukkustund vegna slyssins
en umferð var stýrt um Hvammsheiði á meðan.
Rannsókn slyssins er í höndum
lögreglunnar á Selfossi og rannsóknarnefndar
umferðarslysa.
Óskar lögregla aðstoðar vegfarenda sem kunna að búa yfir gagnlegum upplýsingum.
Alls hafa 55 látið lífið í slysum á
Suðurlandsvegi síðan 1972. Tvennt
lést í hörðum árekstri tveggja bíla
2. desember síðastliðinn auk þess
sem þrír slösuðust alvarlega, þar
af átta ára drengur.
Konan sem lést í gær var fimm
barna móðir. Hún lætur eftir sig
eiginmann, uppkomna dóttur, tví-

&2 3,9334!¨ "ÅLL KONUNNAR SEM LÁST

VAR GJÎRËNÕTUR EFTIR ¹REKSTURINN SEM VAR
MJÎG HARÈUR ,ÎGREGLU OG SLÎKKVILIÈS
MENN KOMU FLJËTT ¹ VETTVANG EN LOKA
ÖURFTI VEGINUM Å RÒMA ÖRJ¹ TÅMA MEÈAN
MENN UNNU ¹ VETTVANGI &2¡44!",!¨)¨!.4/.

bura sem fæddir eru 1993 og
drengi sem fæddir eru 1999 og
2003.
Gunnar Björnsson, sóknarprestur á Selfossi, hefur starfað
á Selfossi síðan árið 2002 og hefur
á þeim tíma þurft að aðstoða aðstandendur fórnarlamba nokkurra umferðarslysa á Suðurlandsvegi. „Það fylgir því ávallt mikil
sorg þegar alvarleg umferðarslys
verða. Því miður hafa umferðarslys verið tíð á Suðurlandsvegi en
vonandi fer að verða breyting á
því.“
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

6),*! 4!&!2,!53!2 ²2"452
b¶ETTA ER ENN EITT SORGLEGA SLYSIÈ SEM VIÈ HÎFUM KOMIÈ AÈ ¹ 3UÈURLANDS
VEGI m SEGIR /DDUR RNASON SETTUR YFIRLÎGREGLUÖJËNN ¹ 3ELFOSSI EN BANASLYS
HAFA VERIÈ TÅÈ ¹ 3UÈURLANDSVEGI ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM b5MFERÈIN ¹ 3UÈUR
LANDSVEGI ER ORÈIN MJÎG MIKIL OG ÖESS VEGNA ER ORÈIÈ AFAR MIKILV¾GT EINS
OG HEFUR VERIÈ ÅTREKAÈ MARGSINNIS AÈ AKSTURSSTEFNUR VERÈI AÈSKILDAR ¹ 3UÈ
URLANDSVEGI SEM ALLRA FYRST ¶Ë AÈ ÖAÈ STANDI TIL BENDA TÅÈ SLYS ¹ VEGINUM TIL
ÖESS AÈ EKKI SÁ EFTIR NEINU AÈ BÅÈAm
2AGNHEIÈUR (ERGEIRSDËTTIR B¾JARSTJËRI Å RBORG TEKUR UNDIR MEÈ /DDI
b¶AÈ ÖARF AÈ TVÎFALDA 3UÈURLANDSVEG FR¹ 3ELFOSSI TIL 2EYKJAVÅKUR OG FRAM
KV¾MDIR ÖURFA AÈ HEFJAST STRAXm
MH

TRYGGJUM VATN FYRIR ALLA

„Hver geymir minningar mínar sem hafa fölnað?“

Kynntu
þér Safn
ið
á siminn
.is

Við gerum minningar
þínar ódauðlegar í Safninu
ENNEMM / SÍA / NM13168

Safnið er öruggasti geymslustaðurinn fyrir stafrænu gögnin þín
Geymdu stafrænu ljósmyndirnar þínar og önnur gögn
í Safninu, traustum stað þar sem reglulega eru tekin
afrit af þeim. Í Safninu getur þú valið hvort þú vilt skoða
myndirnar þínar í tölvunni eða á sjónvarpsskjánum.

Svona er
Safnið einfalt

Að auki gerir Safnið þér kleift að veita vinum og
vandamönnum aðgang að völdum myndum eða
senda þær beint í framköllun hjá Hans Petersen.
Gerðu þínar minningar ódauðlegar, fáðu þér Safnið.

Þú tekur mynd með farsíma eða myndavél.

Sendir hana í tölvuna og þaðan
beint í Safnið.

Nánari upplýsingar
á næsta sölustað
Símans á siminn.is
eða í síma 800 7000

Þú hefur aðgang að Safninu
gegnum Sjónvarp Símans.

Þú getur sent myndir úr Safninu til
Hans Petersen sem framkallar þær.
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!ÈSTOÈARSKËLASTJËRI SKVETTI VATNI ¹ NEMENDUR Å FYRRA

R HEIMSINS N¹LGAST H¾TTUMÎRK

+OMINN MEÈ TVÎ GUL

R Å ÎLLUM HEIMS¹LFUM ERU AÈ ÖORNA UPP VEGNA
LOFTSLAGSBREYTINGA OG ¹HRIFA MANNSINS 3TÅFLUR OFR¾KT OG MENGUN VEGNA
IÈNAÈAR SKAÈA VOTLENDI FL¾ÈILÎND OG FISKISTOFNA OG ERU ÖAR AÈ
AUKI FYRIRBOÈI ALVARLEGS VATNSSKORTS ¹ HEIMSVÅSU

3+«,!2 Aðstoðarskólastjóri Haga-

"!-"53 &,54452 "ÎRN LEIKA SÁR ¹ BAMB

USFLEKUM SEM ERU FLUTTIR EFTIR ¹NNI 'OMATI
Å FYLKINU 4IPURA Å )NDLANDI ¶ESSI FLUTNINGS
T¾KNI ER OFT NOTUÈ TIL AÈ SMYGLA BAMBUSI
EFTIR ¹M SEM RENNA TIL N¹GRANNARÅKISINS
"ANGLADESH
./2$)#0(/4/3!&0

skóla sem mætti ölvaður á árshátíð nemenda fyrr í þessum mánuði
hefur fengið formlega áminningu
fyrir háttalagið.
Fyrir um ári var aðstoðarskólastjórinn áminntur fyrir að hella
vatni úr fötu yfir baldna nemendur úr tíunda bekk. Hann er 55 ára
og hefur starfað í Hagaskóla um
langt skeið.
Aðstoðarskólastjórinn var ekki
að störfum á árshátíðinni en mun
hafa gert sér erindi í skólann þegar
hátíðin stóð yfir. Urðu viðstaddir,
þar á meðal sumir nemendanna,
þess áskynja að hann var undir
áhrifum áfengis. Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins mun að-

4¥5 2 3%- %25 ¥ -%342) (445

(!'!3+«,) MINNA ÖURFTI AÈSTOÈAR
SKËLASTJËRA (AGASKËLA ÎÈRU SINNI FYRR Å
ÖESSUM M¹NUÈI

stoðarskólastjórinn ekki hafa aðhafst neitt athugavert á hátíðinni
annað en að mæta þangað ölvaður.
Júlíus Vífill Ingvarsson, formaður menntaráðs Reykjavíkur, segist
ekki vilja tjá sig um mál aðstoðarskólastjórans, sem hann telji afar
viðkvæmt og fyrst og fremst vera
mannlegan harmleik.
GAR

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.

Námskeiðin hefjast kl. 20:00 á eftirfarandi stöðum:
1. mars
8. mars
15. mars

Í kvöld

Holtagarðar
Vesturbæjarútibú við Hagatorg
Aðalbanki - Austurstræti

22. mars Hamraborg
29. mars

Mjódd

Skattar og framtalsgerð
Skattar og framtalsgerð
Fjármál heimilisins

Fjármál heimilisins
Fjárfestingar og ávöxtun eigna

Í kvöld, Hamraborg í Kópavogi: Sérfræðingur Landsbankans fer yfir hagnýt atriði
varðandi fjármál heimilisins, gefur ráð um lántökur, ávöxtun og sparnað.
Námskeiðið er ætlað þeim sem vilja skilja betur helstu atriði sem skipta máli við
lántökur og fjárfestingar, og vilja fá góð ráð um fjármál heimilisins almennt.
Boðið verður upp á kaffiveitingar.

ÍSLENSKA SIA.IS / LBI 36803 03/07

Skráning á landsbanki.is
Skráning á fjármálakvöld fer fram á landsbanki.is
Nánari upplýsingar á landsbanki.is eða í Ráðgjafaog þjónustuveri í síma 410 4000.
Verið innilega velkomin.

Stuttermabolur

KYNNINGAR
á n‡ju sumarvörunum frá Oroblu
í Lyfjavali í dag, fimmtudag:

kl. 14-18 í Mjódd
kl. 13-17 í Álftam‡ri

Kaupauki

fylgir hverri Oroblu vöru
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Ár þorna upp
víða um heim
Helstu ár heimsins gætu horfið á næstu áratugum.
Stórum hluta ferskvatnslífvera í heiminum hefur
verið útrýmt eða er í hættu. Dagur vatnsins er í dag.
'%.& !0 Ár eru að þorna upp í öllum
heimsálfum, sem er ávísun á alvarlegan vatnsskort á heimsvísu,
samkvæmt nýrri skýrslu náttúruverndarsamtakanna The World
Wide Fund for Nature. Skýrslan er
kynnt í tilefni af alþjóðlegum degi
vatnsins sem er í dag.
Í skýrslunni kemur fram að
nokkrar af stærstu og þekktustu
ám heimsins gætu þornað upp á
næstu áratugum vegna þátta á
borð við mengun, stíflur og loftslagsbreytingar. Það myndi valda
útrýmingu fjölda ferskvatnstegunda auk þess að leiða til alvarlegs vatnsskorts.
Samtökin segja að stjórnvöld
þurfi að grípa til róttækra aðgerða
til að varðveita ár, vötn og votlendi sem veiti milljónum manns
drykkjarvatn, mat og áveituvatn
til landbúnaðar.
Aðgerðarleysi stjórnvalda hingað til hefur leitt til þess að af um

LACE
sokkabuxur

10.000 tegundum ferskvatnslífvera sem til eru í heiminum hefur
fimmtungi verið útrýmt eða er í
útrýmingarhættu, að því er kemur
fram í skýrslunni. „Þetta hættuástand í ferskvatnsmálum endurspeglar hvernig óskert uppbygging er að stofna í hættu hæfileika
náttúrunnar til að mæta auknum
kröfum okkar,“ sagði Jamie Pittock, sem stýrir ferskvatnsáætlun
samtakanna.
Í skýrslunni er ástand tíu helstu
áa heimsins metið en það eru Dóná
í Evrópu, Ríó Grande í Norður-Ameríku, La Plata í Suður-Ameríku,
Yangtzefljót, Mekongfljót, Salween, Indusfljót og Gangesfljót í
Asíu, Níl í Afríku og Murray-Darling í Ástralíu.
Í henni kemur meðal annars
fram að um 80 prósent af votlendi við bakka Dónár hefur tapast sökum of margra stíflna.
SDG FRETTABLADIDIS

.ÕBÒAÒTVARPIÈ Å &IRÈINUM

Nýr sendir nær
fleiri eyrum
(!&.!2&*®2¨52 Nýbúaútvarpið sem starfrækt er í Hafnarfirði
mun heyrast víðar um höfuðborgarsvæðið þegar nýr sendir hefur
verið tekinn í gagnið.
Útvarp Hafnarfjörður rekur
Nýbúaútvarpið.
Unnið er að uppsetningu sendisins og er ráðgert að hann verði
kominn í notkun um mánaðamót.
Um leið verður tíðninni breytt í
FM 97,2.
Halldór Árni Sveinsson útvarpsstjóri segir að nýbúar hlusti
sífellt meira, en nokkuð hafi borið
á því að útsendingin hafi ekki
heyrst alls staðar á höfuðborgarsvæðinu og því hafi verið ákveðið að kaupa nýja sendi. Um leið
muni útvarpið heyrast betur. Útvarpið er samstarfsverkefni
Hafnarfjarðarbæjar, Alþjóðahúss
og Flensborgarskóla.
GHS

„Ég er sammála Frank:
New York, New York“

Tvöfaldir Vildarpunktar
Nú fá allir sem safna Vildarpunktum tvöfalda Vildarpunkta
þegar þeir versla hjá Olís. Að auki verða útsendarar
Bylgjunnar á ferðinni og bjóða heppnum viðskiptavinum
að taka þátt í léttum leik þar sem aðalvinningurinn er
100 ÞÚSUND VILDARPUNKTAR!

OLÍS – Við höldum með þér!

20%

26%

afsláttur

899

ÝSA Í KONÍAKS HUMARSÓSU
TILBÚIN Í OFN

19%

afsláttur

kr.
kg

STEINBÍTSFLÖK
MEÐ KRYDDMARINERINGU

899

afsláttur

kr.
kg

RAUÐSPRETTA
AÐ DÖNSKUM HÆTTI

35%
GOÐA BACONBÚÐINGUR
EINFALT OG GOTT

627

kr.
kg

MÓA KJÚKLINGALEGGIR
FERSKIR

afsláttur
kr.
kg

1.298

43%
SALTFISKRÉTTUR

afsláttur
kr.
kg

AÐ HÆTTI BÖRSUNGA

Hodgson Mttilíl
pasta og spaghe

25%

afsláttur

MERRILD
LÍFRÆNT KAFFI

399

kr.
stk.

kr.
kg

PEPSI MAX
2l

99

kr.
stk.

LAY’S
SNAKK 200 g

189

kr.
pk.

Tilboð

!
i
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ö
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g
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41% 889
GRÍSAHNAKKI
ÚRB. SNEIÐAR

Badia krydd

afsláttur

á kjötið!

29%
GRÍSAKÓTELETTUR
ÚR KJÖTBORÐI

NÓATÚNS
WC PAPPÍR

349

kr.
pk.

24%

afsláttur

998

GRÍSALUNDIR
kr.
kg

CHEERIOS
MORGUNKORN

346

kr.
kg

kr.
567 g

MEÐ SÆLKERAFYLLINGU

afsláttur

1.998

kr.
kg

MYLLU FITTY
SAMLOKUBRAUÐ

199

kr.
pk.

Verði ykkur að góðu!
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,ENNART REKUR UPP LJËNSÎSKUR Å
LJËNSGINI ÖAR SEM HANN STILLIR SÁR UPP
FYRIR MYNDATÎKU Å ,EGËLANDI Å ÖÕSKU
BORGINNI "ERLÅN
./2$)#0(/4/3!&0

2%9+).'5- ²4(µ34 4IL STËÈ AÈ DANSKA
BANNIÈ T¾KI GILDI  APRÅL &2¡44!",!¨)¨!0

2EYKINGABANN Å $ANMÎRKU

Bannið tekur
gildi í ágúst
$!.-®2+ !0 Yfirvöld í Danmörku

hafa ákveðið að bann við reykingum á opinberum stöðum, veitinga- og vínveitingastöðum taki
gildi um miðjan ágúst næstkomandi, í stað 1. apríl eins og til hafði
staðið.
„Reykingar verða ekki lengur
heimilar innandyra á vinnustöðum, í menntastofnunum, almenningssamgöngum og matsölustöðum,“ sagði Anders Fogh Rasmussen forsætisráðherra á vikulegum
blaðamannafundi sínum.
Gildistökunni var frestað til að
gefa veitingahúsarekendum meiri
tíma til að innrétta aflokaða aðstöðu fyrir reykingafólk.
AA

,AUNALAUSIR M¹NUÈUM SAMAN

150.000 Ísraelar
í verkfalli í gær
*%2²3!,%- !0 Talið er að 150.000

ísraelskir verkamenn hafi lagt
niður störf í allsherjarverkfalli
í gær. Margs konar þjónusta lá
niðri á borð við flugvelli, hafnir,
lestarstöðvar, stjórnarskrifstofur,
banka og verðbréfamiðlanir.
Eftir átta tíma var verkfallinu aflýst þegar samningar náðust milli Histadrut-verkalýðshreyfingarinnar og stjórnvalda.
Margar borgir og bæir í Ísrael hafa ekki getað greitt þúsundum manns laun mánuðum saman
vegna gjaldþrots.
Laun áttu að greiðast í gær eða
í dag samkvæmt talsmanni Histadrut.

 MARS  &)--45$!'52

&RÁTTAVEFUR ""# FJALLAR UM ORKUM¹L OG UMHVERFISVERND ¹ ¥SLANDI

(NUPLANDI UNGMENNI

Grænn orkuvandi Íslendinga

Stálu snyrtivörum og sælgæti

"2%4,!.$ Ísland er sagt standa
frammi fyrir „grænum“ orkuvanda
á fréttavef BBC. Segir í fréttinni að
þó að Íslendingum sé umhugað um
að nýta endurnýjanlega orkugjafa
sem landið er ríkt af út frá hagnaðarsjónarmiði spyrji gagnrýnendur
hvort það sé þess virði að fórna svo
miklu óspilltu landsvæði.
Fréttamaður BBC ræðir við Sigurð Arnalds, talsmann Landsvirkjunar, og Ómar Ragnarsson um áhrif
Kárahnjúkavirkjunar.
Sigurður bendir á að í hnattrænu
tilliti sé hér um endurnýjanlega
orkugjafa að ræða. Kemur fram að
áætlað sé að með því að nota slíka
„hreina“ orku dragist losun kolefn-

(,3,«. &RAM KEMUR AÈ MEIRA SÁ AF

GR¾NNI ORKU ¹ ¥SLANDI ¹ BORÈ VIÈ JÎKUL¹R
OG JARÈHITA EN ¥SLENDINGAR G¾TU NOKKURN
TÅMANN ÖURFT SJ¹LFIR
&2¡44!",!¨)¨'6!

is við álframleiðslu saman um níutíu prósent.
Ómar segir að framkvæmdirnar
vegna Kárahnjúkavirkjunar valdi

mestu óafturkræfu áhrifum á umhverfi Íslands sem hugsanleg séu.
Er hann sagður, líkt og aðrir andstæðingar virkjunarinnar, ekki jafn
áhyggjufullur yfir mengun frá verksmiðjunum sjálfum eins og af umhverfisáhrifum af því að nýta vatnsog gufuafl til að knýja þær.
Fréttamaður BBC segir erfitt að
finna nokkurn íbúa í nágrenni virkjunarinnar sem sé andvígur henni en
svo virðist sem ríkisstjórnin sé að
endurskoða stefnu sína um að laða
þungaiðnað til landsins. Vitnar hann
í ummæli Jóns Sigurðssonar, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, um að
engin þörf sé á að laða meiri þungaiðnað til landsins.
SDG

,®'2%',5-, Fjórar stúlkur á

aldrinum 16-19 ára voru teknar fyrir þjófnað í Smáralind á
mánudag.
Stúlkurnar hnupluðu snyrtivörum og voru fluttar á svæðisstöðina í Kópavogi. Þrjár stúlknanna
eru yngri en 18 ára.
Í Kringlunni var þrettán ára
stúlka gómuð þegar hún stal sælgæti. Með henni í för voru tveir
aðrir unglingar, 13 og 15 ára, og
voru ungmennin öll flutt á lögreglustöð og sótt þangað af forráðamönnum sínum.
Þá gerðist 11 ára drengur
fingralangur í Breiðholti. Sá stal
vörum í matvöruverslun.
ÖO

Neita að gefa upp
verð úr samningi
Forsvarsmenn Neyðarlínunnar neita að gefa upp verðmæti samningsins við
Motorola um uppsetningu Tetra-kerfisins. Allar aðrar upplýsingar hafa verið
opinberaðar með úrskurði kærunefndar útboðsmála frá 16. mars.
+25-, Kærunefnd upplýsinga-

mála varð ekki við kröfu franska
stórfyrirtækisins EADS um að fá
upp á yfirborðið upplýsingar um
verðmæti samnings Neyðarlínunnar við Motorola vegna tækjakaupa og uppsetningar Tetrakerfisins á landsvísu. Kerfið,
sem er gagnaflutninga- og samskiptakerfi fyrir lögreglu og
aðra sem koma að björgunaraðgerðum, verður tekið í notkun á
landsvísu 1. maí.
Eins og greint hefur verið frá í
Fréttablaðinu kærði EADS Neyðarlínuna fyrir að bjóða ekki út
kaup á tækjum í tengslum við
uppsetningu Tetra-kerfis á landsvísu en talið er að verðmæti
samningsins nemi hundruðum
milljóna króna.
Eina skýra vísbendingin um
verðmæti samningsins kemur
fram í álitsgerð lögmanna Neyðarlínunnar í málinu, en þar kemur
fram að eldri búnaður hafi verið
látinn ganga upp í kaup á nýjum
búnaði og það hafi samsvarað 200
milljón króna lækkun á verði.
Þórhallur S. Ólafsson, forstjóri
Neyðarlínunnar, sagði í samtali
við Fréttablaðið að Ríkiskaup
hefðu fengið málið til skoðunar,
með það fyrir augum að ganga
úr skugga um hvort nauðsynlegt
væri að halda útboð vegna tækjakaupanna. Sagði Þórhallur Ríkiskaup hafa talið óþarft að halda
útboð.
Júlíus S. Ólafsson, forstjóri
Ríkiskaupa, neitar því alfarið að
Ríkiskaup hafi lagt blessun sína
yfir að tækjakaupin væru ekki
boðin út. „Ég er fyrst að heyra af

Hjónanámskeið í Fíladelfíu
Kennari +DÁiði KristinssonIM|OVN\OGXRJKMyQDUiéJMDÀ.
Sjö vikna námskeið sem hefst 10. apríl kl. 19:00
fyrir hjón og fólk í sambúð
Kennt verður á mánudögum frá kl. 19:00 – 21:30
Kvöldmatur – fræðsla – verkefnavinna
Kostnaður kr. 15.000 fyrir hjónin, innifalið er matur, kennsla og námskeiðsgögn

Skráning er í síma 53-54-700

VARNARM¹LAR¹ÈHERRANN Å +ABÒL (ENNI
ÖËTTI SKONDIÈ AÈ REKAST ÖAR ¹ ÅSLENSKAN
BLAÈAMANN
&2¡44!",!¨)¨+,%-%.3

6ARNARM¹LAR¹ÈHERRA .OREGS

Heimsótti
friðargæsluliða
!&'!.)34!. Anne-Grete Strøm-Er-

ichsen, varnarmálaráðherra Noregs, kom í óvænta heimsókn til
Kabúl á mánudag.
Ráðherrann er á leið til Mazare-Sharif í norðurhluta landsins,
en þar reka Norðmenn sjúkrahús
og halda úti viðbragðssveit. Milli
500 og 600 norskir hermenn eru á
þremur stöðum í Afganistan. Þeir
eru í borgunum Kabúl, Mazar-eSharif og í Maymaneh. Í þeirri
síðasttöldu þjálfa Norðmenn afganska lögreglumenn.
Ráðherrann hélt heim í gær,
miðvikudag, en hún heimsótti
norska hermenn í Afganistan á
svipuðum árstíma í fyrra.
KËÖ

3AMNINGAR UTAN RÅKISKERFISINS

34!2& .%9¨!2,¥.5..!2 &RANSKA STËRFYRIRT¾KIÈ %!$3 HEFUR K¾RT .EYÈARLÅNUNA FYRIR
AÈ BJËÈA EKKI ÒT VIÈSKIPTI VEGNA T¾KJAKAUPA OG UPPSETNINGAR ¹ 4ETRA KERFINU ¹ LANDS
VÅSU
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

þessu kærumáli núna og hvernig gengið var frá þessum viðskiptum,“ var haft eftir Júlíusi í
Fréttablaðinu 15. mars.
Kærunefnd útboðsmála féllst á
að gefa upp öll efnisatriði samningsins við Motorola nema upplýsingar um verðmæti samningsins. Verðmæti viðskipta Neyðarlínunnar við Motorola eru því
enn óopinber. Neyðarlínan er að

fullu í eigu ríkisins og sveitarfélaga.
Samkvæmt upplýsingum frá
Birni Líndal, lögmanni EADS,
hefur úrskurður kærunefndarinnar ekki áhrif á meginkröfu
EADS, sem er að samningur
Neyðarlínunnar við Motorola
verði úrskurðaður ólögmætur á
grundvelli þess að útboð fór ekki
fram.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

!¨!,!42)¨) -,3
o &RANSKA STËRFYRIRT¾KIÈ %!$3 HEFUR K¾RT .EYÈARLÅNUNA FYRIR AÈ BJËÈA EKKI ÒT VIÈ
SKIPTI VEGNA T¾KJAKAUPA OG UPPSETNINGAR 4ETRA KERFISINS ¹ LANDSVÅSU %!$3 FRAM
LEIÈIR MEÈAL ANNARS !IRBUS ÖOTURNAR HERGÎGN OG ÕMSA HLUTI ER TENGJAST ÎRYGGIS
M¹LUM
o &ORSVARSMENN .EYÈARLÅNUNNAR BERA ÖVÅ VIÈ AÈ ËÖARFT HAFI VERIÈ AÈ BJËÈA VIÈSKIPTIN
ÒT b!F KOSTNAÈAR OG HAGKV¾MNIS¹ST¾ÈUM STËÈ .EYÈARLÅNAN FRAMMI FYRIR ÖVÅ AÈ
VELJA ¹ MILLI %!$3 OG -OTOROLA ÖAR SEM EKKI ER H¾GT AÈ SAMNÕTA BÒNAÈINN FR¹
B¹ÈUM AÈILUM 2ÁTT ÖËTTI AÈ NÕTA SEM MEST AF ÖEIRRI FJ¹RFESTINGU SEM ÖEGAR HAFÈI
VERIÈ LAGT Å ¹ ÖESSU SVIÈI m VAR HAFT EFTIR !RNARI ¶ËR *ËNSYNI LÎGMANNI .EYÈARLÅNUNN
AR Å &RÁTTABLAÈINU
o b¶AÈ ER AFSTAÈA UMBJËÈANDA MÅNS ;%!$3= AÈ MEÈFERÈ ÖESSARA KAUPA HJ¹ .EYÈAR
LÅNUNNI HAFI FALIÈ Å SÁR BROT GEGN ¹KV¾ÈUM LAGA UM OPINBER INNKAUP ¶ESS VEGNA
HEFUR HANN K¾RT M¹LIÈ TIL K¾RUNEFNDAR ÒTBOÈSM¹LA ÖAR SEM M¹LIÈ ER TIL MEÈFERÈ
AR m SEGIR "JÎRN ,ÅNDAL LÎGMAÈUR %!$3
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Fylgjast verður
með efndum
2¥+)32%+3452 Sigurður Þórðarson
ríkisendurskoðandi segir að ekki
hafi verið fylgst með hvernig
fjármunir sem Alþingi samþykkir
að veita til aðila utan ríkiskerfisins skili sér í þeirri þjónustu sem
til er ætlast. Þetta kemur fram í
formála ársskýrslu Ríkisendurskoðunar árið 2006.
Sigurður segir jafnframt í formálanum að til að stofnunin
geti sinnt lögbundnum verkefnum sínum á þessu sviði verði að
gera sérstakt átak í að ná utan um
þessi mál.
Heildarskuldbinding ráðuneyta
í 195 samningum fyrir tímabilið 2006 til 2010 nemur alls 94,1
milljarði króna.
SH¹

,®'2%',5&2¡44)2
"ROTIST INN Å +! HEIMILIÈ
"ROTIST VAR INN Å +! HEIMILIÈ ¹ !KUREYRI
AÈFARANËTT ÖRIÈJUDAGS )NNBROTSÖJËF
ARNIR HÎFÈU AÈEINS ÎRF¹AR KRËNUR UPP
ÒR KRAFSINU EN TALSVERÈAR SKEMMD
IR VORU UNNAR ¹ INNANSTOKKSMUNUM
,ÎGREGLAN ¹ !KUREYRI RANNSAKAR M¹LIÈ
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„ ORÐRÉTT“
Vandræði lítils hóps
bKLAUFASKAP STR¹KSINS SEM
EKKI GETUR LOSAÈ BRJËSTAHALD
ARANN AF STELPUNNI OG ÖAÈ ER
EINMITT VEGNA ÖESS ¹ ÖEIM
ERU %++) SMELLUR HELDUR
KR¾KJURm
'%2¨52 +2)34.µ 3+),52 %++)
!,6%' !5',µ3).'!2 #/+% :%2/
3%- 6),*! %++) "2*«34!(!,$!2!
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Ætli það sé
umhverfisvænt?
bb3J¹LF FER ÁG EKKERT AÈ RÎLTA
ÒTI ¹ GÎTU m SEGIR (ERDÅS
ENDA SÁU ALLAR NAUÈSYNJAR
INNI ¹ GR¾NA SV¾ÈINUm
6)¨4!, 6)¨ (%2$¥3) 3)'52'2¥-3
$«4452 3%- %2  ,%)¨ 4),
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&RÁTTABLAÈIÈ  MARS

nær og fjær
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4ËNLISTARMAÈUR

Bjór og léttvín
í verslanir
b-ÁR FINNST AÈ BJËR OG LÁTTVÅN ¾TTU
TVÅM¾LALAUST AÈ VERA TIL SÎLU Å MAT
VÎRUVERSLUNUM m SEGIR 3IGURJËN "RINK
TËNLISTARMAÈUR UM LAGAFRUMVARPIÈ
SEM VAR EKKI LANGT FR¹ ÖVÅ AÈ N¹ Å GEGN
FYRIR SÅÈUSTU ÖINGLOK 3AMKV¾MT ÖVÅ
HEFÈI SALA ¹ ¹FENGI UNDIR  PRËSENTA
STYRKLEIKA VERIÈ HEIMILUÈ Å VERSLUNUM
ÎÈRUM EN 462
b-ÁR FINNST MJÎG SKRÕTIÈ AÈ ÖURFA
ALLTAF AÈ FARA ¹ ¹KVEÈINN STAÈ TIL AÈ
KAUPA ÖETTA ¶AÈ ERU ËF¹ D¾MI UM
ËV¾NT MATARBOÈ ÖAR SEM MAÈUR ÖARF
AÈ REDDA RAUÈVÅNSFLÎSKU ¹ SEINUSTU
STUNDU OG Ö¹ JAFNVEL F¹ EINA L¹NAÈA
FR¹ N¹GRANNANUM m SEGIR HANN b¡G
HEF ENGA TRÒ ¹ AÈ ¹FENGISMISNOTKUN
AUKIST EF BJËR OG LÁTTVÅN FARA Å VERSLANIR
¶ETTA VERÈUR BARA Ö¾GILEGRA FYRIR Ö¹
SEM NOTF¾RA SÁR ÖETTAm
¶Ë AÈ FRUMVARPIÈ HAFI VERIÈ N¹L¾GT
ÖVÅ AÈ VERÈA AÈ LÎGUM FYRIR ÖINGLOKIN
SÅÈUSTU SEGIST 3IGURJËN EKKI MJÎG
VONGËÈUR UM AÈ ÖAÈ N¹I Å GEGN ¹
N¾STA ÖINGI

-ORGUNBLAÈIÈ  MARS

Dóttirin hleypir mikilli birtu í lífið
b¶AÈ ER MIKIÈ OG GOTT AÈ FRÁTTA AF MÁR OG MÅNUM m
SEGIR 'UNNAR ®RN ®RLYGSSON ALÖINGISMAÈUR 3J¹LF
ST¾ÈISFLOKKSINS b6IÈ ERUM AÈ LEGGJA LOKAHÎND ¹
FALLEGT SUMARHÒS Å 3VÅNADAL ¶AR HLAKKA ÁG TIL AÈ
DVELJA MEÈ KONU MINNI OG D¾TRUM 3VO ER ÖAÈ AÈ
FRÁTTA AÈ YNGRI DËTTIR MÅN ER AÈ VERÈA TVEGGJA M¹N
AÈA OG BRAGGAST VEL (ÒN HLEYPIR MIKILLI
BIRTU Å LÅFIÈ ÖËTT DIMMT SÁ ÒTI m SEGIR
'UNNAR (ANN B¾TIR ÖVÅ VIÈ AÈ LITLA
STÒLKAN VERÈI SKÅRÈ Å 9TRI .JARÈ
VÅKURKIRKJU FLJËTLEGA
b!F ATVINNUM¹LUM ER ÖAÈ
AÈ FRÁTTA AÈ VIÈ BR¾ÈUR
HÎFUM REKIÈ SAMAN FJÎL
SKYLDUFYRIRT¾KI SEM
FLYTUR ÒT SJ¹VARAFURÈ
IR ¡G ¾TLA AÈ HALLA
MÁR FREKAR AÈ REKSTRIN
UM EN EINNIG AÈ HUGA

FREKAR AÈ FERÈAÖJËNUSTU ¶AÈ ER
GAMAN AÈ KYNNA FËLK FYRIR N¹TT
ÒRU OKKAR ¥SLENDINGA
¶Ë AÈ KOSNINGAR SÁU AÈ N¹LG
AST SÁ ÁG FRAM ¹ NOKKUÈ RËLEGA
DAGA ÖVÅ ÁG VERÈ EKKI Å BAR¹TTU
S¾TI TIL ÖINGKOSNINGA Å VOR 6ITAN
LEGA MUN ÁG SAMT VINNA EITTHVAÈ
AÈ KOSNINGABAR¹TTU 3J¹LFST¾È
ISFLOKKSINS !UK ÖESS TEK ÁG
VIRKAN Ö¹TT Å LANDSFUNDI
FLOKKSINS SEM HALDINN
VERÈUR EFTIR P¹SKA 4IL FYRR
UM FLOKKSSYSTKINA MINNA
ÒR &RJ¹LSLYNDA FLOKKNUM
HUGSA ÁG MEÈ HLÕHUG
¶ËTT PËLITÅKIN GETI VERIÈ
GRIMM TÅK BREYTIR HÒN HUG
MÅNUM TIL ÖEIRRA EKKIm

39+52,!53)2
'/3$29++)2
(/2+«,! ¥ (,&! ®,$
N 3YKURLAUSIR GOSDRYKK
IR KOMU FYRST ¹ MARKAÈ
¹RIÈ  ÖEGAR BANDA
RÅSKUR GOSDRYKKJAFRAM
LEIÈANDI HËF FRAMLEIÈSLU
¹ SYKURLAUSU ENGIFERÎLI
HANDA SYKURSJÒK
UM 'OSDRYKKURINN
$IET 2ITE SEM KOM ¹
MARKAÈ ¹RIÈ  VAR HINS VEGAR
MARKAÈSSETTUR SEM HOLLARI VALKOSTUR
VIÈ VENJULEGT GOS RIÈ  SLËST
#OCA #OLA FYRIRT¾KIÈ Å HËPINN ÖEGAR
ÖAÈ HËF FRAMLEIÈSLU ¹ 4AB SEM N¹ÈI
MIKLUM VINS¾LDUM 3TUTTU SÅÈAR HËF
0EPSI FRAMLEIÈSLU ¹ $IET 0EPSI EN
$IET #OKE KOM EKKI ¹ MARKAÈ FYRR
EN 

Hljóðheimur hafsins í útvarpinu
Jan Murtomaa, hljóðtæknimaður hjá Ríkisútvarpinu, hefur lagt lokahönd
á heimildarþátt um þýska
hellakafarann Jochem Hasenmayer. Útvarpsþátturinn,
sem er sannkölluð tónaveisla, tók hálft annað ár í
vinnslu og gekk ekki áfallalaust fyrir sig, til dæmis lét
viðmælandinn sig hverfa
um margra mánaða skeið.

*/#(%- (!3%.-!9%2

"RAUTRYÈJANDI ¹ SVIÈI HELLAKÎFUNAR OG
KAFAR ENN ÖËTT HANN SÁ ORÈINN  ¹RA OG
LAMAÈUR

„Ég stundaði sjálfur hellaköfun
og hef fylgst með Jochem Hasenmayer í nærri aldarfjórðung,“
segir Jan Murtomaa, hljóðtæknimaður hjá Ríkisútvarpinu, um
viðmælanda sinn. „Hann er mikill
brautryðjandi á sviði hellaköfunar
og hefur gert ótrúlega hluti. Hann
kafar enn þá þótt hann sé orðinn
66 ára og lamaður ofan í kaupið.
Hann er í raun goðsögn í lifanda
lífi meðal kafara.“
Til að auka á áhrifin í útvarpsþættinum er leikið undir viðtali
við Hasenmayer frumsamið tónverk eftir Egil Jóhannsson og
áhrifshljóð sem Jan bjó sjálfur til og eiga að fanga stemningu
undirdjúpanna. „Þetta er afar heilsteypt verk; saga Hasenmayers er
virkilega áhugaverð en ég lagði
ríka áherslu á að heildin hljómaði vel. Ég legg að minnsta kosti
til að fólk setjist fyrir framan góð
hljómflutningstæki, halli sér aftur
með lokuð augu og hlusti til að fá
sem mest úr þættinum.“
Mikil vinna fór í að klippa þáttinn saman, að minnsta kosti 150
vinnustundir telur Jan, en þátturinn tók eitt og hálft ár í vinnslu.
„Það kæmi mér að minnsta kosti
ekki á óvart ef þetta væri sá þáttur í íslenskri útvarpssögu sem
mest vinna hefði verið lögð í, mér
líður að minnsta kosti þannig,“
segir hann og hlær. Mikið af tímanum fór reyndar í að bíða eftir að
viðmælandinn kæmi í leitirnar.

*!. -524/-!! 'EKK UM MEÈ SPURNINGALISTA ¹ ÖÕSKU Å VASANUM Å H¹LFT ¹R ¹ MEÈAN
HANN FREISTAÈI ÖESS AÈ N¹ Å SKOTTIÈ ¹ ÖÕSKA KAFARANUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

„Hasenmayer er ekki eins og fólk
er flest, eins og kemur greinilega
fram í viðtalinu,“ segir Jan. „Hann
var ekki fyrr búinn að samþykkja
að koma í viðtal fyrr en hann lét sig
hverfa í átta mánuði án þess að nokkur vissi hvar hann væri niðurkominn.“ Í stað þess að leggja árar í bát
lét Jan snara spurningalista sínum
yfir á þýsku og gekk með hann í vasanum næsta hálfa árið. „Ef ég fann
þýskumælandi samstarfsmann í lok
vinnudags bað ég hann um að hringja
út fyrir mig og taka viðtal við Hasenmayer. Þetta kostaði fleiri árangurslaus símtöl en ég kæri mig um
að muna en dag einn kom Hjálmar

Sveinsson aðvífandi og ég bað hann
um að slá á þráðinn til Þýskalands.
Og viti menn, loksins svarar Hasenmayer og eftir sex mánaða bið gat
ég tekið viðtalið upp. Hann lét hins
vegar vera að spyrja kafarann sérlundaða hvert hann hafi horfið alla
þessa mánuði. „Ég þorði það eiginlega ekki, hann er svo skrýtinn.“
Þátturinn verður fluttur á Rás 1
en ekki er endanlega búið að festa
tímann. „Það verður í kringum hátíðarnar, kannski á páskadag eða
uppstigningardag. Hann verður að
minnsta kosti auglýstur svo það er
um að gera að sperra eyrun.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

Ort til íslenska fánans
Á síðasta degi Alþingis var samþykkt ályktun þess
efnis að íslenski fáninn skuli vera uppi við í þingsal Alþingis.
Pétur Sigurgeirsson biskup var einn margra sem
glöddust við þetta tilefni en fáninn hefur lengi verið
honum hugleikinn. Pétur orti eftirfarandi kvæði
um þjóðfánann fyrir nokkru síðan en það á vel við
núna.

4IL ÖJËÈF¹NANS
Sjá, friðarbogi í skýjum skín,
svo skartar Íslands fáni.
Þitt útlit geislar - ásýnd þín,
hér eins og sól og máni.
Kær fagurbláinn helgist hann
sem hvítt og rautt kross merkið.
Næst jökulísnum eldhraun brann,
er Ísland kraftaverkið.
Hann Þjóðartákn er það fyrir sanns,
að því vér skulum hyggja.
Á kristnum grunni guðs og manns,
ar gott að mega byggja.
Ein er fánans leið ei löng.
Sú leið er hugsvið þegna,
í heila eða hálfa stöng
er hafinn upp þess vegna.
Skín yfir fáni Alþingis
í öndvegi og standi
til forsjónar og fulltingis,
hér fyrir þjóð og landi.
Í musterum og menntasal,
á miðum - landsbyggð yfir,
á ystu strönd sem
innst í dal,
hjá öllum fáninn
lifir.

¥3,%.3+) &.)..  ,®'"%2') &¹NINN VERÈUR AÈ LÅKINDUM
SETTUR UPP Å ÖINGSALNUM Å SUMAR
&2¡44!",!¨)¨'6!

Hér ruddi braut Jón Sigurðsson,
vor sómi lands og þjóðar,
og frelsið kom hans fremsta von,
varð fánans málið óðar.
Ó, vernda, Drottinn, borg sem byggð
og bæði loft og sæinn.
Þín eilíf varir ást og tryggð,
þú Íslands blessar daginn.
Pétur Sigurgeirsson biskup

Hlutafjárútboð
Teymis hf. hefst í dag
Hlutafjárútboð Teymis hf. - 22. til 23. mars 2007
Seldir verða hlutir í Teymi hf. að söluverðmæti 4.000 milljónir króna í útboði. Útboðið

með kostnaði eða fella úr gildi og ráðstafa til þriðja aðila án sérstakrar tilkynningar eða

verður tvískipt: annars vegar útboð til hluthafa Teymis og hins vegar til fagfjárfesta.
Útboðsgengi verður 4,75 krónur fyrir hvern hlut.
Þjónustuver Landsbanka Íslands hf. mun veita upplýsingar um útboðið í síma 410
4000. Jafnframt munu ráðgjafar Landsbankans veita upplýsingar um útboðið í síma
410 4040.

fyrirvara.

Teymi gefur út lýsingu vegna hlutfjárhækkunarinnar. Hægt verður að nálgast
lýsinguna á vef Teymis, www.teymi.is og á vef Landsbankans, www.landsbanki.is.
Einnig er hægt að fá lýsinguna á pappír hjá útgefanda og umsjónaraðila.
Útgefandi
Teymi hf., kt. 571106-0940, Skútuvogi 2, Reykjavík, sími 599 9000, www.teymi.is
Umsjónaraðili útboðs og skráningar
Fyrirtækjaráðgjöf Landsbanka Íslands hf., kt. 540291-2259, Hafnarstræti 5, 3. hæð,
Reykjavík, fax: 410 3007, www.landsbanki.is
Heimild til hlutafjárhækkunar og tilgangur
Á fundi stjórnar Teymis hf., sem haldinn var 15. mars 2007, var tekin ákvörðun um að
nýta heimild í samþykktum félagsins til að hækka hlutafé félagsins um 842.105.263
krónur og selja fjárfestum í útboði. Tilgangur útboðsins er að styðja við frekari vöxt
Teymis, efla félagið og gera því kleift að nýta fjárfestingartækifæri sem kunna að

Afhending og skráning nýrra hluta
Stefnt er að rafrænni útgáfu og afhendingu nýrra hluta hjá Verðbréfaskráningu Íslands
hf. eigi síðar en 2. apríl 2007. Að því loknu verða hlutirnir skráðir hjá Kauphöll Íslands hf.
Útboð til hluthafa
Hluthöfum Teymis verða alls boðnir hlutir í Teymi að söluverðmæti 2.000 milljónir
króna til kaups og er áskriftarréttur hlutfallslegur miðað við hlutafjáreign þeirra eins og
hún var skráð í hlutaskrá Teymis hf. í lok fimmtudags 15. mars 2007. Hluthöfum er
heimilt að skrá sig fyrir færri eða fleiri hlutum en sem nemur áskriftarétti þeirra og
verður ónýttum áskriftaréttarhlutum útdeilt í hlutfalli við hlutabréfaeign þeirra sem
þess óska. Hluthöfum er óheimilt að framselja áskriftarrétt sinn að hluta eða heild.
Áskriftum er einungis hægt að skila rafrænt á vef Landsbankans, www.landsbanki.is.
Aðeins hluthafar sem skráðir eru í hlutaskrá Teymis 15. mars 2007 geta skráð áskrift
í þessum hluta útboðsins og þá aðeins að þeir geti gert grein fyrir sér með kennitölu
og lykilorði sem þeir fá sent í pósti. Í útboði til hluthafa er rafræn staðfesting skilyrði
fyrir gildri áskrift. Staðfestingin er birt í lok áskriftar og hana má prenta út.
Hluthafar sem skilgreindir eru sem fagfjárfestar samkvæmt 2. gr. 1 mgr. 7. tl. laga nr.
33/2003, um verðbréfaviðskipti, geta tekið þátt í útboði til fagfjárfesta, óháð þátttöku
sinni í útboðinu til hluthafa.

myndast á markaðnum.
Sölutímabil
Frá klukkan 10:00 fimmtudaginn 22. mars 2007 til klukkan 16:00 föstudaginn 23.
mars 2007.
Sölutrygging
Landsbanki Íslands hf. hefur sölutryggt útboðið að fullu á útboðsgengi.

ÍSLENSKA / SIA.IS / TEY 36806 03/07

Gjalddagi
Áskrift í útboðinu er skuldbindandi. Hægt verður að nálgast upplýsingar um úthlutun
í útboðinu og greiðslufyrirmæli með því að nota sömu aðgangsauðkenni og við áskrift,
frá 26. mars 2007, á vefsíðu Landsbankans, www.landsbanki.is.
Gjalddagi útboðsins er 28. mars 2007.
Hlutir, sem kunna að vera ógreiddir, má stjórn Teymis hvort heldur sem er innheimta

Útboð til fagfjárfesta
Alls verða hlutir að söluverðmæti 2.000 milljónir króna boðnir fagfjárfestum til kaups.
Einungis þeir sem eru fagfjárfestar samkvæmt skilgreiningu í 2. gr. 1. mgr. 7. tölulið
laga nr. 33/2003. um verðbréfaviðskipti, hafa heimild til að taka þátt í þessum hluta
útboðsins.
Fagfjárfestar skila inn bindandi áskrift á þar til gerðum áskriftareyðublöðum sem hægt
er að nálgast hjá verðbréfamiðlun og fyrirtækjaráðgjöf Landsbanka Íslands hf. Stjórn
Teymis hefur heimild til að hafna áskriftum í þessum hluta útboðsins í heild eða að
hluta. Verði ekki næg eftirspurn í útboðinu til fagfjárfesta hefur stjórn Teymis heimild
til að úthluta óseldum hlutum til þeirra hluthafa sem þess óska í hlutfalli við eignarhluta
þeirra í Teymi, eins og hann er skráður í hlutaskrá Teymis hf. 15. mars 2007.
Þeim fagfjárfestum sem fá úthlutað hlutum í útboðinu verður send tilkynning um
samþykki stjórnar á áskrift þeirra í lok útboðsins.

22. mars 2007 FIMMTUDAGUR
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Svona erum við

FBL-GREINING: NÁMUSLYS

Heimild: Hagstofa Íslands

> Meðalatvinnutekjur á mánuði eftir aðalstarfi í nokkrum
atvinnugreinum árið 2005
265 ÞÚS
245 ÞÚS

HEILBRIGÐIS- OG
FÉLAGSÞJÓNUSTA

MANNVIRKJAGERÐ

OPINBER STJÓRNSÝSLA

198 ÞÚS

Mannskæðustu námuslysin í Kína
Mannskæðasta námuslys síðan á tímum
Sovétríkjanna átti sér stað í Rússlandi í vikunni þar sem 107 manns létust. Námuslys
eru hættuleg og oft á tíðum mannskæð
slys sem verða við nám á steinefnum
undir yfirborði jarðar.

Hverjar eru helstu orsakir námuslysa?
Dæmi um orsakir sem geta legið að baki
námuslysum eru leki á eitruðum eða
sprengifimum lofttegundum, hrun úr
veggjum, flóð, bilanir í útbúnaði eða röng
notkun hans.
Góð og öflug loftræsting í námum er
talin mikilvægt öryggistæki.

Hvar verða flest námuslys?

fréttir og fróðleikur

SPURT & SVARAÐ
ÚTHLUTANIR ÚR
FRAMKVÆMDASJÓÐI ALDRAÐRA

Á að nýta í
hag aldraðra
Framkvæmdastjórn Landssambands
eldri borgara ákvað nýverið að
leita til Ríkisendurskoðunar vegna
fjárveitinga
heilbrigðisráðherra úr Framkvæmdasjóði
aldraðra. Telur
sambandið
að ráðherrann
hafi farið full
frjálslega með
fjárveitingar
úr sjóðnum
BORGÞÓR
og ekki farið
KJÆRNESTED
Framkvæmdastjóri að fullu að
lögum.
Landssambands
Til hvers
eldri borgara
á Framkvæmdasjóður aldraðra að vera?
Úthlutanir úr honum ætti að nýta til
að byggja upp búsetu og vistunarúrræði fyrir aldraða. Það er nú fyrsta
frumskylda sjóðsins.
Hvað er það helst sem mætti
betur fara við úthlutun úr honum?
Að meira fé yrði veitt til að leysa
úr biðröðum á stofnunum fyrir
aldraða.
Er of miklu fé úr sjóðnum varið í
önnur verk en að beina þjónustu
við aldraða?
Já.

Flest dauðsföll vegna námuslysa eiga sér
stað í þróunarríkjum og afskekktum héruð-

Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði
fengu Hagfræðistofnun Háskóla
Íslands til að taka saman skýrslu
um áhrif stækkunar álversins
fyrir Hafnfirðinga. Í skýrslunni
er hvorki litið til svæðisbundinna áhrifa á hag Hafnfirðinga á
framkvæmdatíma né þjóðhagslegra áhrifa á hagkerfið. Þá er
ekki tekið tillit til umhverfisskaða eða ábata af því að færa
tvær háspennulínur: Ísallínu og
Kolviðarhólslínu 2.
Gert er ráð fyrir að framleiðsla hefjist í álverinu árið
2011 og að álverið verði rekið í
50 ár. Að meðtöldum heildartekj-

- Stephen Holden, The New York Times

ER ALLT SEM SNIST

KLIPPIÐ HÉR!

Ekkert hlé
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Heimild: Wikipedia

Minna af auglýsingum
„STÓRSKEMMTILEG!
Fær þig til að
trúa á kraftaverk!“

TEKJUAUKINN 200-1.000 MILLJÓNIR Skiptar skoðanir eru enn um það hversu mikið tekjur Hafnarfjarðarbæjar aukist ef álverið í
Straumsvík verði stækkað. Hagfræðistofnun metur tekjuauka bæjarins á um 200 milljónir króna á ári og telur fasteignaskattinn
vega þar þyngst.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

um af Straumsvíkurhöfn er gert
ráð fyrir að tekjur Hafnarfjarðarbæjar, vegna stækkunarinnar, verði á bilinu 3,4 til 4,7 milljarðar króna eða 140 til 200 þúsund krónur á hvern Hafnfirðing
í heildina. Tekjuauki bæjarins er
metinn á 170-230 milljónir króna
á hverju ári; um 6-8 þúsund krónur á hvern Hafnfirðing á ári.

„STÓRSKEMMTILEG!
Fær þig til að
trúa á kraftaverk!“
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Mannskæðasta námuslys sögunnar varð
í Benxihu-kolanámunni í Liaoning í Kína
árið 1942 þegar 1.549 námuverkamenn
létust á einu bretti í kolarykssprengingu.

Árlegar tekjur Hafnarfjarðarbæjar verða um það
bil fjórir milljarðar króna
ef álver Alcan stækkar;
um 140-200 þúsund krónur
á hvern Hafnfirðing. Þetta
er mat Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. Samkvæmt því munu árlegar
tekjur bæjarins aukast um
170-230 milljónir króna,
sem svarar til 6-8 þúsund
króna á hvern Hafnfirðing.
Samtök atvinnulífsins telja
þetta villandi mat þar sem
horft sé fram hjá veigamiklum þáttum.

SÝND Í REGNBOGANUM

EKKI

Hvert er mannskæðasta námuslys sögunnar?

Áhrifin eru jafn umdeild og áður

BLEKKINGAMEISTARINN
FRUMSÝND 23. MARS

um þróaðri ríkja. Langflest dauðföll vegna
námuslysa verða í Kína, eða 80 prósent,
þó að námuframleiðsla landsins nemi einungis um 35 prósentum af heimsframleiðslunni.
Samkvæmt opinberum tölum létust 4.746 kínverskir kolanámuverkamenn árið 2006 í sprengingnum, flóðum
og öðrum slysum. Þó létust 20,1 prósenti
færri í námuslysum það ár frá árinu áður á
meðan framleiðsla jókst um 8,1 prósent.
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Engin truﬂun
- Ekkert hlé á góðum myndum

- The New York Times
2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar
gegn framvísun þessarar úrklippu.

Fasteignaskattur vegur þyngst
Stærstur þáttur í auknum tekjum sveitarfélagsins er fasteignaskattur en einnig aukast
tekjur vegna aukinnar umferðar
um hafnarsvæðið. Hafnarfjörður mun spara um 560 milljónir að
núvirði við það að háspennulínur
verði lagðar í jörð.
Tekjur af höfninni í Straumsvík má samkvæmt hafnalögum
aðeins nýta til reksturs hafna
eða endurbóta á þeim. Ef ekki er
tekið tillit til hafnargjalda munu
tekjur bæjarfélagsins verða um
2,2 milljarða króna; um níutíu
þúsund krónur á hvern bæjarbúa. Tekjuauki bæjarbúa yrði þá
um 110 milljónir; um fjögur þúsund krónur á mann á hverju ári.
Ef álverið hættir starfsemi og
er lokað árið 2014 gæti núvirt
tekjutap bæjarins numið um 600
milljónum króna. Bróðurpartur
þess taps, um 450 milljónir, væri
tapaðar útsvarstekjur og afgangurinn kemur fram í lægri fasteignaskatti.
Samtökin Sól í Straumi, sem
beita sér gegn stækkun álversins, fagna niðurstöðum skýrslunnar og telja sýnt fram á að
tekjur Hafnarfjarðarbæjar af álversstækkun upp á 800 til 1.000
milljónir á ári hafi verið stórlega
ýktar.

TRYGGVI SKJALDARSON „Menn geta

þvargað endalaust,“ segir Tryggvi
Skjaldarson, starfsmaður Alcan, en
„þetta er að minnsta kosti milljarður“.

„Það kemur líka skýrt fram
í skýrslunni að stækkun álvers
mun engu breyta um þróun atvinnumarkaðar í Hafnarfirði,“
segir í tilkynningu frá Sól í
Straumi og vitnað í skýrsluna
þar sem segir að ólíklegt sé að
stækkun álvers breyti nokkru um
atvinnuleysi í Hafnarfirði þegar
fram í sæki. Langtímaatvinnuleysi ráðist af grunnþáttum hagkerfisins, til dæmis skattakerfi
og atvinnuleysisbótum, og einstök fyrirtæki breyti þar litlu.

Hreinn og klár milljarður
Hannes G. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, hefur sagt að tekjur
bæjarins verði um 490 milljónir
króna þegar Alcan fari að starfa
í íslensku skattaumhverfi. Eftir
stækkun verði þetta um 1.431
milljón króna, sem er aukning
um 941 milljón á ári.
Samtök atvinnulífsins benda á
að ekki sé fjallað um aukin viðskipti Alcan við birgja í Hafnarfirði eftir stækkun, en í dag
nema þessi viðskipti um 1.400

HANNES SIGURÐSSON Aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins,
telur áhrifin margföld á við mat Hagfræðistofnunar.

milljónum króna. Þau aukist líklega í 3.600 milljónir á ári eftir
stækkun. Ávinningur Hafnfirðinga af stækkun sé því „margfaldur á við mat Hagfræðistofnunar“.
Þá fái ekki staðist að íbúum og
störfum fjölgi jafn mikið með
stækkun og án hennar, auk þess
sem ekki sé tekið tillit til útflutningstekna og margfeldisáhrifa.
Umhverfisáhrif séu hnattræn.
Tryggvi Skjaldarson, starfsmaður Alcan, telur að skýrsla
Hagfræðistofnunar geri ekkert annað en að rugla fólk. Staðreyndin sé sú að tekjur Hafnarfjarðarbæjar muni aukast um
meira en milljarð á ári.
„Menn geta þvargað endalaust
um það hvaða tölur þetta eru nákvæmlega en það er hreint og
klárt að þetta er að minnsta kosti
milljarður á ári,“ segir hann.

FRÉTTASKÝRING
GUÐRÚN HELGA SIGURÐARD.
ghs@frettabladid.is
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b¶AR SEM ÁG SIT HÁR OG M¾NI ¹ SPARISTELL
IÈ MITT LIGGUR BEINAST VIÈ AÈ NEFNA ÖAÈ
SEM MÅN BESTU KAUP m SEGIR +ATRÅN *AK
OBSDËTTIR ÅSLENSKUFR¾ÈINGUR OG VARA
FORMAÈUR 6INSTRI GR¾NNA
b¡G KEYPTI ÖETTA STELL HJ¹ ¶ORSTEINI
"ERGMANN FYRIR FIMM ¹RUM OG ÖAÈ
ER ENN EINS OG NÕTT ¶AÈ KOSTAÈI EIG
INLEGA EKKI NEITT ¹ SÅNUM TÅMA ER
EINSTAKLEGA FAGURT MEÈ GULUM OG
APPELSÅNUGULUM BLËMUM OG VEKUR
AÈD¹UN ALLRA MINNA MATARGESTAm
6ARAFORMAÈURINN KVEÈST ÖË
HAFA KEYPT KÎTTINN Å SEKKNUM Å ËF¹
SKIPTI SÁRSTAKLEGA Å FATAVERSL
UNUM
b¡G HEF GERT MÎRG SKELFI
LEGA VOND FATAINNKAUP VIRKI
LEGA VOND 3TUNDUM KEMUR

EITTHVAÈ YFIR MIG Å BÒÈINNI OG ÁG
KAUPI FLÅKUR SEM MÁR LÅST VEL ¹ EN
UM LEIÈ OG HEIM ER KOMIÈ HRISTI
ÁG HAUSINN OG SPYR HVAÈ VAR ÁG
AÈ SP¹m
+ATRÅN TELUR TIL MÕMÎRG
D¾MI UM GYLLTAN SAMKV¾MIS
KL¾ÈNAÈ SEM VAR ALDREI NOTAÈ
UR EN ALLJËTASTA FLÅKIN SEM HÒN
HEFUR KEYPT VAR GALLAVESTI
b¶AÈ VAR GREINILEGA ¹ TALS
VERT ST¾RRI KONU EN MIG OG
SKREYTT MEÈ STËRUM RAUÈ
UM BLËMUM %INHVERRA HLUTA
VEGNA LEIST MÁR VEL ¹ ÖETTA Å
BÒÈINNI AUK ÖESS SEM ÖAÈ KOST
AÈI LÅTIÈ EN ÖETTA VESTI ER GËÈU
HEILLI EKKI LENGUR TILm

'«¨ (²32¨
%.')&%2 ¥ &2934)
N Listakokkurinn Friðrik Valur Karlsson á veitingastaðnum Friðriki V á
Akureyri geymir engifer í frysti.
b¡G NOTA RÎDDINA
MIKIÈ OG DREKK ÖVÅ
MIKIÈ ENGIFERTE /FT
HEF ÁG REKIÈ MIG ¹
ÖAÈ AÈ FERSKT ENGI
FER ER FLJËTT AÈ VERÈA
SEIGT OG TREFJËTT
ÖEGAR MAÈUR GEYMIR ÖAÈ Å K¾LI ¡G ER
ÖVÅ FARINN AÈ SKELLA ÖVÅ BEINT Å FRYSTI
KISTUNA ÖEGAR ÁG KEM MEÈ ÖAÈ HEIM
ÒR BÒÈINNI m SEGIR &RIÈRIK OG B¾TIR ÖVÅ
VIÈ AÈ MEÈ ÖVÅ AÈ GEYMA ENGIFER Å
FRYSTI SÁ EKKI AÈEINS VERIÈ AÈ HALDA
Å G¾ÈIN HELDUR SÁ EINNIG AUÈVELT AÈ
VINNA MEÈ RËTINA ÖEGAR HÒN ER FROS
IN b%F MAÈUR ¹ GOTT RIFJ¹RN ER BEST AÈ
RÅFA ENGIFERRËTINA NIÈUR MEÈAN HÒN ER
ENN FROSIN m SEGIR &RIÈRIK

N $ÕRAHALD

3KRAUTFISKAR ¹ HEIMILUM
4IL AÈ G¾LUDÕRIN ÖRÅFIST SEM BEST ÖARF AÈ HUGA VEL AÈ
UMHIRÈU ÖEIRRA OG AÈBÒNAÈI 3KRAUTFISKAR HAFA ¹TT ERF
ITT UPPDR¹TTAR ¹ MÎRGUM HEIMILUM BÎRNUM OG FULL
ORÈNUM TIL MIKILLAR ARM¾ÈU EN TIL AÈ FISKARNIR ÖRÅFIST
SEM BEST ER NAUÈSYNLEGT AÈ HAFA GOTT OG HREINLEGT FISKABÒR OG SÕRUSTIG P( UM
SJÎ &LESTIR SKRAUTFISKAR ÖOLA ¹G¾TLEGA VENJULEGT KRANAVATN ¥ FISKABÒRINU GETUR
NITUR VERIÈ FLJËTT AÈ MAGNAST UPP VEGNA NIÈURBROTS ¹ FËÈURLEIFUM SAUR OG ROTN
ANDI LÅFVERUM OG ORÈIÈ AÈ EITRI FYRIR FISKINN ¶VÅ ER MIKILV¾GT AÈ HALDA FËÈURGJÎF Å
L¹GMARKI -IKILV¾GT ER AÈ GEFA NÕJUM BÒRUM TÅMA ¹ÈUR EN FISKUM ER SLEPPT ÒT Å
%F LÅFHREINSIR ER SETTUR ÒT Å RASKAST JAFNV¾GIÈ Å BÒRINU OG ÖVÅ M¹ ALDREI SKIPTA UM
VATN OG HREINSA LÅFHREINSI SAMA DAG "EST ER AÈ L¹TA NOKKRAR VIKUR LÅÈA ¹ MILLI
3J¹ N¹NAR ¹ WWWDYRIS

N ,¾KKUN VIRÈISAUKASKATTS

&LEIRA L¾KKAR EN MATURINN
¶AÈ FËR VARLA FRAMHJ¹ NEYTENDUM AÈ MATV¾LAVERÈ L¾KKAÈI UM
SÅÈASTLIÈIN M¹NAÈAMËT ®LLU MINNI UMR¾ÈA HEFUR HINS VEGAR
VERIÈ UM AÈRAR L¾KKANIR ¹ VIRÈISAUKASKATTI SEM ÖË TËKU GILDI ¹
SAMA TÅMA
(ÒSHITUNARKOSTNAÈUR L¾KKAÈI EN HITAVEITA RAFMAGN OG OLÅA
TIL HÒSHITUNAR B¹RU ¹ÈUR FJËRT¹N PRËSENTA VIRÈISAUKASKATT SEM NÒ
HEFUR L¾KKAÈ NIÈUR Å SJÎ PRËSENT ¶¹ HEFUR SKATTUR ¹ BËKUM L¾KK
AÈ ÒR FJËRT¹N PRËSENTUM NIÈUR Å SJÎ OG VIRÈISAUKASAKTTUR ¹ HLJËM
PLÎTUM HEFUR L¾KKAÈ ÒR   PRËSENTUM NIÈUR Å SJÎ
SKRIFTARGJÎLD FJÎLMIÈLA L¾KKA EINNIG SEM OG SKATTHEIMTA AF VEGAMANNVIRKJ
UM 6EGTOLLUR Å (VALFJARÈARGÎNGUM HEFUR ÖVÅ L¾KKAÈ
3KATTAL¾KKANIR UM SÅÈUSTU M¹NAÈAMËT HAFA ÖVÅ ¹HRIF VÅÈA OG LEIÈA TIL RÒM
LEGA TVEGGJA PRËSENTA L¾KKUNAR ¹ VÅSITÎLU NEYSLUVERÈS

N .EYTENDAVERÈLAUNIN 

"ËNUS VALIÈ FYRIRT¾KI ¹RSINS
.EYTENDAVERÈLAUNIN VORU AFHENT  MARS SÅÈASTLIÈINN Å TILEFNI AF ALÖJËÈADEGI
NEYTENDARÁTTAR 6AL ¹ FYRIRT¾KI FËR FRAM MEÈ NETKOSNINGU OG ÖAU TÅU FYRIRT¾KI
SEM HLUTU FLESTAR TILNEFNINGAR FR¹ NEYTENDUM KOMUST ¹FRAM Å ÒRSLIT 2ÒMLEGA
 NEYTENDUR GREIDDU ATKV¾ÈI Å SÅÈARI ATKV¾ÈAGREIÈSLUNNI OG VARÈ VERSLUNIN
"ËNUS HLUTSKÎRPUST OG HLAUT ÖVÅ .EYTENDAVERÈLAUNIN  &YRIRT¾KIN )CELAND
%XPRESS OG !TLANTSOLÅA URÈU Å ÎÈRU OG ÖRIÈJA S¾TI OG HLUTU HVATNINGARVERÈLAUN
¶AÈ VORU .EYTENDASAMTÎKIN OG "YLGJAN SEM VEITTU VERÈLAUNIN
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Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað
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Mest nammi í Freyjueggi
Það fer að styttast í páska
og þá er ómissandi fyrir mörg börnin að byrja á
því að finna páskaeggið í
leynum. Smekkur manna
er misjafn og vilja sumir
meira súkkulaði á meðan
aðrir vilja besta innihaldið.
Fréttablaðið gerði litla verðkönnun til að athuga hvað
páskaeggin kosta og hvaða
góðgæti finnst inni í þeim.
Þrír umsvifamestu innlendu framleiðendur páskaeggja þetta árið eru
Freyja, Góa og Nói-Síríus. Þar fyrir
utan láta sumar verslanir, líkt og
Bónus, framleiða fyrir sig egg sérstaklega. Fréttablaðið fór á stúfana
í Bónus, Fjarðarkaup, Hagkaup,
Krónuna, Nettó, Nóatún og Samkaup til að athuga
verð og innihald
páskaeggja frá
þessum þremur
stærstu
framleiðendum,
Góu eggi

númer 6, Freyjurís eggi númer 9 og
Nóa-Síríus eggi númer 6. Af þessum eggjum er eggið frá Nóa-Síríusi stærst, 600 grömm, en sælgætið sem fylgdi hverju eggi var mest
hjá Freyju, 272 grömm. Eggin frá
Freyju og Nóa-Síríusi voru ódýrust
hjá Bónus. Eggið frá Góu var ekki
til hjá Bónus, og var það ódýrast
hjá Samkaupum í Hafnarfirði.

0¹SKAEGG NÒMER  FR¹ 'ËU
„Spyr sá sem ekki veit,“ segir málshátturinn í páskaeggi númer 6 frá
Góu, en eggið vegur 530 grömm.
Inni í egginu má finna alls konar
góðgæti, eins og karamellur, kúlur,
lakkrís, sleikjó, hlaup, konfekt og
fleira, og vó innihaldið 202 grömm
og því rúm 38 prósent af egginu.
Minnst sælgæti var því í Góuegginu.
Ódýrast er eggið hjá Samkaupum í Hafnarfirði, 1.099 krónur,
en dýrast í Nóatúni, 1.399 krónur.
2ÅSEGG NÒMER  FR¹
&REYJU
„Allt sem þú þarft
í lífinu er þekk-

ingarskortur og sjálfstraust,“ segir
málshátturinn í Ríseggi númer
9. Auk eggsins fylgir ríssúkkulaðistöng og er eggið sjálft úr ríssúkkulaði, í stað hreins súkkulaðis.
Samkvæmt umbúðunum átti eggið
að vega 475 grömm, en við vigtun kom í ljós að allt eggið vó 520
grömm, eða 495 grömm án ríssúkkulaðisins. Af öllum eggjunum fylgir mest sælgæti Freyjuegginu, 272
grömm, en 245 grömm ef ríssúkkulaði er ekki tekið með í reikninginn. Sælgætið er því 52 prósent af
heildarþyngd eggsins. Það sælgæti
sem fylgir er meðal annars kúlur,
karamellur, konfektmolar, hrískúlur, möndlur og hlaupeðlur.
Lítill verðmunur er á Freyjueggjum í Bónus og Krónunni, en
Bónus er þó krónu ódýrari og kostar eggið 1.398 krónur. Dýrast var
eggið í Nóatúni, þar sem eggið
kostar 1.698 krónur.

0¹SKAEGG NÒMER  FR¹ .ËA 3ÅRÅUS
„Sjaldan er það að einskis sé áfátt,“
segir í páskaegginu númer 6 frá
Nóa-Síríusi. Eggið allt vegur 600
grömm, en þar af vegur innvolsið
243 grömm. Sælgætið er því rúm
40 prósent af heildarþyngd eggsins. Í egginu má meðal annars
finna brjóstsykur, kúlur, karamellur, konfektmola og gúmmí.
Lítill verðmunur er á milli
Krónunnar og Bónus, en líkt og
með Freyjueggið bauð Bónus
einni krónu betur og selur eggið
á 1.398 krónur. Dýrast var eggið í
Nótatúni, þar sem eggið kostaði 1.698 krónur.
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(VÅTFLIBBARNIR FARA

"AKKAVÎR STYÈUR VIÈ NÕSKÎPUN

3TJËRNENDUR %IMSKIPAFÁLAGSINS STEFNA AÈ ÖVÅ AÈ
SELJA EIGNIR ÒT ÒR K¾LIGEYMSLUFYRIRT¾KINU !TLAS
#OLD 3TORAGE SEM G¾TI SKILAÈ ÖEIM ÎLLU KAUP
VERÈINU TIL BAKA ¶¹ ER UNNIÈ AÈ ÖVÅ AÈ B¾TA
REKSTUR !TLAS MEÈ L¾KKUN REKSTRARKOSTNAÈAR OG
H¾KKUN TEKNA 3TARFSMÎNNUM FÁLAGINS HEFUR
F¾KKAÈ UM  MANNS EFTIR AÈ %IMSKIPAFÁLAG
IÈ TËK ÖAÈ YFIR EN bHVÅTFLIBBARm OG GAMLIR LYKIL
STJËRNENDUR ERU Å HËPI ÖEIRRA SEM HAFA FENGIÈ AÈ
TAKA POKANN SINN ¶ESSAR AÈGERÈIR KOMA SP¹NSKT
FYRIR SJËNIR ÖEGAR ORÈ 2EYNIS 'ÅSLASONAR FORSTJËRA
!TLAS FR¹ ÖVÅ ER YFIRTÎKUNNI LAUK
ERU HÎFÈ Å HUGA (ANN SAGÈI Ö¹
b!TLAS ER FRAMÒRSKANDI FYRIRT¾KI
MEÈ STERKT STJËRNENDATEYMI
SEM HEFUR SKILAÈ GËÈUM ¹R
ANGRI AÈ UNDANFÎRNU OG ¹
ÖESSUM STYRKU STOÈUM
¾TLUM VIÈ AÈ BYGGJA
ENN FREKAR cn

¶AÈ F¾RIST Å AUKANA AÈ ÅSLENSK STËRFYRIRT¾KI
VEITI FÁ TIL AFMARKAÈRA VERKEFNA Å (¹SKËLA ¥S
LANDS "AKKAVÎR 'ROUP OG (¹SKËLI ¥SLANDS HAFA
GERT MEÈ SÁR SAMNING UM AÈ FÁLAGIÈ STYRKI VIÈ
SKIPTA OG HAGFR¾ÈIDEILD (¹SKËLA ¥SLANDS UM
FIMM MILLJËNIR ¹ ¹RI ¹RIN   OG  
MËTI SKULDBINDUR VIÈSKIPTA OG HAGFR¾ÈIDEILD TIL
AÈ HAFA ¾VINLEGA Å BOÈI KENNSLU Å FRUMKVÎÈLA
OG NÕSKÎPUNARFR¾ÈUM SEM TEKUR MIÈ AF NÕJ
USTU ÖEKKINGU Å ÖEIM FR¾ÈUM %INNIG MUN HÒN
STUNDA REGLUBUNDNAR RANNSËKNIR ¹ SVIÈI FRUM
KVÎÈLA OG NÕSKÎPUNARFR¾ÈA
+RISTÅN )NGËLFSDËTTIR REKTOR )NGJALD
UR (ANNIBALSSON PRËFESSOR OG
GÒST 'UÈMUNDSSON FOR
STJËRI "AKKAVARAR UNDIRRIT
UÈU SAMNINGINN VIÈ H¹
TÅÈLEGA ATHÎFN Å (¹SKËLA
¥SLANDS Å G¾R

Sainsbury óskar
eftir lengri tíma
Nokkrir
hafa
Stjórn bresku matverið orðaðir við
vörukeðjunnar SaSainsbury, þar á
insbury er sögð
meðal Baugur sem
fylgjandi því að
nýtti sér hækkun á
biðla til bresku yfgengi bréfa í keðjirtökunefndarinnunni og seldi með
ar um að framgóðum
hagnaði.
lengdur
verði
lokafrestur
fjár- )..+!50!0/+) 4IL ATHUGUNAR ER ËSK Þessu til viðbótar
festahópsins CVC EFTIR FRAMLENGINGU FRESTS TIL AÈ LEGGJA lýsti fyrir skömmu
hópur bandaríska
til að leggja fram FRAM YFIRTÎKUTILBOÈ Å 3AINSBURY
fjárfesta
yfir
yfirtökutilboð
í
áhuga sínum og orðrómur er um
keðjuna. Breska dagblaðið Times
áhuga þriðja fjárfestahópsins.
hefur eftir Philip Hampton, stjórnBreska yfirtökunefndin gaf fjárarformanni Sainsbury, sem er
festum frest til 13. apríl til að leggja
þriðja stærsta matvörukeðja Bretfram formlegt tilboð. Rætt hefur
lands, að hann sé tilbúinn til að fara
verið um að tilboð í Sainsbury komi
fram á lengri frest á meðan CVC
til með að hljóða upp á 11 milljarða
íhugar tilboð. Fjölmiðlum í Bretpunda, jafnvirði 1.436 milljarða íslandi þykir þetta auka enn líkurnlenskra króna, hið minnsta.
ar á að Sainsbury falli CVC í skaut
leggi hópurinn fram tilboð.
JAB

Tilkynning
um birtingu lýsingar
Teymis hf.
22. mars 2007
Teymi hf. hefur gefið út lýsingu vegna hlutafjárútboðs félagsins sem
hefst klukkan 10, fimmtudaginn 22. mars 2007 og lýkur klukkan 16,
föstudaginn 23. mars 2007.
Hægt er að nálgast lýsinguna á vef Teymis, www.teymi.is, vef Landsbankans, www.landsbanki.is og í fréttakerfi Kauphallar Íslands hf.,
www.icex.is. Prentuð eintök er hægt að nálgast hjá útgefanda, Teymi
hf., Skútuvogi 2, Reykjavík, og hjá umsjónaraðila, Landsbanka
Íslands hf., Hafnarstræti 5., 3. hæð, Reykjavík.
Fyrirhugað er að hækka hlutafé Teymis um 842.105.263 hluti og skrá
hlutafjárhækkunina í Kauphöll Íslands hf. eigi síðar en 3. apríl 2007.
Nýir hlutir í Teymi verða seldir í hlutafjárútboði á genginu 4,75 krónur
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á hvern hlut.
Allir hlutir í Teymi eru í einum flokki og eru jafnréttháir. Heildarfjöldi
hluta í Teymi að lokinni fyrirhugaðri hlutafjárhækkun verður
3.570.305.263 hlutir.
Nánari upplýsingar um útboðið og skilmála þess má finna í
lýsingu Teymis.

-!2+!¨305.+4!2
'REININGARDEILD ,ANDSBANKANS SP¹IR
ÖVÅ AÈ VÅSITALA NEYSLUVERÈS H¾KKI UM
  PRËSENT Å APRÅL 'ANGI ÖAÈ EFTIR
L¾KKAR VERÈBËLGA ÒR   PRËSENTUM Å
  PRËSENT
3AMKEPPNISEFTIRLITIÈ SÁR EKKI ¹ST¾ÈU
TIL AÈ AÈHAFAST VEGNA KAUPA "ÅLA
NAUSTS HF ¹ "¾JARDEKKI EHF OG $EKKI
IS ANNARS VEGAR OG (JËLBARÈAVERK
ST¾ÈINU $EKKINU EHF HINS VEGAR
3AMKEPPNISEFTIRLITIÈ SEGIR SAMRUNANN
EKKI HAFA SKAÈLEG SAMKEPPNISLEG
¹HRIF AUK ÖESS SEM INNFLUTNINGUR
¹ DEKKJUM SÁ AUÈVELDUR OG VEITI
UMTALSVERT VERÈAÈHALD
,AUNAVÅSITALAN H¾KKAÈI UM  
PRËSENT ¹ MILLI M¹NAÈA Å FEBRÒAR
SAMKV¾MT ÒTREIKNINGUM (AGSTOF
UNNAR 6ÅSITALAN HEFUR H¾KKAÈ UM  
PRËSENT SÅÈASTLIÈNA TËLF M¹NUÈI

&ENGJU KAUPVIRÈIÈ TIL BAKA
Hf. Eimskipafélagið gæti
fengið nær allt kaupverð
Atlas Cold Storage til baka
með eignasölu fyrir tæpa
35 milljarða króna. Horft er
til kanadískra lífeyrissjóða
sem kaupenda. Tap varð á
rekstri félagsins á fyrsta
ársfjórðungi.
Hf. Eimskipafélag Íslands undirbýr sölu fasteigna dótturfélagsins Atlas Cold Storage til erlendra
og jafnvel íslenskra fjárfesta
með fulltingi Royal Bank of Canada. Fyrirtækið hefur í hyggju að
leigja eignir þessa annars stærsta
frysti- og kæligeymslufyrirtækis Norður-Ameríku til baka á sem
hagstæðustum kjörum.
Forstjórinn Baldur Guðnason
býst við að sala á fasteignum og
lóðum geti skilað félaginu yfir 600
milljónum Kanadadala, tæpum 35
milljörðum, sem er heldur yfir því
markaðsvirði sem upphafleg athugun gerði ráð fyrir. Þegar fyrirtækið yfirtók Atlas síðla árs 2006
nam heildarvirði félagsins 630
milljónum Kanadadala að meðtöldum öllum kostnaði vegna yfirtökunnar.
„Við förum inn með óbundnar
hendur til þessa verkefnis en teljum að kanadískir lífeyrissjóðir

&2 35.$!(®&. 5NNIÈ ER AÈ ¹REIÈANLEIKAKÎNNUN ¹ !TLAS #OLD 3TORAGE DËTTURFÁLAGI
(F %IMSKIPAFÁLAGSINS VEGNA SÎLU ¹ EIGNUM FÁLAGSINS
&2¡44!",!¨)¨'6!

gætu verið áhugasamir kaupendur,“ segir Baldur. Lífeyrissjóðir
í Kanada horfa á fjárfestingar til
lengri tíma, sem felur í sér lægri
ávöxtunarkröfu. Einnig kemur til
greina að fyrirtækið sjálft taki
hlut í félagi utan um eignirnar.
Með sölunni léttist á skuldsetningu Eimskipafélagsins og gera
stjórnendur þess ráð fyrir að eiginfjárhlutfall samstæðunnar fari
úr 29 prósentum í 35. Baldur bendir á að kaup félagsins í Atlas og
Daalimpex, einu stærsta frystigeymslufyrirtæki Evrópu, eru
öðrum þræði fjárfesting í eignum
og lóðum og því fæst sjálfur reksturinn fyrir lítið sem ekkert.
Baldur hefur verið ráðinn forstjóri Hf. Eimskipafélagsins en
hann var forstjóri dótturfélagsins
Eimskips. Félögin tvö munu brátt

sameinast undir merkjum Hf.
Eimskipafélagsins.
Fyrirtækið tapaði sex milljónum evra, um 530 milljónum króna,
á fyrsta ársfjórðungi rekstrarársins, sem lauk í janúar. Er þetta
jafnan lakasti fjórðungurinn en
hagnaður var undir spám greiningardeilda bankanna. Umbreytingar
í rekstri settu svip sinn á uppgjörið, til dæmis voru fjármagnsliðir
neikvæðir um 1,6 milljarða en þar
af féllu 700 milljónir eingöngu til
vegna skulda af Atlas-kaupum.
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) nam 2.850
milljónum króna. „Ég er ánægður
með fjórðunginn, við teljum okkar
hafa náð góðum árangri,“ sagði
Magnús Þorsteinsson, stjórnarformaður félagsins, á kynningarfundi í gær.
EGGERT FRETTABLADIDIS

Deila Finnair og FL Group leyst
Skorið hefur verið á hnútinn í deilu
stjórnar Finnair og FL Group með
þeim hætti að Sigurður Helgason, fyrrverandi forstjóri Flugleiða, tekur sæti í stjórninni. Hannes Smárason, forstjóri FL Group,
dregur um leið til baka framboð
sitt til stjórnar. Aðalfundur Finnair er í dag.
Finnska ríkið, stærsti eigandi
Finnair, og stjórn flugfélagsins
höfðu sett sig upp á móti stjórnarsetu Hannesar og tilnefnt átta
menn í stjórn. Nú hafa verið gerðar breytingar á þeim lista og Sigurði bætt við.
Að sögn Kristjáns Kristjánssonar, forstöðumanns upplýsingasviðs FL Group, var lögð áhersla

á að leysa málið með farsælum
hætti þannig að það kæmi félaginu sem best. Þannig fer Sigurður í raun ekki inn í stjórnina sem
fulltrúi FL Group heldur fremur
sem óháður fulltrúi allra hluthafa.
Á þetta var lögð áhersla af hálfu
finnska ríkisins og stjórnarinnar þar sem um almannahlutafélag
væri að ræða.
„Við lögðum áherslu á að geta
boðið Finnair ákveðna reynslu
og þekkingu í alþjóðlegum flugrekstri og teljum því marki vel náð
með því að Sigurður samþykkti að
taka sæti í stjórninni. Svo teljum
við um leið að það auki verðgildi
hluta allra hluthafa að fá inn jafn
reyndan mann úr þessum geira,“

Kaupa meira
í Storebrand

Bankarnir stóðu
sig betur en síðast

Kaupþing keypti 1,9 prósenta hlut í
norska fjármálafyrirtækinu Storebrand fyrir 4,9 milljarða króna í
gær. Þetta kom fram á fréttasíðunni E24. Þar sem bankinn þarf
ekki að tilkynna um þessi viðskipti
til Kauphallarinnar í Ósló er óvíst
hvort bréfin voru keypt fyrir bankann sjálfan eða fyrir kúnna.
Kaupþing flaggaði 10,43 prósenta
hlut í Storebrand á þriðjudaginn,
degi eftir að bankinn fékk heimild til að fara með allt að fimmtungshlut í norska bankanum. Bankinn varð þar með stærsti hluthafi
norska fyrirtækisins. Frá ársbyrjun hefur gengi hlutabréfa í Storebrand hækkað um 22 prósent. EÖA

Íslensku viðkiptabankarnir og
fjárfestingarbankinn StraumurBurðarás stóðust allir álagspróf
Fjármálaeftirlitsins. Niðurstöður voru birtar í gær, en eftirlitið
framkvæmir slík álagspróf með
reglubundnum hætti.
Síðast voru birtar niðurstöður
fyrir hálfu ári og var eiginfjárhlutfall allra bankanna (CAD-hlutfall) hærra núna en þá.
Í prófinu felst reiknilíkan þar
sem margvísleg áföll eru látin
ganga yfir bankana á sama tíma.
Látið er sem hlutabréf lækki og
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FORSTJËRI &LUGLEIÈA TEKUR S¾TI Å STJËRN
&INNAIR OG (ANNES 3M¹RASON FORSTJËRI
&, 'ROUP DREGUR FRAMBOÈ SITT TIL BAKA ¹
AÈALFUNDI &INNAIR Å DAG

segir Kristján.
FL Group fer með rúmlega 22,3
prósenta eignarhlut í Finnair og er
næststærsti hluthafinn í félaginu.
Um fimm prósent hlutarins eru
bundin í framvirkum samningum.

markaðsskuldabréf, vaxtafryst/
virðisrýrð útlán og fullnustueignir, auk þess sem reiknuð eru inn í
myndina áhrif af lækkun á gengi
krónunnar. Þrátt fyrir þessi samhliða áföll má eiginfjárhlutfall
bankanna ekki fara niður fyrir
lögboðið lágmark.
Á vef Fjármálaeftirlitsins (www.
fme.is) má sjá niðurstöður álagsprófanna eftir einstökum bönkum
auk niðurstaðna í síðasta prófi.
Álagsprófið nú miðaði við stöðu
mála um áramót, en fyrra próf við
júnílok 2006.
ËK¹
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Upplifðu ævintýri
í merkustu stórborg veraldar

BEINT FLUG VIKULEGA Í ALLT SUMAR
GRAND PARCO DEI PRINCIPI

GRAND BEVERLY HILLS

Afar glæsilegt hótel, staðsett miðsvæðis rétt við hinn fræga og
fallega garð, Villa Borghese. Þar er m.a. að ﬁnna meistaraverk
Raphaels, Rubens Bernini og Canova. Stuttur gangur að Via
Veneto, Piazza Spagna og verslunargötunni Via Condotti.

Mjög gott hótel í göngufæri við Via Veneto götuna og Villa
Borghese garðinn. Um það bil 20 mín gangur að Spænsku
tröppunum. Góðar samgöngur eru frá hótelinu að miðbænum.

Verð frá: 69.592,-

Verð frá: 54.633,-

á mann 1 vika, brottför 17. júlí, m.v. 2 í herbergi.

á mann 1 vika, brottför 17. júlí, m.v. 2 í herbergi.

Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting með morgunverði. Verð miðast við að bókað sé á netinu.
Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

Í Róm er meira að skoða en nokkurri
annarri borg í heiminum og í raun
má segja að borgin sé eitt risavaxið
listasafn. Það er gaman að versla í Róm,
hvort sem er í verslunum heimsfrægra
hönnuða, í freistandi sérverslunum við
Spænsku tröppurnar eða á hinum líﬂega
ﬂóamarkaði Porta Portese. Á milli allra
áhugaverðustu staðanna er stutt að
fara og hvarvetna ﬁnnast garðar og torg
til að hvíla lúin bein. Kvöldin í Róm eru
seiðmögnuð og eftir dýrindis máltíð að
hætti Rómverja er lagt út í nóttina og
hið ljúfa líf tekur við.
ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS
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%VRËPUSAMBANDIÈ ER FIMMTUGT UM HELGINA

Ísland sem endranær á hliðarlínunni
!5¨5.. !2.«233/. 3+2)&!2

N

ú á sunnudaginn eru rétt 50 ár liðin frá því að Rómarsáttmálinn var undirritaður, en með honum var Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) sett á laggirnar, fyrirrennari Evrópusambands nútímans.
Rómarsáttmálann undirrituðu á sínum tíma fulltrúar sex ríkja – Belgíu, Hollands, Lúxemborgar, Frakklands, Ítalíu
og Vestur-Þýzkalands. Fríverzlunarsamtök Evrópu, EFTA, voru að
frumkvæði Breta stofnuð í kjölfarið, sem tilraun til að koma á laustengdara efnahagssamstarfi Evrópuríkja en að var stefnt með Efnahagsbandalaginu. Það sýndi sig hins vegar fljótt, að EFTA myndi
aldrei geta staðið EBE á sporði; strax snemma á sjöunda áratugnum
gerðu Bretar sína fyrstu atlögu að því að ganga til liðs við EBE.
Eins og Einar Benediktsson, fyrrverandi sendiherra, hefur rakið
ítarlega í bók sinni um sögu þátttöku Íslands í Evrópusamvinnunni,
íhuguðu Íslendingar alvarlega að sækjast eftir inngöngu í EBE
skömmu eftir að það var stofnað. En niðurstaðan varð sú að fylgja
grannþjóðunum á Norðurlöndunum og Bretlandi í EFTA. EFTAaðild Íslands gekk þó ekki í gildi fyrr en árið 1970, þegar þess var
skammt að bíða að fjögur af þáverandi níu aðildarríkjum semdu um
inngöngu í Evrópubandalagið, eins og EBE hét þegar hér var komið
sögu. Bretland, Írland og Danmörk gengu í Evrópubandalagið árið
1972 en Norðmenn, sem einnig höfðu samið um aðild, felldu inngönguna í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Rétt eins og öll síðustu 50 ár fylgjast Íslendingar með
af hliðarlínunni þegar leiðtogar álfunnar koma saman í Berlín um helgina til að minnast þessa merkisafmælis evrópska samrunaferlisins.
Norðmenn áttu síðan 22 árum síðar eftir að „bjarga“ EFTA frá því
að vera lagt niður sem fjölþjóðleg stofnun með því að hafna gerðum aðildarsamningi við Evrópusambandið öðru sinni (nafngiftin
Evrópusambandið hafði verið tekin upp með gildistöku Maastrichtsáttmálans árið 1993). Þar með hélst fundafært í EFTA með fjórum
aðildarþjóðum – Íslandi, Noregi, Liechtenstein og Sviss – og þar af
hinum þremur fyrsttöldu sem aðildarríkjum EFTA-stoðar Evrópska
efnahagssvæðisins.
Frá því þetta gerðist hefur ESB-stoð EES vaxið úr tólf í 27 aðildarþjóðir, með samtals hátt í 500 milljónir íbúa. Í EFTA-stoðinni eru
hins vegar aðeins um 5 milljónir íbúa. Þetta sýnir glögglega hversu
mikið jaðarfyrirbrigði EES-samstarfið er í Evrópu nútímans. Innan
ESB er enda löngu farið að tala um Evrópu og ESB sem samheiti.
Rétt eins og öll síðustu 50 ár fylgjast Íslendingar með af hliðarlínunni, þegar leiðtogar álfunnar koma saman í Berlín um helgina
til að minnast þessa merkisafmælis evrópska samrunaferlisins. Það
er hins vegar óhætt að slá því föstu að þeim verði ekki stætt á því í
hálfa öld til viðbótar.
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'LAPR¾ÈI OG %VRËPA

(J¹LMAR KJÎRINN REKTOR

%IRÅKUR "ERGMANN FORSTÎÈUMAÈUR
%VRËPUFR¾ÈASETURS (¹SKËLANS ¹ "IF
RÎST ER AÈ LEGGJA LOKAHÎND ¹ NÕJA
BËK &YRIR Ö¹ SEM L¹SU BËKINA 'LAP
R¾ÈI EFTIR %IRÅK ER EF TIL VILL RÁTT AÈ TAKA
AF ÎLL TVÅM¾LI OG ¹RÁTTA AÈ HÁR ER EKKI
¹ FERÈ ÎNNUR SK¹LDSAGA HELDUR FR¾ÈI
RIT ÖAR SEM %IRÅKUR ER ¹ HEIMAVELLI
"ËKIN MUN BERA TITILINN /PIÈ LAND p
STAÈA ¥SLANDS Å SAMHENGI ÖJËÈANNA
¥ HENNI VERÈUR MEÈAL ANNARS R¾TT
UM %VRËPUSAMBANDIÈ EN F¹IR ÖYKJA
HAFA JAFN VÅÈFEÈMA ÖEKKINGU
¹ M¹LEFNUM ÖESS OG %IRÅK
UR ¶Ë HEFUR HEYRST AÈ SJ¹LF
ST¾ÈISFËLKI OG VINSTRI GR¾N
UM FINNIST AÈ FR¾ÈIBËK
IN ¾TTI AÈ HAFA SAMA TITIL
OG SK¹LDSAGAN 'LAP
R¾ÈI

-IKIÈ HEFUR VERIÈ R¾TT UM HVER EIGI
AÈ TAKA VIÈ STÎÈU REKTORS Å ALÖJËÈLEGA
H¹SKËLANUM SEM ¹¾TLAÈ ER AÈ VERÈI
¹ SV¾ÈI VARNARLIÈSINS ¹ 3UÈURNESJ
UM 2UNËLFUR GÒSTSSON SEM GERÈI
GARÈINN FR¾GAN ¹ MEÈAN HANN STARF
AÈI VIÈ (¹SKËLANN ¹ "IFRÎST HEFUR OFT
VERIÈ NEFNDUR SEM TILVONANDI REKTOR
%N ANNAÈ NAFN HEFUR NÒ VERIÈ NEFNT Å
ÖESSU SAMHENGI 3J¹LFUR (J¹LMAR RNA
SON ÖINGMAÈUR &RAMSËKNARFLOKKSINS
ÖYKIR KJÎRINN Å STARFIÈ %KKI ER NËG MEÈ
AÈ HANN HAFI PRËF Å SKËLASTJËRNUN FR¹
"RESKU +ËLUMBÅU H¹SKËLANUM Å
+ANADA HELDUR GEGNDI HANN
EINNIG STARFI SKËLAMEISTARA
&JÎLBRAUTASKËLA 3UÈURNESJA
¹ÈUR EN HANN VAR KJÎRINN
¹ ÖING !ÈD¹ENDUR 2UN
ËLFS ÖURFA ÖË EKKI AÈ

ÎRV¾NTA ÖVÅ G¹RUNGAR SEGJA AÈ ÖESS
IR ¹G¾TU MENN MUNU STARFA SAMAN AÈ
STJËRNUN SKËLANS

&ORFÎLL VALDHAFA
3KEMMST ER AÈ MINNAST ÖESS ÖEGAR
-AGNÒS 3TEF¹NSSON FÁLAGSM¹LAR¹È
HERRA VARÈ AÈ STÅGA ÒR R¾ÈUSTËL VEGNA
VEIKINDA SEM REYNDUST VERA SAM
BLAND AF ¹LAGI OG FLENSU 3VIPAÈA
SÎGU HEFUR SAMFYLKINGARFËLK Å BORGAR
STJËRN AÈ SEGJA 3TEINUNN 6ALDÅS «SK
ARSDËTTIR ER EIN ÖEIRRA SEM HAFA ÖURFT
AÈ TAKA SÁR VEIKINDALEYFI 3TEINUNN
VAR STÎDD ERLENDIS ÖEGAR HJARTSL¹TT
ARTRUFLANIR FËRU AÈ ANGRA HANA OG ER
HÒN ÖVÅ NÒ Å RANNSËKNUM OG LEYFI AÈ
L¾KNISR¹ÈI ¶AÈ ER ÖË GERT R¹È FYRIR
AÈ HÒN VERÈI M¾TT TIL STARFA FYRIR
BORGINA ¹ M¹NUDAG
KAREN FRETTABLADIDIS

Örlagastundin nálgast
T

ilraun Framsóknarflokksins
til að setja sameignarákvæði
um fiskimiðin og aðrar náttúruauðlindir inn í stjórnarskrána í
skyndingu skömmu fyrir kosningar fór út um þúfur. Orðalag ákvæðisins í frumvarpi formanna stjórnarflokkanna var
ekki heppilegt, eins og Magnús
Thoroddsen fyrrum hæstaréttardómari lýsti vel í Morgunblaðinu
15. marz. Fyrsta setning ákvæðisins „Náttúruauðlindir Íslands
skulu vera þjóðareign, þó svo
að ...“ vakti strax hugboð um, að
auðlindirnar skyldu einmitt ekki
vera sameign þjóðarinnar. Hefði
hugur fylgt máli, hefði greinin hljóðað svo: „Náttúruauðlindir Íslands eru þjóðareign.“ Það
orðalag er í samræmi við fyrstu
grein fiskveiðistjórnarlaganna:
„Nytjastofnar á Íslandsmiðum
eru sameign íslensku þjóðarinnar.“ Enn betra væri „ævinleg
þjóðareign“.
Á bak við átökin nú um þjóðareignarákvæðið er saga, sem
vert er að rifja upp við og við.
Þáverandi sjávarútvegsráðherra
og síðar formaður Framsóknarflokksins hafði sérlega forgöngu
um lögfestingu kvótakerfisins
1984 og auðgaðist sjálfur á öllu
saman, en þó ekki eins ótæpilega
og þáverandi varaformaður sama
flokks auðgaðist á einkavæðingu
Búnaðarbankans. Löngu síðar
var lítils háttar veiðigjald leitt
í lög til málamynda. Þetta má
heita hámark ósvífninnar, eins
og ég lýsti á þessum stað fyrir
viku: að afhenda fyrst sameign
þjóðarinnar útvöldum útvegsmönnum og sjálfum sér á silfurfati eftir rangsnúnum reglum og
setja síðan upp glóandi geislabaug og krefjast þess, að eignin, sem búið er að gefa í reynd,
verði eftirleiðis til frekari málamynda skráð sameign þjóðarinn-
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¥ $!' \ &RAMSËKNARFLOKKURINN
ar samkvæmt stjórnarskránni.
Ályktun 29. flokksþings Framsóknarflokksins um efnahagsmál
um daginn er sömu ættar. Núverandi formaður Framsóknarflokksins er ekki fyrr stiginn upp
úr flokksbankastjórastóli sínum
í Seðlabanka Íslands en flokksþingið ályktar um nauðsyn þess
að „afnema pólitískar ráðningar seðlabankastjóra“. Ekki er ráð
nema í tíma sé tekið. Þessi ítrekaða óskammfeilni minnir einna
helzt á manninn, sem myrti foreldra sína og bað um miskunn
– og bar því við, að hann væri
munaðarlaus.
Skoðanakannanir benda nú
til þess, að Framsóknarflokkurinn kunni að bíða afhroð í alþingiskosningunum 12. maí og
tapa kannski helmingi þingsæta
sinna. Framsóknarmenn geta
ekki kvartað undan því, að þeir
hafi ekki verið varaðir við. Þeim
var gerð skýr grein fyrir því í
þrotlausum umræðum um kvótakerfið á sínum tíma og æ síðan,
að ranglætið, sem í kerfinu felst,
yrði ekki þolað og myndi að endingu koma höfundum kerfisins í
koll með einum eða öðrum hætti.
Örlagastundin nálgast grimm og
köld, orti Snorri Hjartarson.
Banvænt ranglæti kvótakerfisins var og er þríþætt. Í fyrsta
lagi var úthlutun kvótanna ranglát og er enn; það hefði verið réttlátara og hagkvæmara að selja

kvótana en afhenda þá ókeypis,
og þannig hefði sameignarákvæði
laganna getað orðið virkt. Í annan
stað var frjálst framsal kvótanna ótækt eins og allt var í pottinn búið: frjálst framsal gat því
aðeins talizt réttlátt, að kvótarnir væru seldir í upphafi frekar en
gefnir. Þessi innbyrðis þversögn í
kvótakerfinu gekk fram af miklum hluta þjóðarinnar. Það, sem
á vantaði til að rétta kúrsinn af,
var réttlát úthlutun í upphafi með
innheimtu veiðigjalds (eða uppboði) og frjálst framsal, en þeirri
leið höfnuðu útvegsmenn og erindrekar þeirra á Alþingi.
Uppsveiflan í efnahagslífinu
undangengin ár hefur dreift athygli og áhyggjum kjósenda frá
ranglæti kvótakerfisins, og þá
komum við að þriðja atriðinu,
sem kann ásamt ýmsu öðru að
kosta ríkisstjórnina þingmeirihluta sinn, ef svo fer sem horfir.
Ranglæti smitar og hleður utan
á sig. Ríkisstjórn, sem drekkur ranglæti eins og vatn, gengur sífellt lengra á sömu braut,
unz mælirinn fyllist. Það liggur
í hlutarins eðli. Eftir að hafa afhent útvegsmönnum kvótann tók
ríkisstjórn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins næsta
skref og seldi bankana og önnur
ríkisfyrirtæki vildarvinum sínum
á undirverði. Um leið hefur ríkisstjórnin stuðlað að stórauknum
ójöfnuði í þjóðfélaginu með því
að þyngja skattbyrði láglaunafólks og hlaða undir auðmenn
með skattfríðindum, og síðan
bítur hún höfuðið af skömminni
með því að þræta fyrir allt saman
þvert á órækar upplýsingar, sem
sjálfur forsætisráðherrann, þá
fjármálaráðherra, lagði fyrir
Alþingi 2005. Stjórnina brestur kjark til að horfast í augu við
eigin gerðir. Þetta hljóta kjósendur að hafa í huga 12. maí.

Smjörklípa í Kastljósi
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gær var sýnt í Kastljósi Ríkissjónvarpsins viðtal
Sigmars Guðmundssonar við Kristin Björnsson,
fyrrum forstjóra Skeljungs. Fyrrum og núverandi
olíuforstjórar hafa um langt skeið setið persónulega
undir þungum sökum vegna samráðs olíufélaganna.
Tæplega er hægt að setja sig í spor þeirra einstaklinga, sem búa við þá réttaróvissu sem þeir hafa búið
við í allt of langan tíma. Í því ljósi er skiljanlegt að
í kjölfar dóms Hæstaréttar í síðustu viku sé mikill
léttir þeirra á meðal.
Almennt átti ég erfitt með að skilja megininntak
viðtalsins og ekki síður tilgang þess. Hvort það átti
að vera tilraun til hvítþvottar veit ég ekki. Kristinn
átaldi m.a. Samkeppnisstofnun. Á þeirri stundu var
Sigmar ekki einn um að fá á tilfinninguna að ábyrgðin lægi ekki hjá Kristni, heldur einhvers staðar annars staðar. Þó að þjóðin hafi séð margar og stórar smjörklípur um dagana kom Kristinn með eina
þegar hann sagði: „Ég er hins vegar að segja við þig,
get alveg sagt það við þig að ég held til dæmis að
samskipti forstjóra olíufélaganna á því tímabili sem
að þarna er um að ræða frá 1991 eða 1993 til 2001,
þau eru alveg örugglega minni heldur en til dæmis

bankastjóra bankanna í dag
eða þá segjum bara rekstraraðila stærstu matvöruverslananna í dag. Ekki sko fyrir
tíu árum heldur í dag, þau
eru örugglega minni og ég
bara fullyrði það vegna þess
að ég veit það“.
Þarna kemur Kristinn
fram með ásökun, m.a. á
hendur rekstraraðila stærstu
matvöruverslananna.
Ég
hlýt að líta svo á að hún snúi
m.a. að Högum. Þessi ásökun
&)..52 2.!3/.
er hvort tveggja röng hvað
Haga varðar og ekki síður
ósvífin. Kristinn fullyrðir að
hann hafi vitneskju um samskipti. Ég hvet Kristin
Björnsson til þess að snúa sér til Samkeppniseftirlitsins, þar sem hann virðist hafa verið heimagangur í rúm fimm ár, og koma þessum upplýsingum á
framfæri. Það verður að teljast með ólíkindum að
fyrrum forstjóri Skeljungs, sem hýsti auk þess hinn
fræga fingrafarafund, skuli nota svo ómerkilega
smjörklípuaðferð sem þessa.
Höfundur er forstjóri Haga hf.
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Kjánaskapur eða
lýðskrum?
býðst frekar í öðrum
löndum, með tilheyrandi mengun. Ábyrgðin er mikil á okkar litla
landi og glaður mun ég
að má með sanni
taka þátt í þessari barsegja að orkufyráttu ráðherrans ef við
irtæki landsins hafi
getum virkilega breytt
gripið gæsina á lofti,
eins miklu og kemur
eftir útgáfu svartrar
fram í máli hennar.
skýrslu IPCC um loftsHversu miklu getum
lagsbreytingar. Lengi
við þó breytt með þessvel hef ég alið þá ósk í «,!&52 36%)..
ari
landspillingarbrjósti mér að vísinda- *«(!..%33/.
stefnu?
menn um allan heim
Tökum annað dæmi. Ef öll samtaki höndum saman og vinni að
anlögð orka sem fer til álframfarsælli lausn á þessum mikla
leiðslu hér á landi, auk þeirra 7
vanda, sem steðjar stöðugt harðterawattstunda sem fyrirhugaðar að lífskjörum hér á jörðinni. En
ar eru til virkjunar, væri knúin af
annað virðist vera uppi á teningnjarðefnaeldsneyti. Hversu mikinn
um hér heima. Málflutningurinn
þátt ætti sú orka í útblæstri kolhefur vægast sagt verið sorglegtvísýrings á heimsvísu? (Forsendur. Stjórnarþingmenn, ráðherrar
ur reikninga byggjast eingöngu á
og rollur raforkufyrirtækjanna
opinberum mengunartölum Samstýra umræðunni langt frá kjarna
einuðu þjóðanna). Niðurstaðan er
málsins. Afstaða þeirra síðast0,09% af heildarútblæstri gróðnefndu getur þó verið afsakanleg
urhúsalofttegunda í öllum heimí ljósi þeirra markmiða sem sótt
inum. Ef umhverfisráðherra álíter að. En sá póll sem umhverfisur að besta leið okkar Íslendinga
ráðherra hefur tekið í hæðina er
til aðstoðar við loftslagsbreytingóafsakanlegur.
ar sé þessi leið, tel ég ráðherrann
Ef einhver metnaður hefði
stórlega vanhæfan. Sú þekking
verið lagður í rannsóknir á hlutsem skapast hefur við virkjanaskipti endurnýtanlegra orkuframkvæmdir hér á landi nýtist
linda Íslands til loftlagsbreytheimsbyggðinni best til frelsunar
inga mætti sjá það svart á hvítu
landa sem nýtir óendurnýtanlega
að sama hversu mörg álver yrðu
orku til rafmagnsveitna, en ekki
drifin af orku landsins, myndi
til frekari útsölu hér heima.
það litlu breyta á heimsvísu í barAð halda því fram að enduráttunni við gróðurhúsaáhrifin.
nýtanlegar orkulindir okkar, sem
Tökum sem dæmi. Samkvæmt
fara minnkandi með ári hverju,
2. áfanga rammaáætlunar iðnaðmuni skipta sköpum í baráttunni
ar- og viðskiptaráðuneytisins er
við loftslagsbreytingar er líkt og
áætlað að hér á landi megi virkja
að segja að Litla–Hraun sé lausn
um 7 terawattstundir á ári, til viðfangelsismála í Suður–Ameríku!
bótar þeirri orku sem nú þegar
Það er mitt faglega mat að
hefur verið beisluð. En hversu
helsta vopnið í baráttunni við
mikið ál er mögulegt að framloftslagsbreytingar er fræðsla
leiða fyrir 7 terawattstundir á
almennings í heiminum á endurári? Niðurstaðan er um 500.000
vinnslu.
tonn og til samanburðar þá nær
Einnig er mjög mikilvægt að
það ekki einu sinni 5% af heildarstórauka fjárframlög til vísindaframleiðslu áls í öllum heiminum.
rannsókna á vistvænum eldsneytHver er þá ávinningurinn? Miðað
isgjöfum. Ísland getur hæglega
við röksemdafærslur umhverfisorðið sá miðpunktur jarðarinnar
ráðherra, í nýlegum viðtölum og
þar sem rannsóknir tengdar loftsgreinarskrifum, er þetta okkar
lagsbreytingum fara fram. Þetta
þyngsta lóð á vogarskálarnar í
gerist þó ekki nema með stuðnbaráttunni við gróðurhúsaáhrifingi ríkisstjórnarinnar.
in. Álframleiðendur fá Ísland að
láni og nýta endurnýjanlega orkugjafa landsins í stað orku unnHöfundur er rafeindavirki og atinnar úr jarðefnaeldsneyti, sem
hafnamaður.
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Hvað hefur maðurinn að fela?
að koma til skýrslugjafar um þetta.“ Athygli vekur að Jón
Steinar bregður hér
fyrir sig minnisleysi.
ón Steinar GunnÞessi yfirlýsing birtlaugsson, hæstaist rúmum mánuði
réttardómari, sendi
áður en Fréttablaðið
frá
sér
yfirlýsbirti tölvupósta Jóningu til fjölmiðla á
ínu Benediktsdóttur
dögunum og mótog Styrmis Gunnarsmælti þeirri staðsonar, en þar var aðhæfingu Ingibjarg- (2%).. ,/&433/.
komu Jóns Steinars að
ar S. Pálmadóttur,
málinu lýst með þeim „gamaner fram kom við vitnaleiðslur
sömu“ orðum Styrmis, að Jóní Héraðsdómi Reykjavíkur, að
ína og Jón Gerald Sullenberger
hann hefði verið undir þrýstþyrftu ekkert að óttast í viðingi margra manna að liðsinna
skiptum sínum við Baugsmenn
Jóni Gerald Sullenberger í aðþví að tryggð Jóns Steinars við
draganda Baugsmálsins. Mér
„ónefndan mann“ væri innvígð
er málið skylt þar sem ég hafði
og ófrávíkjanleg. Í tölvupóstmilligöngu um að Ingibjörg
unum kemur fram, að til stóð
S. Pálmadóttir leitaði til Jóns
að koma ásökunum Jóns GerSteinars. Í símtali greindi ég
alds Sullenberger til yfirvalda.
Jóni Steinari m.a. frá tengslum
hennar við Jón Ásgeir Jóhannesson.
Í yfirlýsingu sinni vill Jón
Með yfirlýsingum IngibjargSteinar gera sem minnst úr
ar S. Pálmadóttur og Jóns
því að aðrir hafi þrýst á, að
Steinars Gunnlaugssonar
hann tæki að sér mál Jóns Geralds Sullenberger. Hann uppsíðustu daga hefur birst enn
hefur sjálfan sig og þykist aðein vísbendingin um það,
eins hafa verið að liðsinna lítilmagnanum í baráttunni við
hvað gerðist í aðdraganda
viðskiptaveldið Baug. Nú hefur
málsins og hverjir áttu þar
Ingibjörg svarað Jóni Steinari
og útskýrt með sannfærandi
hlut að máli.
hætti undir hvaða kringumstæðum Jón Steinar sagði þetta
Með yfirlýsingum Ingibjargvið hana, en hann var lögmaður
ar S. Pálmadóttur og Jóns Steinhennar og var að afsaka framars Gunnlaugssonar síðustu
komu sína gagnvart henni sumdaga hefur birst enn ein vísarið 2002. Ingibjörg greindi frá
bendingin um það, hvað gerðist
samskiptum sínum eiðsvarin
í aðdraganda málsins og hverjir
fyrir dómi.
áttu þar hlut að máli. Þetta var
Þetta er ekki í fyrsta skipti
ekki aðeins spurning um að Jón
sem Jón Steinar Gunnlaugsson
Gerald fengi lögmann heldur
sendir yfirlýsingu til fjölmiðla
hvaða hópur áhrifamanna ætler varðar viðskipti hans við
aði að beita sér fyrir hann gegn
Jón Gerald Sullenberger og að„viðskiptaveldinu“ Baugi. Bakkomu hans að því að kæra fortjaldamakkið er smám saman að
svarsmenn Baugs til Ríkislögopinberast. Ekki bætir úr skák
reglustjóra sumarið 2002. Hinn
að fundarmennirnir á ritstjórn15. ágúst 2005 birtist í Morgarskrifstofu Morgunblaðsins,
unblaðinu yfirlýsing frá Jóni
sem lögðu á ráðin, hafa komið
Steinari sem einnig miðar að
með afar ótrúverðugar lýsingar
því að gera sem minnst úr afá aðild sinni. Kjartan Gunnarsskiptum hans af upphafi málsson segist aðeins hafa verið að
ins. Orðrétt segir Jón Steinlýsa hæfileikum Jóns Steinars
ar í þeirri yfirlýsingu: „Er líkGunnlaugssonar sem lögmanns
legt, þó að ég muni það ekki,
við þá Styrmi og Jón Steinað ég hafi haft samband við
ar sjálfan! Hafði þó Jón Steinlögregluna til að óska eftir
ar verið lögmaður ritstjórnar
að skjólstæðingur minn fengi
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Morgunblaðsins um langa hríð.
Styrmir vill ekki gefa upp nafn
„ónefnda“ mannsins og vildi aðeins sannfæra sig um að Jón
Steinar gæti ráðið við málið
sem lögmaður! Einnig var hann
að treysta „ættarböndin“ við
Kjartan! Jón Steinar segist aðeins hafa verið að taka að sér
lögmannsstörf þar sem hann
væri nánast eini lögmaðurinn í
landinu, sem hafði sjálfstæði til
að standa uppi í hárinu á Baugi.
Á sama tíma var hann þó lögmaður eins stærsta hluthafans
í Baugi, sambýliskonu forstjórans!
Ótrúverðugar skýringar þremenninganna eru ekki eina
ástæðan fyrir því að ekki er
mark takandi á orðum þeirra
um aðdraganda Baugsmálsins. Að framan er vikið að yfirlýsingu Jóns Steinars og andsvari Ingibjargar S. Pálmadóttur. Þar stendur orð gegn orði.
Einnig er að framan vikið að
orðum í yfirlýsingu Jóns Steinars Gunnlaugssonar frá því í
ágúst 2005, áður en upp um afskipti hans komst þegar tölvupóstar Jónínu og Styrmis voru
birtir opinberlega. En fleira
kemur til varðandi þau ummæli sem veldur því að ekki
er hægt að taka mark á þeim.
Í vitnisburði Jóns H. B. Snorrasonar, fyrrverandi saksóknara
í Baugsmálinu, lýsti hann aðdraganda málsins og samskiptum sem hann þá átti við Jón
Steinar Gunnlaugsson. Greindi
hann þar frá því að Jón Steinar hefði komið gögnum til sín
og þeir síðan fundað um málið í
nokkur skipti áður en Jón Gerald Sullenberger kom fyrst til
skýrslugjafar. Sú lýsing er algjörlega á skjön við þá lýsingu,
sem fram kemur í tilvitnuðum orðum Jóns Steinars Gunnlaugssonar frá því í ágúst 2005.
Lýsing Jóns H.B. Snorrasonar var gefin af honum sem
vitni fyrir dómi og þegar af
þeirri ástæðu ber að taka fremur mark á honum í þessu sambandi en Jóni Steinari Gunnlaugssyni.
Höfundur er stjórnarformaður
Baugs Group hf.
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'UÈMUNDUR "ERGSSON SKRIFAR UM
ÅBÒÈIR FYRIR ALDRAÈA
3IV &RIÈLEIFSDËTTIR VAR Å SJËNVARPINU EITT
KVÎLDIÈ OG HÁLT ¹ NÕRRI SKËFLU MEÈ D¹
LITLUM MOLDARHNAUS ¹ LENGDAR STËÈ
HËPUR FËLKS SEM FAGNAÈI ENDA VON
ÖAÈ ¹TTI AÈ FARA AÈ BYGGJA HÒS FYRIR
ALDRAÈA OG ÎRYRKJA ¹ ÖESSUM STAÈ OG
ER FULL ¹ST¾ÈA AÈ FAGNA ÖVÅ ¡G HEFÈI
SAMT FREKAR KOSIÈ AÈ SJ¹ HANA MEÈ
LYKLAKIPPU Å HÎNDUNUM OG VERA AÈ AF
HENDA FYRSTU ÅBÒÈINA Å NÕRRI BLOKK SVO
MIKIL ER ÖÎRFIN FYRIR HÒSN¾ÈI HANDA
ÎLDRUÈUM OG ÎRYRKJUM %N EINHVERN
TÅMA KEMUR AÈ ÖVÅ AÈ Å HÒSIÈ NÕJA
VERÈUR FLUTT -IG LANGAR AÈ SPYRJA NÒ

ÖEGAR LËÈIN ER FENGIN HVORT BÒIÈ SÁ
AÈ TEIKNA HÒSIÈ OG SAMÖYKKJA OG HVE
LANGAN TÅMA TEKUR AÈ BYGGJA %INN
IG HVORT ÖAÈ SÁU TIL PENINGAR OG HVAÈ
SÁ ¹LITIÈ AÈ HÒSIÈ MUNI KOSTA HVEN¾R
EIGI AÈ FLYTJA Å HÒSIÈ OG HVORT BYRJ
AÈ SÁ ¹ GRUNNINUM EÈA HVORT EIGI AÈ
GERA ALLT ÖETTA ¹ N¾STA KJÎRTÅMABILI
¶AÈ ÖARF AÈ DRÅFA Å ÖESSU ÖVÅ NEYÈ
AR¹STAND ER Å HÒSN¾ÈISM¹LUM ALDR
AÈRA OG ÎRYRKJA ÖVÅ ÖARF AÈ SETJA KRAFT
Å ÖETTA NÒNA STRAX OG EKKERT SLËR
¶AÈ ERU &RAMSËKN ÖUNGB¾R SPOR
ÖEIM ER NÒ SÅFELLT AÈ HRAKA
²T GANGA AF !LÖINGI ALLIR Å VOR
OG ALDREI ÖEIR KOMA TIL BAKA
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GAMLA SILFURMUNI SEM
OFTAR EN EKKI ERU ERFÈA
GRIPIR (ANN ER S¹ EINI ¹
LANDINU SEM BÕÈUR UPP
¹ ÖESSA ÖJËNUSTU

-ETALLITIR KJËLAR VASAR ¹
FLÅKUM OG LEGGHLÅFAR ERU
MEÈAL ÖESS SEM VERÈUR HEITT Å
TÅSKUNNI Å SUMAR
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3TËR GYLLT
SILFRUÈ OG
STEINASKREYTT
KVEN OG
KARLÒR VIRÈ
AST ¾TLA AÈ
VERA ¹FRAM
Å TÅSKU N¹I
SP¹R TÅSKU
SPEKÒLANTA
FRAM AÈ
GANGA
2ÕMINGARSALA

STENDUR YFIR ¹ SÕNINGAR ELDHÒS
INNRÁTTINGUM Å )NNRÁTTINGUM
OG T¾KJUM RMÒLA  .¹NARI
UPPLÕSINGAR ¹ WWWI TIS EÈA Å
SÅMA  
3KR¹NING ER HAFIN FYRIR &ITNESS

HELGINA  EN UPPLÕSINGAR
UM MËT OG SKR¹NINGAREYÈU
BLÎÈ ERU INNI ¹ FITNESSIS -¾LT
ER MEÈ AÈ SKR¹ SIG SEM ALLRA
FYRST ÖVÅ FRESTUR RENNUR ÒT 
APRÅL
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„Rangt“
verður rétt
Á hárgreiðslustofunni Gel gilda
engar sérstakar reglur um hvað
er í tísku og hvað ekki.
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b-ARGIR HUGSA MEÈ HRYLLINGI TIL ÖESS ÖEGAR STR¹KAR SKIPTU H¹RINU FYRIR MIÈJU ¶ETTA N¹ÈI H¹PUNKTI SÅNUM Å
KRINGUM  EN SUMIR GENGU JAFNVEL SVO LANGT AÈ SOFA MEÈ SPENNUR Å TOPPNUM TIL AÈ FULLKOMNA GREIÈSL
UNAm

Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Ellefti september árið 2001 er í hugum
flestra óhugnanlegur dagur, en Anna Sigríður Pálsdóttir hárstílisti, hugsar til hans
á jákvæðari nótum, enda var það dagurinn sem hárgreiðslustofa hennar, Gel, var
opnuð í versluninni Spúútnik á Laugavegi. Þrátt fyrir tenginguna segir hún það
þó aldrei hafa komið til greina að breyta
nafninu yfir í Ground Zero. Þremur árum
síðar flutti Gelið á Hverfisgötu 37. Viðskiptavinir Gels eru að miklu leyti myndlistarfólk, tónlistarfólk og bóhemar af
ýmsum stærðum og gerðum. Það fellur
vel að stefnu stofunnar, því Anna og félagar kjósa að fara óhefðbundnar leiðir í
sínu starfi. „Við vinnum ekki út frá stöðlum eða því sem á að vera í tísku hverju
sinni. Lesum ekki hárblöðin og látum þau
segja okkur hvað sé í tísku og hvað ekki.
Viðskiptavinir okkar eru líka flestir til í að
prófa eitthvað nýtt og þurfa ekki endilega

að vera eins og allir aðrir,“ segir Anna, en
spurð að því hvaða hárgreiðsla henni þyki
óspennandi segist hún ekki geta nefnt
neina sérstaka.
„Það sem einum finnst kannski skelfilegt
finnst öðrum flott. Margir hugsa til dæmis
með hryllingi til þess þegar strákar skiptu
hárinu fyrir miðju. Þetta náði hápunkti
sínum í kringum 1993, en sumir gengu jafnvel svo langt að sofa með spennur í toppnum
til að fullkomna greiðsluna. Þeir sem voru
með svona greiðslu á þeim tíma myndu eflaust aldrei gera þetta aftur, en í staðinn eru
komnir yngri strákar sem líta þetta ferskum augum og finnst svona greiðsla bara hið
besta mál. Þetta snýst allt um samhengi og
heildarmynd. „Röng“ klipping getur orðið
rétt ef rétta manneskjan ber hana og þannig
eru engar algildar reglur í þessu,“ segir
þessi knái klippari að lokum.
MHG FRETTABLADIDIS

4),"/¨

6)..56¡,!2 /&,

;
NÝJAR
VÖRUR

Skólavörðustíg 18
Nýtt á Íslandi! NO STRESS

"ARNEIGNIR UM FERTUGT ERU VINS¾LAR HJ¹ STJÎRNUNUM +ONUR EINS OG
-ADONNA *ULIA 2OBERTS ,INDA %VANGELISTA #OURTNEY #OX -ARCIA #ROSS
OG 'EENA $AVIS HAFA ALLAR SETT FRAMANN Å FYRSTA S¾TIÈ OG EIGNAST SÅN FYRSTU
BÎRN UM FERTUGT

=

Oasis
Arndís Bára Ingimarsdóttir,
verslunarstjóri í Oasis, segir að
metallitir verði ráðandi í
tískunni í sumar.
„Metallitirnir verða áberandi í öllu; fötum, töskum,
skarti, skóm og sundfötum svo það verður svolítil
svona geim-stemning í tískunni,“ segir Arndís.
Auk metallitanna verður tölvert um skæra liti og áhrif frá
sjöunda áratugnum sjáanleg
að sögn Arndísar. „Það verður mikið um litríka kjóla og
fylgihluti í stíl. Stórar töskur og stór sólgleraugu verða
áfram í tísku og í skartinu
verður mikið um fiðrildi og
hjörtu,“ segir hún.
Blöðrusnið verður áfram
vinsælt og má sjá það á
bolum, pilsum og kjólum. „Kjólarnir í sumar

verða því alls konar, bæði víðir út
eins
og á sjöunda áratugnum
og eins með stroffi að
neðan þannig að komi
svona blaðra.“ Arndís segir að í buxum
sé helsta breytingin sú að mittislínan sé
að hækka. „Með hærri
mittislínu verður líka
meira um að skyrtur og
bolir séu gyrt ofan í buxurnar sem kemur mjög
vel út. Stuttbuxurnar verða áfram inni
og þar sem mikið er
um stutta kjóla verða
leggings líka vinsælar áfram,“ segir hún.
EÎ

HRIF FR¹ SJÎUNDA
¹RATUGNUM ERU
AUGLJËS Å SUMAR
TÅSKUNNI

!RNDÅS SEGIR AÈ MIKIÈ VERÈI UM METALLITI
Å SUMAR
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Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar
og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

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

FORTÍÐ & FRAMTÍÐ
mætast í sumartískunni
Allt verður leyfilegt í sumartískunni samkvæmt því sem verslunarstjórar þriggja tískuverslana
segja. Alls konar litir og mynstur eru að koma inn og öllu má blanda saman. Áhrif frá sjöunda áratugnum verða augljós en einnig verður horft til framtíðar og metallitir áberandi. Óhætt er að segja
að það verður ekkert leiðinlegt við tískuna í sumar.

Sautján
Sigrún Hjálmarsdóttir, verslunarstjóri í Sautján, segir að
í sumar verði mikið
um vasa á öllum
flíkum.
„Við erum að
fá alls konar flíkur með vösum og
mikið er um að stórir
vasar séu neðst á stuttum kjólum,“ segir Sigrún.
Stutt pils og kjólar
verða áberandi í sumartískunni að sögn Sigrúnar. „Leggings verða
vinsælar við þessi
stuttu pils og kjóla og
alls konar gerðir af
leggings, bæði stuttar
og síðar með bandi undir

hælinn.“
Sigrún segir að glaðlegir
litir verði ráðandi í sumartískunni. „Þetta er
aðeins að lifna við
sem betur fer og
í sumar verður
mikið um alls
konar liti, bleikt,
gult og blátt og
gull og silfur verður
líka áberandi.“
Gallabuxur verða
vinsælar eins og alltaf og í sumar verða
þær svolítið snjáðar að sögn Sigrúnar. „Mittislínan fer
hækkandi en það
verður náttúrulega
allt til.“
EÎ

"LEIKT GULT OG BL¹TT
VERÈUR Å TÅSKU Å SUMAR

3IGRÒN SEGIR AÈ Å SUMAR VERÈI GALLABUX
URNAR SNJ¹ÈAR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Vero Moda
Valeria Rivina verslunarstjóri í
Vero Moda, segir að legghlífar
verði vinsælar í sumar.
Valeria segist vera að fá mikið inn
núna af kjólum og stuttum jökkum
fyrir sumarið. „Aðsnið og lagskipting verður áberandi áfram þannig
að það verður mjög flott að
vera í hlýrabol og öðrum
bol utan yfir og svo
kannski belti utan
yfir allt saman
auk þess sem
legghlífar
verða vinsælar,“ segir
hún.
Valería segir
að tískan í sumar verði
mjög litrík og alls konar
mynstur
áberandi.
„Sumartískan
brýtur bara allar reglur. Maður á að vera
óhræddur við að
blanda litum saman
og vera í bleiku,

grænu, bláu, svörtu og hvítu öllu
í einum graut. Mynstrunum á að
blanda saman hægri vinstri og það
má vera í röndóttu og doppóttu í
einu, en það er eitthvað sem hefur
alltaf verið stranglega bannað.“
Áhrif frá sjöunda áratugnum
verða augljós að sögn Valeriu.
„Það er dálítið mikið retró
í gangi sem sést á alls
konar mynstrum og stórum sólgleraugum.“
Gallabuxur verða
áfram þröngar niður
að sögn Valeriu. „Í
sumar verður mjög
flott að vera í legghlífum utan yfir
gallabuxurnar og
einnig verður mikið
um háa sokka, bæði
við buxur og pils.“
EÎ

-YNSTUR VERÈA
ALLS KONAR Å
SUMAR

6ALERIA SEGIR AÈ TÅSKAN Å SUMAR BRJËTI
ALLAR REGLUR
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3UMARIÈ OG KJËLARNIR
Vorið er komið síðan í gær,
samkvæmt
almanakinu,
þegar jafndægur að vori er
hjá ykkur. Þrátt fyrir kuldakast hér og þó að nú sé frost
á Fróni er kominn tími til
að huga að sumartískunni.
Reyndar er það þannig hjá
sumum tískuhúsum að hver
fer að verða síðastur að ná í
sína stærð því það sem best
gengur í búðunum hverfur á
nokkrum vikum. Lykilorðið
er couture fyrir þetta sumar.
Couture tengist hugmyndinni
um að leggja ákveðna saumavinnu í flíkina eins og að bæta
við útsaumi, skreytingum
úr perlum eða semilíusteinum og blúnduefni, líkt gert
er hjá tískuhúsunum í „haute
couture“-tískunni. Nú eru það
ódýrari merki eins og H&M,
Mango og Zara, svo nokkur
séu nefnd, sem eru farin að
bæta alls kyns smáatriðum á
fatnað sinn þannig að hann líti
út fyrir að vera frá fínu tísku- 3UMARKJËLL FR¹ 'UCCI
húsi. Annað einkenni á þessari smáatriðatísku eru púff-ermar eða ermar með
einhverjum viðbótum sem brjóta upp einfaldleika
hreinlínustílsins. Litirnir eru fölir pastellitir eins
og möndlugrænt, fölbleikt og perlugrátt. Ekki má
heldur gleyma ýmiss konar áprentuðu munstri í
sterkum litum sem hressir upp á alla þessa fölu
liti.
Pilsfaldurinn er annað hvort í ökkla eða eyra
þetta sumarið, ef svo má að orði komast um pilsfald. Tískan hefur ekki verið styttri síðan minipils voru aðalmálið (til dæmis hjá Chanel þar sem

varla sést neðripartur), hins
vegar er það skósíð hippaleg
pilstíska sem minnir á 7. og
8. áratuginn, líkt og best sést
hjá Stefano Pilati fyrir Yves
Saint Laurent. Hann er orðinn
meira YSL en sjálfur monsieur Saint Laurent á gullöld
tískuhússins, á árunum frá
1970-90. Það er ekki hægt
annað en að hugsa um Húsið
á sléttunni eða Rose Ficher
í þáttunum Undir grænni
torfu, í útgáfu sem er aðeins
meira sexí og efnin eru heldur þynnri! Sama má segja
um skósíða kjóla Galliano hjá
Dior sem annars eru frekar
látlausir, þegar John Galliano er annars vegar, meira eða
minna í gráum og dröppuðum
litum.
Í sumar eru kjólar það sem
skiptir mestu máli. Kjólar af
öllum gerðum og sniðum. Þó
eru aðallínurnar annað hvort
mjög stuttar eða mjög síðar
þó sumir hönnuðir bjóði eitthvað þar á milli. Í fyrra sáust
aðeins mittislausir kjólar sem víkkuðu frá brjóstum. Í sumar má sjá þessa kjóla í öllum fjöldaframleiðslubúðunum en sömuleiðis hjá fínni merkjum
eins og Kenzo. Og þótt ýmislegt megi fela undir
þessum víðu kjólum ná þeir ekki nema niður á
mið læri svo ekki eru sver læri heppileg fyrir
þennan búning. Nema ef væri fyrir legghlífarnar
sem verða áfram í sumartískunni en þær geta náð
upp að kjólnum og gefa þessari fínu tísku sportlegt yfirbragð.
bergthor.bjarnason@wanadoo.fr

Í golﬁð

Góður ilmur gerir gæfumuninn.
Eau d‘Énergie er ný lína frá
Biotherm sem ætlað er að
hressa, næra og gefa aukna
orku yfir daginn
eða að loknum erfiðum vinnudegi.
Línan
samanstendur af líkamsilmi, mjúku
sturtukremi
og nærandi líkamskremi (body lotion) sem veita í
senn vellíðan og
mýkja húðina.
Ilmurinn
er
ferskur en jafnframt
kraftmikill án þess að vera
sterkur. Hann er
samsettur úr sítru-

sávöxtum og appelsínum en
kremið og sturtusápan innihalda meðal annars F- og Evítamín og góðar grunnolíur
sem hreinsa, næra og mýkja
húðina.
Línan er alveg tilvalin fyrir
þær sem stunda líkamsrækt
eða sund, því það er fátt meira
endurnærandi
en
að
koma
orkuríkur og ilmandi úr
slíkri
heilsurækt. Á sama
tíma hentar Eau
d‘Énergie einnig
öllum þeim sem
finnst þær þurfa
að hlaða batteríin eða kunna vel
við þá tilfinningu
að vera hreinar og
frískar.
- mhg
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Burt með slenið

COMB &CARE
Sjampó og næring til varnar flóka
• Mild formúla sem svíður ekki undan.
• Sterkt flókavarnarefni fyrir sítt hár.
• Hárið verður hreint, mjúkt
og viðráðanlegt.
• Endingargóður ilmur.

Flókasprey
og flókahárkrem

Námskeiðin á
á fullu!
fullu!
Námskeiðin
Mikið af Nýjum vörum:
Prjónagarn frá USA: Lion - Red Heart - Sugar & Cream
Útsaumsvörur - Bucilla ofl. ofl...

• Verndar raka hársins
með B5 vítamíni.
• Fjarlægir flóka, auðveldar greiðslu
og verndar hreinlæti hársins.
• Endingargóður ilmur.

Landsins mesta úrval af
Swarovski kristölum og Glerperlum.
Vörur í Grænlenska perlusauminn –
kortagerð –skartgripagerð - skrappið ofl...

Auðvelt í notkun – frábær árangur
(Lúsaforvörn) Lúsin helst síður í vel hirtu hári. Inniheldur rósmarín sem fælir lúsina frá.

www.fondurstofan.is

Mikið úrval og gott verð
Síðumúli 15, Opið virka daga 12-18,
Laug. 12-15 - s. 553-1800

Fæst í apótekum um land allt.
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Bæjarlind 6 - s. 554-7030
Eddufelli 2 - s. 557-1730

25% afsláttur af
dömu- og herra
leðurhönskum
í mars.
Gríptu tækifærið!

Við áttum
kaggann, þúfur
og þras
Tedrykkja, Svíþjóðarferðir,
Spilverk þjóðanna, hrökkbrauð... afslappaðir bóhemahippar.
Það er sagt að allt hafi sinn tíma,
en sumir tískustraumar fá sannarlega meiri tíma en aðrir. Alveg frá
því hippatískan skaut fyrst upp
kollinum hefur hún kíkt við annað
slagið með nokkurra ára millibili,
þá í eins konar síðhippaútgáfu. Á
ensku kallast síðhippastílinn
„boho“ en það er sérstök
útgáfa af orðinu bóhem,
með há-i í endann sem
tengir það við hippana.
Sienna
Miller,
Kate
Moss og Nicole Richie
eru meðal þeirra sem hafa
tekið bóhó-stílinn upp á sína

arma og fyrir vikið verður hann
æ vinsælli, enda eru þessar konur
miklar fyrirmyndir í tískuheiminum.
Þær sem hafa áhuga á að gera
hann að sínum verða að hafa nokkur lykilorð í huga. Til dæmis: 19601970, veggfóður, grjónapúði, gæra,
vafðar sígarettur, te, Joni Mitchell,
sandalar, mokkajakki, hengirúm
og jafnframt einlægur áhugi á
listum, austrænum trúarbrögðum
og jafnvel félagsfræðum.
MHG FRETTABLADIDIS

«TRÒLEGA S¾T kS
MÒNDERING FR¹
+RON +RON +JËLL
BERJAH¹LSMEN OG
GALLABUXUR

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

Vorið er komið
í frönskubúðina

3L¾ÈUSPÎNG OG SËLGLERAUGU Å ANDA
.ICOLE 2ICHE &¾ST Å 2OKKI OG RËSUM
¹ ,AUGAVEGI

!PPELSÅNUGULUR OG
HRESSANDI PÒÈI FR¹
 H¾ÈUM

'EGGJAÈIR BELJUSANDALAR FR¹ !FRË BOUT
IQUE ,AUGAVEGI 

*ONI -ITCHELL ER EFTIRL¾TI FLESTRA
BËHËA OG SÅÈHIPPA ENDA SJ¹LF
MIKILL BËHË

2EYKELSI ERU NAUÈSYNLEG TIL AÈ
FINNA RÁTTAN BL¾N &¹ST Å )ND
LANDSVINAVERSLUNINNI !GRA

,ITRÅKIR
VASAR FR¹
VERSLUNINNI 
H¾ÈIR

F í t o n / S Í A

&LOTT LEÈURTASKA
MEÈ TÒRKISSTEINUM
&RIIS  #OMPANY
,AUGAVEGI 
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Ilmurinn af
Paris Hilton
Í skærbleikri flösku, enda
bleikt uppáhaldslitur ljóshærða milljarðamæringsins.

¶ORVALDUR $ANÅELSSON ER FINGRAFIMUR FAÈIR ÖEGAR ÖAÈ KEMUR AÈ ÖVÅ AÈ FLÁTTA *ÎNU
"JÎRGU SEM HORFIR HÁR KANKVÅS ¹ PABBA SINN

Feður sem flétta
Tímarnir breytast og mennirnir
með. Nú skulu feður kunna að
flétta.
„Þetta byrjaði allt fyrir um tveimur árum þegar konan mín veiktist.
Þá voru góð ráð dýr og ég þurfti
að læra að hafa dóttur okkar til
áður en hún fór á leikskólann,“
segir Þorvaldur Daníelsson, frumkvöðull námskeiðanna Fléttufærir
feður.
„Ég réði fram úr þessu með því
að setja mig í samband við hársnyrtana á Salahár og þær féllust
á að kenna mér listina að flétta svo
lengi sem ég kæmi með nokkra
karla með mér. Ég mætti með lítinn hóp, svo kom annar stuttu
síðar og svo koll af kolli. Allt í einu
var komið fullt af körlum í kringum mig sem vildu læra að flétta
hár dætra sinna!“
Þorvaldur segir að karlar hafi
mjög gott af því að læra að flétta
hár og ástæðurnar fyrir því fleiri
en ein. „Í fyrsta lagi þurfum við
að bjarga okkur sjálfir, en svo er
líka gaman að tengjast dætrunum
á þennan hátt. Svona hlutir skipta
litlar stelpur miklu máli og með
því að kunna að flétta getum við
pabbar sett okkur svolítið inn í
þeirra heim. Kannski á sambærilegan hátt og mömmur sem fara
með sonum sínum á fótboltaæfingar, nema hvað að nú eru það
ekki „soccer mom‘s“ heldur „hairdo dad‘s“. Þetta er bara jafnrétti í
sinni einföldu mynd og við pabb-

Nýir blýantar frá Sothys
Hentugir, endingargóðir og
mjúkir.
Frá
snyrtivöruframleiðandanum Sothys komu nýlega á markaðinn tveir blýantar. Annar er
fyrir augun og hinn fyrir varirnar. Blýantarnir eru framleiddir undir CEE-förðunarlínunni en
þeir eru mjúkir, auðveldir að vinna með og
smita ekki út frá sér.
Báðir eru þeir vatnsheldir svo það er
hægt að fara með
þá í sund eða inn á
svitamettað öldurhús þar sem sveiflan hefur völdin. Á
varalitablýantinum er pensill og á
augnblýantinum
er svampur sem
hægt er að nota
til að milda eða
dreifa úr litnum.

ar þurfum að útrýma leikskólaviðkvæðinu „var það pabbi sem kom
með þig í morgun?“ segir Þorvaldur og hlær.
Námskeiðið Fléttufærir feður
tekur ekki nema klukkutíma en
afleiðingarnar geta varað lengi.
„Einn vinur minn lenti í því að
eftir að hann byrjaði að flétta dóttur sína, var mömmunni hreinlega
bannað að koma nálægt þessu.
Enda var hann sérlega metnaðarfullur og vandaði sig eflaust meira
en mamman. Nostraði við þetta ef
svo mætti segja.“
Þorvaldur er forsvarsmaður
Samtaka foreldra leikskólabarna
í Kópavogi. Spurður að því hvort
metnaður hans liggi í þessum
geira svarar hann að svo sé. „Lífsgæðakapphlaupið hefur tekið á sig
nýja mynd. Þetta eru hin eiginlegu
lífsgæði en ég tel að tilgangurinn
með þessu hljóti frekar að vera
sá að eiga gæðastundir með fjölskyldunni, en að eltast við frama
og völd, enda skilja svona stundir
meira eftir sig. Það er mannauðurinn sem skiptir máli,“ segir hann
fullur sannfæringar.
Á næstu vikum fara af stað fléttunarnámskeið fyrir feður leikskólabarna í Kópavogi, í samstarfi
við leikskólana.
Þorvaldur vill þó taka það fram
að allir feður, nær og fjær, sem
hafa áhuga á að læra að flétta geti
sett sig í samband við hann með
því að senda tölvupóst á valdi1@
simnet.is.
- mhg

Nýlega sendi skemmtanaglaða
glæsipían Paris Hilton frá sér nýtt
ilmvatn sem hún kallar Just me.
Ilmurinn er hannaður af Steve
DeMercado, en hann er fyrrverandi tónlistarmaður sem fyrir tilviljun fór að starfa við að búa til
ilmvötn.
Með ilminum Just Me vildi hönnuðurinn „halda áfram að segja
söguna af Paris Hilton“, en stúlkan sú hefur eflaust birst oftar á
síðum heimspressunnar en nokkur önnur jafnaldra hennar. Ilmurinn er meðal annars samsettur
úr rauðum skógarberjum, bergamot, fjólu, musk og fleiri dásamlegum blómum og útkoman kemur
skemmtilega á óvart. Margir
hefðu nefninlega búist við dísætum kandífloss ilmi, en
sú er ekki raunin.
Just me er kraftmikið og kynþokkafullt en um leið
ber það keim
af ákveðnu sakleysi, sem sjaldan hefur einkennt þá ungu
dömu sem ilmurinn dregur nafn
sitt af.

Smáralind

MHG FRETTABLADIDIS

*UST ME ER ILMUR SEM
KEMUR SKEMMTILEGA ¹
ËVART

Mikið úrval af fermingargjöfum
teppi
inniskór
púðar
húfur
WUHÁar
sokkar
náttföt

mikið úrval af
fermingarskarti
og hárskrauti

okkar
l
i
t
u
t
k
ki
ærð
og þú f ga
tile
skemm
skó eða
strand gjöf.
ð
tösku a

sjón er sögu rikari
6ATNSHELDIR
VARA OG
AUGNBLÕANTAR
SEM HALDAST ¹
HVORT SEM ER Å
SUNDLAUGINNI
EÈA ¹ DANS
GËLFINU
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Engin mánaðargjöld - þú átt kerfið!

Þegar slegið er inn orðinu
silfurhúðun í símaskrána á
netinu kemur aðeins upp eitt
fyrirtæki: Silfurhúðun Loga
Magnússonar á Álfhólsvegi 67.

„Aðalþjónustan hjá mér felst í að
húða gamla hluti sem einhvern
tíma hafa verið silfurhúðaðir og
fólk er annað hvort búið að fægja
í gegn eða eitthvað hefur komið
fyrir. Ég hef getað endurnýjað
hlutina þannig að þeir verði nothæfir áfram,“ segir Logi og útskýrir þá setningu nánar. „Þegar
silfurhúðin fer af þá þolir málmurinn sem er undir henni ekki loftið og efnin í kringum okkur og fer
að skemmast. Þess vegna er nauðsynlegt fyrir fólk að láta endurhúða hlutina ef það vill á annað
borð eiga þá.“
Silfurhúðunin var stofnuð árið
1969 og verið víða til húsa. Nú
er hún í bílskúrnum heima hjá
honum. „Fyrirtækið hefur alltaf
verið af sömu stærðargráðunni,“
segir hann, „opið þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga frá fjögur til sex.“ Hann brosir þegar
honum er bent á að samkvæmt
símaskránni virðist samkeppnin ekki mikil. „Það hefur engum
dottið í hug að fara í þessa starfsemi hér á landi, sennilega vegna
þess að ekki er nógu mikil peningalykt af henni. Tækin og efnin
sem þarf að nota eru það dýr. Það
kostar milljónir að starta svona
fyrirtæki en markaðurinn er lítill því undanfarin tíu til fimmtán
ár hafa verið framleiddar ódýrar
einnota silfurplettvörur. Þeim er
bara hent þegar fer að sjá á þeim.
Það eru þessir gömlu, vönduðu
hlutir sem voru framleiddir milli
stríða í Þýskalandi, Danmörku og
Bretlandi sem við erum að húða
aftur.“
Logi kveðst hafa lært silfurhúðunina þegar hann keypti tækin.
„Þau voru búin að vera í notkun í
nokkur ár hjá gullsmið hér á landi
sem framleiddi borðbúnað þegar
ekkert mátti flytja inn.“
Hlutirnir sem Logi fær til húðunar fara í gegnum hreinsun og
böð. Hann kveðst yfirleitt taka
nokkra fyrir í einu. „Hnífapörum

¶AÈ ERU ÖESSIR GÎMLU VÎNDUÈU HLUTIR SEM VORU FRAMLEIDDIR MILLI STRÅÈA Å ¶ÕSKALANDI
$ANMÎRKU OG "RETLANDI SEM BORGAR SIG AÈ HÒÈA AFTUR AÈ SÎGN ,OGA

3KEIÈ FR¹ ÖVÅ UM  SEM EFLAUST ER BÒIN AÈ METTA MARGA (ANA ER LÅKA MIKIÈ BÒIÈ
AÈ F¾GJA ÖVÅ HÒN ER ORÈIN N¾FURÖUNN

þarf ég að safna saman því þau
eru sett á sérstakar grindur,“ lýsir
hann. Þegar farið er fram á að fá
að koma í heimsókn þegar hann
er að húða þá hrífst hann ekki af
þeirri hugmynd. „Þetta eru svo

eitruð efni sem ég er með að vil
ég ekki hafa neinn yfir þeim,“ útskýrir hann. Sjálfur kveðst hann
verja sig vel. „Ég hef góða loftræstingu og er ekkert að smakka
á þessu.“
GUN FRETTABLADIDIS
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"LEIKT FYRIR BLÅÈU
Lengi hefur manneskjan hér á
Vesturlöndum tengt saman liti
og blóm og lesið fram og aftur
í það táknmál tilfinninganna
sem litbrigði og blómgerðir tjá.
Bleik blóm hafa verið fulltrúi
hins kvenlega, blíðunnar, væntumþykjunnar og öllu því væna
og góða sem fylgir umhyggjusemi og viðkvæmu viðmóti.
Bleikt er í eðli sínu blanda af
hinu ástríðufulla rauða og hinu
hlutlausa hvíta. Bleiku blæbrigðin eru mörg og mismunandi. Bleiki skalinn spannar þess vegna öll þrep
vináttu og væntumþykju – og, svo einkennilegt sem
það nú er, höfðar hann mest til kvenna og ýmsir litasálfræðingar telja sig geta greint skaphöfn þeirra
eftir þeim styrkleika af bleiku sem hver kona hefur
í uppáhaldi. Geðgóðar og fórnfúsar húsmæður taka
fölbleikt. Áræðnar konur skærbleikt. En ömmur
sem syngja fyrir barnabörnin sín velja oftast ferskjubleikt! Ekki þori ég að véfengja þessi vísindi og
læt þau fljóta með hér, gæti það skemmt einhverjum! Því má líka við bæta að fólki, bæði körlum og
konum, finnst mjög erfitt að þrasa og verður samvinnuþýtt þar sem bleikt hefur ríkjandi áhrif á umhverfið.

"RÎNUGRÎS
Mikið úrval er til af bleikum blómum, bæði í blómvöndum og ekki síður er til fjöldi pottaplantna
sem skarta bleikum blómum. Undanfarin ár hafa
til dæmis bleik brönugrös notið mikilla vinsælda
og verið tískublóm á pottaplöntumarkaðinum. Hér
áður fyrr þóttu brönugrös, öðru nafni orkídeur,
erfið viðfangs og varla á færi annarra en sérlundaðra plöntunörda að rækta þau. En það á ekki lengur við: Í hverri blómabúð blasa brönugrösin við árið
um kring og það er ekkert mál að halda þeim við
í heimahúsum. Það þarf bara að hlusta á það sem
blómafólkið segir og fara eftir leiðbeiningunum,
sem ekki eru flóknar. Þá gengur allt eins og í sögu
og blómin halda áfram að birtast í marga mánuði og

Þegar farið er inn á vefinn
www.eldbera.is sést mikið úrval af handunnum styttum með
18 karata gullskreytingum.
Litfagrar
leirstyttur gerðar
af listamönnum
í Úrúgvæ eru til
í vefversluninni
www.eldbera.is
og þær fást líka
í Tékk kristal,
Rammagerðinni Leifsstöð
og Valrós á
Akureyri. Sú
sem flytur þær
inn og stendur
bak við Eldberunafnið heit- 3KRAUTLEG KISA
ir María Sigmundsdóttir. Hún segir stytturnar handskornar og handmálaðar,
auk þess sem gyllingin sé ekta 18
karata gull.

"RÒÈARBLËM
Algengasta brönugrasið og það
vinsælasta á markaðinum um
þessar mundir hefur verið kallað „brúðarblóm“ á íslensku og
nágrannamálunum.
Vísindaheitið er Phalaneopsis amabilis, sem er komið úr
grísku og þýðir eiginlega „flott mölfiðrildi“ með
vísun til lögunar blómanna. Tegundin kemur upphaflega frá eynni Jövu þar sem hún hefur verið
ræktuð í aldaraðir og blómin notuð í kransa sem nýgift fólk var krýnt með. Brúðarblóm er dæmigert
fyrir þau brönugrös sem vaxa sem setar á trjám
og halda sér þar föstum með því að flækja ræturnar í mosa og smágreinar hátt í trjákrónunum. Þess
vegna þrífast þau ekki í venjulegri mold og á rótunum eru sérstakar bakteríur sem sjá plöntunum
fyrir næringu úr því ryki og rusli sem að berst. Í
ræktun er því bara barkarmulningur og gróft efni
í pottunum til að koma í veg fyrir að ræturnar ofblotni, kafni og fúni. Þess vegna þarf að gæta að því
að vatn sitji aldrei á skálinni undir pottunum. Ræturnar eiga bara að vera þvalar viðkomu og best er
að vökva oft en bara lítið í senn, ein til tvær matskeiðar af vatni í hvert sinn er oftast nóg – en svo
er gott að fara með pottinn af og til fram á bað eða
í eldhúsvaskinn og vökva vel yfir og láta svo vatnið síga þar vel af áður en hann er aftur settur á sinn
stað. Á sumrin má setja agnarögn af daufum brönugrasaáburði í vökvunarvatnið. Brúðarblómum líkar
best að standa á björtum, ekkert of heitum stað. Þau
eru furðu þolin og umburðarlynd gagnvart hóflegri
vanrækslu. Meðan þau sýna stinn blöð og vaxandi
rætur líður þeim ágætlega. Blómin standa vikum
saman á löngum blómstöngli sem ekki á að klippa
burt fyrr en hann er orðinn skorpinn og þurr, því
nýjar blómgreinar vaxa iðulega út frá þeim eldri.

;jaai]h]_{;c^m
Gram kæliskápana þekkja allir Íslendingar.
Gram stendur fyrir glæsileika, gæði og tímalausa hönnun.

Kæliskápar

Gram er gæðamerki sem uppfyllir kröfur þínar í dag og
til framtíðar. Um áratuga skeið hefur Gram þróað gæðavörur
fyrir íslensk eldhús. Þú getur fengið Gram kæliskápana úr
áli, ryðfríu stáli eða hvíta, frístandandi eða innbyggða.
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Ekta litir
og gull

standa lengi. Mest ber á bleikblómstrandi brönugrösum, en
einnig sjást þau með gulleitum
eða hvítum blómum. Umhirðan
er sú sama fyrir þau öll.

Uppþvottavélar

(OLLR¹È UM MAT
2¡44 -%¨&%2¨ /' '%9-3,! 
-!46,5- %2 -)+),6' 4), !¨
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%FTIR INNKAUPAFERÈINA ER BEST AÈ
SETJA VÎRURNAR STRAX Å K¾LISK¹P
ÖEGAR KOMIÈ ER HEIM
&ITURÅKUM MATV¾LUM OG HEITUM
MATV¾LUM ¹ EKKI AÈ PAKKA INN Å
PLASTFILMU -ATARAFGANGARNIR EIGA
FARA STRAX Å K¾LI AÈ M¹LTÅÈ LOKINNI
3ÕKLAR GETA FJÎLGAÈ SÁR HRATT Å MAT
SEM L¹TINN ER STANDA VIÈ STOFUHITA
/STUR ER EINNIG GOTT D¾MI UM FITU
RÅK MATV¾LI SEM BEST ER AÈ GEYMA
Å LOKUÈU GLER EÈA PLASTÅL¹TI +JÎR
HITASTIG FYRIR GÒRKUR TËMATA OG
EGGALDIN ER    # OG ÖESS
VEGNA GEYMIST ÖETTA GR¾NMETI
BETUR ¹ ELDHÒSBEKKNUM EN Å K¾LI
SK¹PNUM

ASKO D3250FI uppþvottavélin er
“Best i test 2005”að mati
dönsku neytendasamtakanna.
Eftirfarandi eiginleikar voru athugaðir:
Þvottahæfni

Vatnsnotkun

Þurrkhæfni

Hljóðstyrkur

Orkunýting

Þvottatími

Aiijk^Ñ;c^md\h`dÑVÑjgkVa^Ñ
FÖNIX Raftækjaverslun

Ryksugur
Nilfisk ryksugurnar þekkja allir enda hafa þær þjónað
Íslendingum í yfir 70 ár.
Nilfisk ryksugurnar eru sérlega hljóðlátar.
Þær eru búnar fullkomnu síunarkerfi sem fangar ofnæmisvaka.
Þær eru sterkbyggðar og léttar og búa yfir miklum sogkrafti.
Komdu í Fönix og sjáðu úrvalið og gæðin með eigin augum.

- fyrsta flokks. Stór orð sem reynslan réttlætir.

. Hátúni 6a . 105 Reykjavík . Sími 552 4420 . Fax 562 3735 . fonix@fonix.is . www.fonix.is
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&RANSKIR DAGAR ERU HLUTI AF
FRÎNSKU H¹TÅÈINNI 0OURQUOI
0AS ! &RENCH 3PRING
IN )CELAND SEM HËFST
 FEBRÒAR OG LÕKUR 
MAÅ (¹TÅÈIN ER HALDIN Å
TILEFNI AF FIMM ¹RA AFM¾LI
&RANSKRA DAGA &2¡44!",!¨
)¨6!,,)

(EIMILISILMUR FR¹
,/CCITANE

2EYKELSISKUBBAR FR¹ ,/CCITANE

3ALTKVÎRN Å
+OKKU

Frönsk áhrif á heimilum
"OLLAR Å VERSLUN
INNI +OKKU

Þótt frönskum dögum sé formlega lokið er frönsk vara víða í
boði allan ársins hring.

6ÅN¹HUGAMENN GETA FUNDIÈ SITT
HVAÈ VIÈ SITT H¾FI Å +OKKU
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4OPPHLA¦IN
 KG AF ¡URRUM ¡VOTTI
6INDUR VEL
&LJØT A¦ ¡VO
3PARNEYTIN
4EKUR HEITT OG KALT VATN
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Frönskum dögum lauk á sunnudaginn var og eru skipuleggjendurnir á því að þeir hafi heppnast
frábærlega í ár. Þeir sem misstu
af uppákomunni þurfa þó ekki
að örvænta þar sem gott úrval
franskra vara er víða í boði allan
ársins hring, eins og blaðamaður
komst í raun um, þegar hann slóst
í för með Patrice Olafson, yfirmanni Fransk-íslenska viðskiptaráðsins.
„Það er raunverulega með ólíkindum hversu gott og fjölbreytt
úrval franskra vara fæst hérlendis,“ segir Patrice þar sem hann
arkar upp Laugarveg með blaðamann í eftirdragi. „Hér fæst allt
frá frönskum mat upp í húsgögn.“
Hann telur upp verslanir á borð
við B-Flex, Ostabúðina og Neroli Darphin Studio máli sínu til stuðnings.“

„Frakkar eru þekktir fyrir að
framleiða hágæðavörur,“ heldur Patrice áfram, um leið og hann
gengur inn í verslunina Íslenska
karlmenn. „Sjáðu til dæmis þennan Lacoste bol,“ segir hann eftir
að hafa heilsað afgreiðslumanninum. „Þetta er vinsælt og vandað franskt vörumerki og sagt
að svona bolur geti enst í allt að
tuttugu ár.“
Patrice bendir á að vegna gæða
séu franskar vörur ef til vill ekki
eins ódýrar og vörur framleiddar í þróunarríkjum. Hann tekur
eldhústækin og áhöldin í versluninni Kokku, sem dæmi um
metnaðinn sem Frakkar leggja í
framleiðslu sína, þar sem hann
stendur á verslunargólfinu og
réttir blaðamanni raknúna
piparkvörn. „Eins og þú sérð
leggja Frakkar mikið upp úr
því að hafa fallegt í kringum
sig.“
Blaðamaður kemst í raun
um að Frökkum er ekki
síður í mun að láta heimili
sín ilma vel, þegar farið er
í verslunina L´Occitane,
þar sem snyrti- og ilmvörur frá Suður-Frakklandi eru seldar í gríð
og erg. Blaðamaður teygir sig í flösku
með heimilisilm og
finnst hann samstundis
kominn á lofnarblómakur
þegar hann
lyktar af
tappanum. Tilvalinn fyrir þá
sem
vilja
ná franskri
!FAR SKEMMTI
LEGUR BAKBOKI
FR¹ $U 0AREIL
AU -ÁME

.Ò ER H¾GT AÈ RIFJA UPP KYNNI
VIÈ 4INNA OG KAFTEIN +OLBEIN ¹
FRUMM¹LINU

stemningu heima hjá
fyrir.
„Eins og þú sérð er
allt til alls af frönskum
vörum hér á Laugarvegi
og víðar,“ segir Patrice,
samtímis því sem hann
leiðir blaðamann upp á
efstu hæð Mál og menningar, þar sem borð hlaðið frönskum bókmenntum er að finna. „Franska
menningu er alls staðar
að finna og lítið mál að
hafa upp á henni.“ það eru
orð að sönnu og greinilegt að með lítilli fyrirhöfn má breyta heimilinu í franskar vistaverur. Ferð í miðbæinn er
allt sem þarf.
2EYKELSI FR¹
,/CCITANE

ROALD FRETTA
BLADIDIS
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Hlutir til sýnis á epal.is

Sígildir speglar

Á forsíðu www.epal.is er nýr hlekkur sem
nefnist Virtual showrum. Þar eru myndir
af öllum hlutum eftir hönnuði Epal.

Erlendur Ó. Ólafsson rekur gleriðju á Laugarnesvegi 52. Sérgrein
hans er rúnnaðir speglar með hömruðum brúnum.

Hinn finnski Alvar Aalto á langflesta hluti í
sýningarrými Epal á netinu, alls 87. Hans J.
Wegner er næstur með 65. Arne Jacobsen er
drjúgur líka með 33 muni. „Allt sem sýnt er
á þessum hluta vefsins getum við boðið upp
á, segir Eyjólfur í Epal og heldur áfram: „Þó
ekki sé allt til í versluninni hverju sinni þá
getum við pantað það. Enda vill fólk sérstaka
liti, viðartegund, stærð og annað slíkt. Epal
er þrjátíu og tveggja ára þjónustufyrirtæki
og það væri ekki orðið þrjátíu og tveggja ef
það veitti ekki góða þjónustu.“
GUN
!LVAR !ALTO ER HÎNNUÈUR FLESTRA
HLUTA HJ¹ %PAL

Armani á
heimilið
Fallegir munir eru framleiddir undir merkinu Armani Casa.
Armani hannar meira en bara
tískufatnað en undir merkjum
Armani Casa hannar fyrirtækið og framleiðir vörur til heimilisins. Armani ákvað að prófa
að auka við vörulínu sína með
því að framleiða heimilisvörur. Hafa þær slegið í gegn og
fer sú framleiðsla nú vaxandi.
Armani leggur áherslu á að
framleiða fatnað og muni sem
falla að sérstökum lífsstíl. Exó
í Faxafeni er söluaðili Armani
Casa á Íslandi og fundum við
þessa fallegu muni þar.

+ÎFLËTTUR KERTASTJAKI ¹  KR

(VÅTT KERTI MEÈ SKRAUTI ¹  KR

$AGBËK MEÈ LEÈURK¹PU ¹  KR
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Sporöskjulaga og kringlóttir speglar
sem víða mátti sjá í forstofum og baðherbergjum húsa á 6. og 7. áratugnum
eru farnir að komast í tísku aftur. Það
er líka vegna þess að gerð þeirra hefur
verið haldið við og heiðurinn að því á
Erlendur Ó. Ólafsson sem rekur gleriðju á Laugarnesvegi 52. „Það er ekki
bara eldra fólkið sem kann að meta
þessa rúnnuðu spegla heldur njóta þeir
vaxandi vinsælda hjá yngra fólki líka,“
segir Erlendur glaður í bragði þegar
forvitnast er um framleiðsluna. Hann
hefur starfað sjálfstætt við gleriðju og
innrömmun í 17 ár.

%RLENDUR SÁST HÁR Å EINUM AF KRINGL
ËTTU SPEGLUNUM
&2¡44!",!¨)¨34%&.
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3TJÒPTENGSL &JÎLSKYLDUFORMIÈ GETUR VERIÈ FLËKIÈ &ÁLAG STJÒP
FJÎLSKYLDNA ER MEÈ R¹ÈGJÎF OG N¹MSKEIÈ FYRIR STJÒPFORELDRA OG
FJÎLSKYLDUR ÖEIRRA WWWSTJUPTENGSLIS

Ást við fyrsta spor
Edda Blöndal hefur dansað
salsa af miklum móð allt frá
því að hún kynntist dansinum
fyrst. Hún segir salsa vera
fullt af gleði og hamingju sem
allir geti tekið þátt í. Helgina 23.-25. mars heldur Edda
salsanámskeið fyrir byrjendur
og lengra komna í íþróttasal
Menntaskólans í Reykjavík.
Þar munu kennarar á heimsmælikvarða sýna Íslendingum hvernig eigi að dilla sér í
suðrænni sveiflu.
„Þetta byrjaði allt saman eftir að
ég hafði legið með væluna og borðað lítra af ís á dag í nokkrar vikur
eftir að vera nýhætt með kærasta,“ segir Edda Blöndal og hlær
þegar hún er spurð um ástæðu
þess að hún fór að dansa salsa.
„Ég var nýkomin til Stokkhólms
árið 2003 í verknám í sjúkraþjálfun og þekkti engan og ákvað að
þetta gengi ekki lengur. Nú skyldi
ég gera eitthvað sem mig hefði
alltaf dreymt um að gera en aldrei
haft tíma til,“ segir Edda en hún
er margfaldur Íslandsmeistari í
karate og hafði fram að þeim tíma
helgað sig þeirri íþrótt í frítíma
sínum.
Eftir stutta umhugsun komst
Edda að því að hana hafði alltaf
langað til þess að læra að dansa.
„Ég var að æfa með sænska landsliðinu í karate á þessum tíma en
sá orðrómur var uppi í liðinu að
þeirra fremsti karatekappi væri
að yfirgefa íþróttina til þess að
helga sig salsanu. „Ég fór til hans
og spurði hann spjörunum úr, sem
endaði með því að hann tók mig
með sér á næstu salsaæfingu,“
segir Edda.
„Ég man alltaf eftir fyrstu
karateæfingunni minni. Ég varð

%DDA "LÎNDAL DANSAR SALSA VIÈ HVERT T¾KIF¾RI

gjörsamlega heilluð af því frá
fyrstu stund og upplifunin var
nánast trúarleg,“ segir Edda. „Ég
fékk svipaða tilfinningu með salsað. Ég ákvað á stundinni að þetta
væri nokkuð sem ég vildi læra.“

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Spurð að því hvað geri salsað svona sérstakt segir Edda að
það sé fyrst og fremst gleðin og
hamingjan sem fylgi því að dansa
salsa. „Maður þarf ekki að vera
neinn snillingur til þess að geta
dansað. Eftir eitt til tvö námskeið
ættu flestir að geta farið út á dansgólf og notið þess að dansa undir
dunandi salsatakti,“ segir Edda
og bætir við að salsað sé hvorki
formfast né alvarlegt heldur snúist það um að njóta líðandi stundar.
„Eftir að ég kom heim frá
Stokkhólmi fékk ég hálfgerð fráhvarfseinkenni og velti því fyrir
mér hvernig ég gæti haldið þessu
salsaævintýri mínu áfram. Ég
fann engin námskeið hér sambærileg þeim sem ég hafði áður
verið á,“ segir Edda. „Ég ákvað
því að flytja sjálf inn kennara frá
Stokkhólmi og halda stutt helgarnámskeið.
Það fyrirkomuleg hentar Íslendingum vel því þeir vilja oft
ekki skuldbinda sig til margra
vikna,“ segir Edda.
„Nú er áhuginn orðinn svo mikill að fólk er farið að stoppa mig
úti í Melabúð til þess að skrá sig
á námskeið en annars er hægt að
skrá sig á heimsíðu námskeiðsins salsaiceland.com,“ segir Edda
ánægð með viðtökurnar.
„Kennararnir sem við fáum
núna um helgina eru ekki af verri
endanum. Þau Ibirocay Regueira
og Marina Prada eru stofnendur Sacuye-dansflokksins í Stokkhólmi og voru silfurverðlaunahafar á heimsmeistaramótinu í salsa
í fyrra,“ segir Edda.
„Þau eru frábærir dansarar en
ekki síst framúrskarandi kennarar, en það tvennt þarf ekki endilega að fara saman,“ segir Edda.
„Kosturinn við þetta námskeið
er sá að það er ekki nauðsynlegt
að hafa maka með sér. Hópnum
er „róterað“ á milli laga þannig
að allir hafa dansfélaga,“ segir
Edda og býður alla þá velkomna
sem vilja hita blóðið á köldum
vetrarkvöldum með suðrænni
salsasveiflu.
¹R¹

Hollt á hlaðborðið

fermingar
FIMMTUDAGUR 22. MARS 2007

HALLA FÉKK 43 SKEYTI –
FLEST AF ÖLLUM Í BEKKNUM!
Heillaskeyti á fermingardaginn er persónuleg leið til að tjá vináttu
og væntumþykju. Sendu skeyti - farðu inn á www.postur.is
eða hringdu í síma 1446. Einfalt og skemmtilegt!

Maður lifandi gefur
nokkrar góðar og hollar
uppskriftir fyrir
ferminguna.
BLS. 20
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L fréttablaðið L fermingar

22. MARS 2007 FIMMTUDAGUR

Nokkur góð ráð
L FÆRRI SORTIR EN FLEIRI Tertuborðið
í fermingarveislunni getur orðið heildstæðara og
fallegra ef tegundum er haldið í hóflegum fjölda.
Þá má baka nokkur stykki af hverri köku, eftir
því hversu margir gestirnir verða. Sama gildir
um brauðrétti og heita rétti, að halda sig við fáar
sortir en útbúa frekar meira af hverri gerð. Misjafnt er hversu margar gerðir fólk vill hafa á veisluborði sem þessu en fimm til átta ætti að vera
hæfilegt. Þar sem plássið leyfir má jafnvel
leggja þannig á borðið að annar helmingur þess verði spegilmynd af hinum og
sömu réttir í boði á báðum endum borðsins. Þetta getur flýtt verulega fyrir.
L FERMINGARVEISLAN SEM SAMVINNUVERKEFNI Ef halda
á fermingarveisluna heima er um að gera efna til samvinnu. Sá sem hefur
bakað eða útbúið rétti fyrir nokkrar fermingarveislur á orðið heila veislu inni
hjá vinum og fjölskyldu. Þetta virkar einnig á hinn veginn, biðji maður vini
og fjölskyldu að leggja til rétt á fermingarhlaðborð hefur sá hinn sami unnið
sér inn greiða á móti. Ítrasta útfærsla af þessu gæti verið að fyrir fermingarveisluna sæi fjölskylda fermingarbarnsins eingöngu um að gera heimilið tilbúið til að taka á móti gestum. Um annað sæju vinir og fjölskylda.
L SKREYTT MEÐ ÁVÖXTUM Ekki þarf endilega að
leggja mikið í borðskraut fyrir fermingarveisluna. Með einföldum hætti og ódýrum er þó hægt að útbúa skreytingu sem gefur veislunni ákveðið yfirbragð. Blóm,
kerti og servíettur í sama lit eða litum sem
kallast á er einfaldasta form á skreytingu.
Um páskana er tilvalið að nota páskaliljur og minna má á að sítrónur eru eins á litinn þannig að þær mætti nota sem skreytingu með páskaliljunum, jarðarber má nota
með rauðum blómum, bláber með bláum og
þar fram eftir götunum. Ekki spillir að borða
má skreytinguna að veislunni lokinni.

Jóhanna átti erfitt með að verjast hlátri þegar orgelið byrjaði að baula.
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Björgunarsveitin ferjaði
gestina og orgelið baulaði
Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir átti viðburðaríkan og
eftirminnilegan fermingardag.
Leikkonan Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir leikur um þessar mundir í barnasöngleiknum
Abbababb eftir Doktor Gunna
sem sýndur er í Hafnarfjarðarleikhúsinu á sunnudögum. Þar
má meðal annars heyra hið sívinsæla „Prumpulag“. Einnig er hún
að leikstýra frumsömdum söngleik við Menntaskólann á Laugarvatni þar sem hún gekk eitt sinn
menntaveginn. Þrátt fyrir þétta
dagskrá var hún svo elskuleg að
deila með okkur fermingarmyndinni sinni og sögunni af fermingardeginum.
„Ég fermdist í Víkurkirkju, Vík
í Mýrdal, í apríl árið 1994 og var
fermingardagurinn frekar skrautlegur. Messan átti að byrja um
klukkan tvö en þá skall á snarvitlaust veður um morguninn. Messunni var því frestað og beðið eftir
að veðrinu slotaði en ekkert gerðist og messunni var frestað fram
eftir degi. Ég fór í hárgreiðslu
klukkan sjö um morguninn þannig
að greiðslan var frekar sjúskuð
þegar stóra stundin rann upp.“
Það var ekki fyrr en um klukkan sex að náðst hafði að koma öllu
fólkinu upp í kirkju og Jóhanna og
fjölskylda fóru með björgunarsveitarbílnum til messu en björgunarsveitin hafði í nógu að snúast
þar sem hún þurfti að ferja alla
kirkjugestina upp eftir.
„Þegar við vorum að fara inn

Fjörtíu gestum var boðið en einungis tíu
mættu vegna veðurs í fermingarveislu
Jóhönnu Friðriku.

í kirkjuna lagði bíllinn fyrir utan
kirkjuna og svo mynduðu björgunarsveitarmennirnir varnarvegg
sitthvoru megin frá bílnum inn í
kirkjuna og skutluðu fólkinu inn.
Þetta var svona eins og færiband
inn í kirkju. Svo þegar við vorum
loksins öll komin þá vantaði prestinn og organistinn var fastur einhvers staðar upp í fjalli þannig að
björgunarsveitin þurfti að fara og
sækja þá.“
Loks þegar allir voru komnir
hófst messan en ekki voru hrakfarirnar á enda. Presturinn var
sveittur af stressi og hafði hann
áður brýnt fyrir fermingarbörnunum að hvað sem myndi gerast í
messunni þá væri harðbannað að
hlæja. Þar sem þetta er nú flissaldurinn var það ekki að ástæðulausu
en hins vegar óraði prestinn áreið-

anlega ekki fyrir því sem koma
skyldi. Nú biðu allir spenntir eftir
að messan hæfist.
„Það var nýbúið að kaupa
mjög flott pípuorgel í kirkjuna
sem sóknin var mjög stolt af.
Svo þegar Kristín organisti ætlaði að fara að spila þá komu einhver fáránleg hljóð úr orgelinu.
Það heyrðist bara einhvers konar
baul og óhljóð og allir litu undrandi hver á annan og veltu fyrir
sér hvort það væri í lagi með organistann. Kórinn átti bágt með sig
og gat lítið sungið þar sem margir kórmeðlimirnir voru að drepast
úr hlátri.“
Sem betur fer amaði ekkert
að organistanum en hins vegar
var orgelið eitthvað vanstillt eða
þá að kuldinn olli því að pípurnar voru skrítnar. Að minnsta kosti
virkaði gripurinn ekki sem skyldi.
Jóhönnu tókst þó að halda andlitinu með herkjum en hún og hin
fermingarbörnin þorðu alls ekki
að óhlýðnast prestinum og fara að
hlæja. Á endanum hafðist þó loks
að ferma unglingana og þá þurfti
að ferja alla kirkjugesti heim
aftur.
„Það voru mjög fáir gestir í
veislunni þar sem það komst enginn vegna veðurs en þó voru örfáar hetjur í fjölskyldunni sem áttu
fjallajeppa og drösluðust í gegnum skaflana. Fjörutíu manns var
boðið en einungis um tíu mættu.
Svo gerðist það hins vegar um
klukkan átta um kvöldið, eða
stuttu eftir að við komum heim, að
óveðrinu slotaði og það datt allt í
dúnalogn aftur.“
- hs

www.icelandexpress.is/gjafabref

Besta
fermingargjöf
í heimi

Fermingargjafabréf Iceland Express er spennandi gjöf sem hittir beint í mark.
Hvað er meira spennandi fyrir ungt fólk á fermingaraldri en að kanna ókunnar

Gjafabréf Iceland Express er ekki aðeins frábær fermingargjöf, heldur sérlega þægilegur

slóðir í útlöndum? Gildir þá einu hvort vinir eru með í för eða mamma og pabbi.

og einfaldur kostur fyrir þá sem gefa gjöfina. Á www.icelandexpress.is/gjafabref er farið

Heimurinn hefur upp á svo margt að bjóða.

í gegnum allt ferlið, skref fyrir skref. Síðan prentarðu gjafabréfið út og klárar málið á
örfáum mínútum. Það liggur ekkert á því inneignin gildir í tvö ár og á hvaða áfangastað
Iceland Express sem er.

Einfalt og þægilegt. Kláraðu málið á
www.icelandexpress.is/gjafabref
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klassískar gjafir
L GULLÚRIÐ var
toppurinn í gjafaflórunni hér í eina tíð. Þrátt
fyrir að tæknileg hljómflutningstæki, sjónvörp
og vélsleðar hafi nú færst
ofar á óskalistann stendur úrið fyrir sínu og er gjöf
sem endist.
L ORÐA-

BÓKIN

kemur sér
vel fyrir barnið þótt síðar
verði. Ekki vera
hrædd við að
gefa gjafir sem
barnið langar ekki sérstaklega í. Það mun
þakka þér síðar.

L SKARTGRIPIR, sérstaklega prýddir krossum, eru klassísk gjöf fyrir fermingastúlkur og
jafnvel drengi.

L SEÐLARNIR KLIKKA
ALDREI, þeir reyndar endast sjaldan lengi en veita ákveðið stundargaman og geta orðið
hluti af stærri gjöf sem fermingarbarnið mun gefa sjálfu sér.
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Gott veganesti út í lífið
„Það eru gífurleg forréttindi að
koma að börnunum frá kirkjunnar sjónarhóli. Þau koma til manns
einu sinni í viku, við getum leyft
okkur öðruvísi aðkomu en skólinn gerir og sjáum þar af leiðandi
oft bara þeirra bestu hliðar,“ segir
séra Arna Grétarsdóttir, prestur
í Seltjarnarneskirkju, sem tekið
hefur þátt í menntun fermingarbarna í um tíu ár, þar af fjögur
sem prestur.
„Sem prestur er maður með
börnunum allan veturinn, fær að
fylgja þeim og kynnast þeim mikið
nánar. Maður lærir nöfnin á þeim
og nær til þeirra á annan hátt,“
segir Arna sem kenndi fermingarbörnum á námskeiðum sem guðfræðinemi. „Á slíkum námskeiðum fær maður að vera með þeim
á skemmtilegustu tímapunktunum,“ segir Arna og finnst almennt
mjög skemmtilegt að vinna með
börnum á þessum aldri.
Arna telur það mjög tilfinningalega spurningu hvort börnin
fermist út af trú eða öðru. „Þegar
verið er að tala um trú eða krefja
þau til að svara á trúarlegan hátt
gæti ég allt eins gengið að þeim
og sagt „hvað segirðu, ertu skotin
í honum Nonna?“ segir séra Arna
hlæjandi og bendir á að trúin sé
svo persónuleg að ekki sé hægt
að tala um hana af alvöru í stórum hópi. Betra sé að gera það í
smærri hópum.

Spurningin hvort börn fermist vegna trúar eða annars er af mjög tilfinningalegum toga, að sögn séra Örnu Grétarsdóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

En hvað er það sem börnin læra
í fermingarundirbúningnum? „Í
Seltjarnarneskirkju byrjum við að
fara yfir trúfræðigrunninn, kennum þeim um bænina, trúarjátninguna og Faðirvorið sem þau reyndar flest kunna. Við kennum þeim
um lúthersku kirkjuna og staðsetjum þau í þessari trúarbragðaflóru.
Þegar við höfum farið í þennan
ákveðna trúfræðigrunn förum við

í hvernig þau ætli að nýta sér að
vera kristin í sínu daglega lífi,“
segir Arna og telur að börnin læri
mikið á þessu fermingarári. „Þau
þroskast mikið á þessu ári og fá
með fermingarfræðslunni ákveðið nesti út í lífið.“
Arna segir gjafir og veislur
töluvert til umræðu hjá börnunum. „Auðvitað finnst öllum rosalega gaman að fá gjafir, það er

bara eðlilegt,“ segir Arna og telur
ekki að umfang veislna sé að fara
úr böndunum. „Auglýsingarnar
eru miklu fleiri en fyrir tíu árum
og svona eru tímarnir sem við
lifum á. Hins vegar man ég eftir
því sjálf að hafa verið að hugsa
um fermingargjafir og fötin en
það breytti því ekki að ég væri að
fermast út af trúnni á Jesú og ég
held að það sé eins í dag.“

Gyða Björk segist ekki líta svo á að hún komist í tölu fullorðinna við ferminguna.
MYND/HEIÐA.IS

Spennt fyrir
stóra deginum
Gyða Björk Ólafsdóttir fermist í Svalbarðskirkju á Svalbarðsströnd ásamt níu stelpum og einum
strák.
„Ég er spennt fyrir fermingardeginum,“ segir Gyða Björk Ólafsdóttir sem mun fermast í Svalbarðskirkju 19. apríl. Gyða Björk er
í áttunda bekk í Valsárskóla á Svalbarðsströnd í Eyjafirði. Krakkarnir í bekknum eru tíu talsins sem
munu fermast saman, níu stelpur
og einn strákur. Gyða Björk segir
samræður stelpnanna í bekknum
aðallega snúast um fermingakjólana þegar ferminguna ber á góma.
„Ég er búin að kaupa mér fermingarkjólinn en hann er hvítur,“ segir
hún og bætir við að kjóllinn sé

keyptur í tískuvöruverslun á Akureyri. Gyða ætlar í hárgreiðslu
og myndatöku á fermingardeginum en ekki í förðun. Aðspurð hvað
henni langi í fermingargjöf segist
hún helst vilja skartgripi og peninga. „Annars hef ég ekki hugmynd um hvað mig langar í og ég
veit ekkert hvað ég fæ. Það verður bara að koma í ljós. Ætli maður
fái ekki græjur, peninga og skartgripi,“ segir hún. Þegar Gyða
Björk er spurð hvort hún telji sig
komast í fullorðinna tölu á fermingardaginn segir hún svo ekki
vera. „Ég held ég verði alveg jafn
gömul þótt ég hafi fermst. Fermingin snýst frekar um að staðfesta
skírnina.“
indiana@frettabladid.is

Flottar fermingagjafir
Frír GSM sími
Samsung X-160 fylgir
með kaupum á
Samsung Digimax S600
og 512MB minniskort

DIGIMAX S600

6,1 milljón pixla
5x stafræn aðdráttur
Stór 2,4” LCD-skjár
1/1,25 CCD-sensor
5 forstillingar
VGA-vídeóupptaka
9 innbyggðir myndarammar
16 MB innra minni

,-
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9
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.
r
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O
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X-160
65 þús lita UFB skjár
Titrari
Handfrjáls hátalari
Diktafónn
Fjölradda pólýtónar
Aðgerðalistar
Dagatal
Dual-Band GSM 900/1800
Ending rafhlöðu allt að 3 klst. í tali
og 210 klst. í bið
Innbyggt 1.2 MB minni
SMS/EMS/MMS skilaboð
100-240v hleðslutæki og
Handfrjáls búnaður fylgir með
WAP, Java netstuðningur
GPRS gagnaflutningur
Ending rafhlöðu allt að 3 klst. í tali
og 210 klst. í bið
Þyngd 77 grömm

Kr. 2.928,- 12
mán

Kr. 39.705,-

V610

DIGIMAX NV10

BEST

PRODUCT

6.1 milljón pixla
2.8" Hágæða LCD skjár!
Hágæða Schneider linsur
Linsa nr. 1: 38-114mm
Linsa nr. 2: 130-380mm
5 cm nærmyndataka
Ljósnæmni ISO 64 - 800
Hliðrar myndum sjálfvirkt
Bluetooth tenging innbyggð
Videó með hristivörn
5 cm nærmyndataka
Ljósnæmni ISO 64 - 800

10x aðdráttur

4.000
AFSLÁ

Kr. 2.556,- 12
mán

0,-

Kr. 25.90
TILBOÐ

TTUR

Kr. 39.900,DIGIMAX L70

DIGIMAX NV7 OPS

5.000

5.000

9.000

AFSLÁ

TTUR

6 milljón pixla
3 x optískur aðdráttur
Mp 3 spilari
Hristivörn
2,5" skjár
Tekur video
Mikið af séreiginleikum
Frábær hönnun

Kr. 3.893,- 12
mán

Kr. 29.900,-

DIGIMAX i6

AFSLÁ

10.1 milljón pixla
2.5" Hágæða LCD skjár
35-105mm Schneider linsa
Ljósop f/2.8 - f/5.1
Ljósnæmni ISO 100 - 1000
4 cm nærmyndataka (Macro)
Hraðval með snertitökkum
Sterkt aluminum efni í vél
Hljóðupptaka (diktafónn)
Hleðsla með USB snúru
Notar SD kort
MPEG 4 vídeóupptaka (30 fps)

0,-

Kr. 29.90
TILBOÐ

Kr. 2.955,- 12
mán

7.2 Megapixlar
2.5" Hágæða LCD skjár
38-270mm Schneider linsa
Ljósop f/2.8 - f/4.0
TTL fókuskerfi
Ljósnæmni ISO 100-1000
1 cm nærmyndataka (Macro)
11 Forstillingar
Vídeóupptaka MPEG4
Hljóðupptaka (Diktafónn)
Hleðsla með USB snúru
19 MB innra minni

TILBOÐ

Kr. 38.900,-

AFSLÁ

TTUR

Kr. 3.857,- 12
mán

0,Kr. 39.90 Kr. 44.900,-

TTUR

7.2 milljón pixla
2.5" Hágæða LCD skjár
37.5-112.5mm linsa
Ljósop f/2.7 - f/5.2
Ljósnæmni ISO 100-800
ASR hristivörn - Algorythmi
15 cm nærmyndataka (Macro)
Hljóðupptaka (Diktafónn)
MPEG 4 vídeóupptaka
Notar SD kort
Hleðsla með USB snúru
11 Forstillingar

,r. 24.900
K
Ð
O
B
L
TI

Stylus DX4000

Stylus D88

MP3 spilari - N11

Prentari
og skanni

4.000
AFSLÁ

TTUR

Frábær prentari fyrir skólafólk
Allt að 5760 x 1440 dpi upplausn
22 bls á mín í svörtu
12 bls á mín í lit
4 blekhylki
Epson Micro Piezo prenthaus
Mjög hagkvæmur í rekstri

5.000
AFSLÁ

,-

Kr. 9.590 Kr. 12.590,TILBOÐ

!
12 24
mán mán

MP3 spilari með innbyggðu
1GB flassminni (ca. 240 lög)
FM útvarp
LCD skjár
USB 2,0 tengi
Innbyggð Li-ion rafhlaða 13 klst. á hleðslu
Spilar: MPEG, MP3, WMA (DRM) og OGG (Q10)
Heyrnatól fylgir

TTUR
Prentgæði
5760x1440 punkta upplausn
Litahylki :4
Svartur texti 23 bls á min
Lita texti 12 bls á min

Kr. 17.420,-

0,-

Kr. 11.79 Kr. 16.790,TILBOÐ

Vefverslun Hans Petersen er á
www.hanspetersen.is/verslun

Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

Kr. 2.463,- 12
mán

Kr. 29.900,-

Birt með fyrirvara um texta og myndabrengl. Vörur geta verið uppseldar

2006-2007
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FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Heiðarleiki og drengskapur að leiðarljósi
„Ég gerði þetta ekki vegna gjafanna, heldur til að staðfesta trú
mína,“ segir Atli Freyr Fjölnisson, 18 ára, sem lét siðfesta sig í
ásatrú um síðustu helgi. „Athöfnin er lík fermingu, nema framkvæmd samkvæmt venjum ásatrúarmanna og vígðir helst ekki
yngri en sextán ára.“
Að sögn Atla byrjaði Hilmar Örn Hilmarsson allsherjargoði á að helga svæðið þar sem
vígslan fór fram, vegna þess að
ásatrúarmenn eiga ekki enn sem
komið er samkomuhús hérlendis.
„Síðan fór hann með helgiorð og
rétti mér baug, járnhring, sem
var notaður til að helga svæðið.
Ég fór þá með vísu úr Hávamálum og var þar með orðinn siðfastur í ásatrúnni. Athöfnin sjálf
tók ekki nema korter.“
Atli var vígður einn en segir
einnig tíðkast að nokkur börn séu
vígð saman. „Krakkarnir eru þó
yfirleitt færri en í fermingum.
Þeir geta þess vegna haft meiri
áhrif á athafnirnar, sem verða
því oft persónulegri en fermingar. Í báðum tilvikum er þó um
manndómsvígslu að ræða og í
ásatrúnni eru þau heit strengd að
hafa heiðarleika og drengskap að

leiðarljósi. Ég hef reynt að fara
eftir því síðan ég kynntist ásatrúnni tólf, þrettán ára gamall í
gegnum pabba minn og mun gera
það áfram ásamt því að blóta
nokkrum sinnum á ári.“
Atli segist aldrei hafa óttast
að verða fyrir stríðni af hálfu
jafnaldra sinna vegna þeirrar ákvörðunar að vígjast inn í
ásatrú. „Alls ekki. Hver verður að fylgja sinni trú. Ég á hvort
sem er bæði vini og vandamenn
sem eru fermdir eða ásatrúar.“
Í því samhengi má geta þess að
móðir Atla er kristin, föðuramman búddisti og faðirinn ásatrúar
eins og fyrr sagði. Óhætt er því
segja að fjölbreyttur hópur hafi
verið samankominn til að fagna
með Atla á vígsludeginum.
„Þarna mætti fólk með alls
kyns trúarskoðanir, alveg eins
og í fermingum,“ útskýrir Atli.
„Í hvorugu tilviki er fólkið samankomið vegna trúarinnar heldur til að samgleðjast þeim sem
því þykir vænt um. Um það snýst
málið.“
roald@frettabladid.is

Atli Freyr Fjölnisson
vígðist inn í ásatrú
um síðustu helgi.

Gátlisti fyrir ferminguna
Hér eru nokkur atriði sem gætu
gleymst.
Bauðstu öllum sem þú ætlaðir að bjóða?
Það er ekkert að því að hringja í fólkið sem
gleymdist.
Athugaðu stöðuna á blómavösum á heimilinu. Er nóg til?
Hvar á að setja gjafirnar?
Áttu nóg af bollum, glösum, hnífapörum,
diskum, fötum, spöðum?
Veit fermingarbarnið af hverju það er að fermast?
Er búið að skrautskrifa í gestabókina?
Hver ætlar að gæta barna sem eru of
ung til að hægt sé að hafa þau með í
kirkjuna?
Á öll fjölskyldan hrein og straujuð
spariföt fyrir daginn?
Er búið að útnefna ljósmyndara til að festa
atburðinn á spjöld fjölskyldusögunnar?
Hvar á að geyma yfirhafnir?
Er búið að útnefna skrásetjara gjafa (gjarna yngra systkini eða frændfólk)?
Er búið að panta köku?
Hver ætlar að sækja hana?
Er nóg pláss í ísskápnum fyrir veitingar?
En í eldhúsinu?
Er búið að hugsa út í borðskreytingar? Servíettur? Kerti?
Er nóg af stólum?
En borðum sem hægt er að
borða við?
Hvar eiga gestir á barnsaldri að
vera þannig að þeir skemmti sér en trufli
ekki hina fullorðnu?
Hvar verða gæludýrin?
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Biskupar einir máttu ferma
Á fyrstu öldum kristni sáu biskupar einir um skírnir en er söfnuðirnir stækkuðu fengu prestar líka leyfi
til þess. Upphaflega máttu bara
biskupar ferma og var þá oft talað
um að börn væru biskupuð. Sú athöfn fór fram þegar barnið komst á
fund biskups og því var fólk á mismundandi aldri þegar það fermdist,
allt frá því að vera nokkurra mán-

aða upp í að vera nær fullvaxta.
Fermingar í Evrópu á miðöldum fóru til dæmis fram um leið
og biskup vísíteraði sem gat verið
með margra ára millibili í ýmsum
hlutum biskpusdæmanna. Þar sem
mögulegt var að koma fastri skipan
á voru börnin oftast 7-12 ára gömul
þegar þau fermdust og áttu þau þá
að hafa hlotið uppfræðslu í kristn-

Séra Vigfús Þór Árnason og séra Anna S. Pálsdóttir ferma í Grafarvogskirkju.

um fræðum af fullorðnu fólki á
heimilinu. Hér á landi munu fermingar hafa verið nokkuð reglulegar á miðöldum því biskupar voru á
tíðum yfirreiðum.
Fermingin er eitt af sakramentum kirkjunnar í kaþóskum sið.
Skilningur manna á henni breyttist
mikið við siðaskiptin. Hún var eiginlega talin óþörf þar sem hún gæti
varpað skugga á skírnina sem litið
var á sem endurfæðingu. Fermingin var því nánast lögð niður á siðbreytingartímanum og síðan tekin
upp í nýrri mynd. Þar sem farið
var að krefjast áveðinnar þekkingar í kristnum fræðum af öllum sem
vildu ganga til altaris varð hin endurskoðaða fermingarathöfn einkum bundin prófi í kristnum fræðum, fyrirbæn og blessun. Eftir það
var athöfnin framkvæmd af prestum og fór fram árlega í hverju
prestakalli. Á 18. öld var algengt
að börn væru fermd níu til tólf ára
gömul en þar sem það þótti fullungt var aldurinn hækkaður í það
sem nú tíðkast.

Magnús Jónsson leikari tók sér hlé frá leikhúsæfingu til þess að rifja upp gamlar
fermingarminningar.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Úrið týndist eftir viku
Magnús Jónsson leikari fermdist í
Garðakirkju árið 1978 og hélt veislu
í foreldrahúsum í Garðabæ. Magnús tók sér hlé frá æfingum á söngleiknum Gretti í Borgarleikhúsinu
þar sem hann verður í hlutverki
draugsins Gláms til þess að segja
okkur frá fermingargjöfunum sem
hann fékk.
„Ég fékk gullúr frá afa mínum
og ömmu í fermingargjöf sem ég
svo týndi eftir viku, Það var algjört
klúður,“ segir Magnús Jónsson leikari þegar hann er spurður um eftirminnilegustu fermingargjöfina.
„Hins vegar fékk ég langmest af
peningum af öllum bekkjarsystkinum mínum,“ bætir Magnús við. „Ég
man ekki eftir því að hafa notað þá í
neitt gáfulegt. Ætli maður hafi ekki
bara eytt þessu öllu í kúluspil og
nammi.“
Magnús hefur á orði að sér finnist krakkar fermdir allt of ungir.
Þeir geti varla haft vit á því hvað
sé rétt eða rangt fyrir þá á þessum
aldri.

Fermingardrengurinn Magnús Jónsson.
MYND/EINKAEIGN

„Ég hef það á tilfinningunni að
tilhugsunin um allar gjafirnar sem
fermingarbörnin fái ráði miklu um
að þau fermast. Mér finnst að fólk
ætti að ná meiri þroska áður en það
tekur þessa ákvörðun,“ segir Magnús áður en hann stekkur aftur upp á
svið.
- árá

uppskrift
L RICE KRISPIES KRANSAKAKA Hvernig
væri að bregða aðeins út af vananum? Þessi gæti
orðið vinsæl meðal yngstu kynslóðarinnar.
2x240 g Petit ekta suðusúkkulaði
(eða hjúpsúkkulaði)
1 lítil dós síróp (þessar grænu)
150 g smjör
230 g Rice krispies

Súkkulaðið, smjörið og sírópið er
brætt saman við vægan hita. Rice krispies
er hrært út í. Síðan er þetta sett í kransakökuform þar sem hver hringur fyrir sig
hefur verið fóðraður með plastfilmu.
Setja þarf formin meira en sléttfull og þrýsta deginu vel saman
þannig að hringirnir verði sem
þéttastir. Síðan eru hringirnir látnir
kólna, til dæmis yfir nótt, og síðan
límdir saman með doppum af bræddu
súkkulaði. Kökurnar eru skreyttar að vild.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.SVAR.IS - SÍÐUMÚLA 37 - SÍMI 510 6000
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uppskrift
L LJÚFFENG OG LITRÍK PAVLOVA
Pavlova er marengsterta sem jafnan fellur í
góðan jarðveg hjá sælkerum.
4 eggjahvítur
sítróna
16 msk. sykur
1 tsk. hvítvínsedik
2 tsk. maísenamjöl
nokkrir vanilludropar
Smyrjið skál að innan með sítrónusafa. Þeytið
eggjahvíturnar í skálinni þar til þær eru nærri því
stífþeyttar. Hrærið svo sykrinum varlega saman við
og bætið edikinu og maísmjölinu út í. Að lokum
bætið þið vanilludropunum varlega í með skeið.

Setjið smjörpappír á bökunarplötu, gerið
rúmlega 20 cm hring og hellið deiginu innan
hans. Passið að dreifa ekki of mikið úr deiginu svo að marengsinn verði ekki þunnur
og stökkur.
Forhitið ofninn í 180°C en stillið
niður í 150°C þegar þið setjið marengsinn inn í ofninn og bakið í
45-50 mínútur. Látið hann kólna
inni í ofninum.
Smyrjið þeyttum rjóma yfir marengsbotninn. Setjið svo ávexti eða
ber, til dæmis ástaraldin, bláber,
rifsber eða brómber, ofan á rjómann.
Notið helst súra ávexti til að vega upp
á móti sykrinum í marengsinum.

Veganesti fyrir
framtíðina
Í öllu havaríinu sem fylgja
vill fermingum
gleymist stundum
raunveruleg ástæða þess
að fermt er
og hvað felst
í þeirri helgiathöfn. Til að Tómasarguðminna á tilgang- spjallið, eða
inn og uppfræða ,,fimmta guðspjallið” inniheldfermingarbörnur 114 ummæli
in er viðeigandi sem eignuð eru
að gefa bækur Jesú Kristi.
sem fjalla um
Jesú, biblíuna og trúarbrögð. Ekki
er síst mikilvægt á þessum síðustu og verstu
að fermingarbörnin sem fulltrúar framtíðarinnar
geri
sér grein fyrir
áhrifum trúarbragða og sinni
sérstöku trú og
átti sig á hvað
þau eigi samMeð þessari bók
fylgir fallegt
eiginlegt með
bænaband og
öðrum borgurleiðbeiningar um
um
heimsins.
notkun þess sem
Nauðsynlegt
og fróðleikur um
er að reyna að
bænabandið og
tengsl þess við
skilja fólk sem
trúna.
hefur öðruvísi
bakgrunn en við
sjálf til að lifa í sátt og samlyndi
í þessum heimi sem við öll byggjum. Sum börn fermast borgaralegri fermingu og eru þá ekki að
játa trú sína á Krist en engu síður
er mikilvægt
fyrir þau að
átta sig á
áhrifum trúarbragða á
heiminn og
kynnast sögunni. Þessar
bækur
eiga því erLíkt og titillinn gefur
indi til allra
til kynna fjallar þessi
–
fermdra bók um líf Jesú og
sem ófermd- áhrif hans á heimra,
ungra inn. Þetta er í senn
sem aldinna. táknræn og viðeigandi
fermingargjöf.
Bækurnar
fást allar í
bókaversluninni Iðu.
- hs

Þessi bók er hluti af Lærdómsritunum
sem svíkja engan. Samræður Humes
um tilveru Guðs og eðli og hlutverk
trúarbragða eru eitt mesta tímamótarit
í hugmyndasögu Vesturlanda, en það
kom fyrst út árið 1779. Þar gerir Hume
gagnrýna úttekt á því grundvallaratriði
hefðbundinnar kristinnar heimsskoðunar að heimurinn sé í einhverjum
skilningi „skipulagður“.

99.999

kr.

Fullt ver 129.999
1229.
299..999
9999

119.999

kr.
=E8dbeVfCm+('*

@"6&."&.¹CZdkd

6B9HZbegdc(*%% BdW^aZ
EgdXZhhdg&!-<=o
&*UM<6&%')m,+-h`_{g
*&'B799GG6BHB6GIb^cc^
-%<7*)%%geb]VgÂjgY^h`jg
9K9 $"GL9K9h`g^[Vg^Yg^[

&.¹L^YZhXgZZc
JeeaVjhc/LM<6&))%m.%%
HkVgib^/(bh
7^gijhi^\(%%
H`ZgeV/-*%/&
H_chk^Â/&,%$&+%
EVhhVgk^ÂK:H6[Zhi^c\j

19 tommur

129.999

kr.

;j_^ihjH^ZbZchHXVaZd=
yg\_gk^/6+)6B9(-%%
K^cchajb^cc^/'<799G*((B=obZhi)<7
=VgÂjgY^h`jg/'m'*%<7,'%%GEB
9K9Bjai^";dgbVi7gZccVg^9K9 $"G$GLd\YjVaaVnZg
H`_{`dgi/6I>G69:DCMegZhh&&*%E8>'*+B7
=a_Â`dgi/*!&hjggdjcY
IZc\^/AVc&%$&%%!+mJH7'#%!;^gZl^gZ!
`dgiVaZhVg^!9K>">!K<6!Dei^XVa
Ãg{ÂaVjhian`aVWdgÂd\bh
L^cYdlhME=dbZ:Y^i^dcHE'

FFullt ver
r

tlva og skjr

149.999
149
14
49 9999

Prentari fylgir me!
6XZg6HE*+&'

149.999

&*#)¹I;ILM<6h`_{g&'-%m,+-
>ciZa8dgZ9jdI''*%&#,(<=og\_gk^
*&'B7b^cc^
-%<79g^[

kr.

@"6&."&.¹CZdkd
&.¹L^YZhXgZZc
JeeaVjhc/LM<6&))%m.%%
HkVgib^/(bh
7^gijhi^\(%%
H`ZgeV/-*%/&
H_chk^Â/&,%$&+%
EVhhVgk^ÂK:H6[Zhi^c\j

6I>BdW^a^inGVYZdcMegZhh&&*%
b$VaaiVÂ&'-B7k^YZdG6Bh`_{`dgi
CZi`dgi/&%$&%%$&%%%bW^icZihiÅg^c\
-%'#&&W$\LA6CÃg{ÂaVjhicZi`dgi
7bZigh`jg[^c\gV[VgVaZhVg^
*+@biVaY
L^cYdlhMEEgd[Zhh^dcVa

149.999

19 tommur

tlva og skjr
I^aWdÂ\^aYVi^a'+#bVghZÂVbZÂVcW^g\Â^gZcYVhi#

Prentari fylgir me!
Canon
IP 1700
litaprentari
fylgir hverju
tlvutilboi

>ciZa<gVe]^XhBZY^V.*%h`_{`dgi
9K9Bjai^;dgbVi9AH`g^[Vg^
LA6C-%'#&&V$W$\*)bWehcZi`dgi
&%$&%%A6Cd\BdYZb
L^cYdlhME=dbZ

kr.

FFullt
ull ver
r

1169.999
69 99

I'E='"6hjhI'
yg\_gk^/>ciZaEZci^jb9jVa8dgZ(!%<=o
K^cchajb^cc^/&<799G'++,B=obZhi)<7
=VÂjgY^h`jg/('%<7,'%%GEBH6I6'
9g^[/&-mHVbhjc\9K9G!;adeen
H`_{`dgi/Ck^Y^V<Z[dgXZ,+%%<IE8>":'*+bW
=a_Â`dgi/A^cZ"^c$A^cZ"dji$B^X"^c!Dei^XVa"dji
IZc\^/AVc&%$&%%$&%%%!+mJH7'#%!'m;^gZl^gZ!
`dgiVaZhVg^!9K>">!K<6!HZg^Va!;Bad[icZi
L^cYdlhK^hiV7Vh^X=dbZ:Y^i^dc

6XZg6HE*+((

8Vcdc>E&,%%"']na`_VegZciVg^
EgZciVg&%m&*Wa¨ÂVcY^bncY^ga_hbncYV\¨Âjb{**hZ`#
A_hbncYV\¨Â^¶6aaiVÂ)-%%m&'%%Ye^jeeaVjhc
8]gdbVA^[Z&%%`Zg[^hZbZn`jgZcY^c\ja_hbncYV
=gVÂk^g`Wa¨ÂVcY^iegZcijcVaaiVÂ6)hi¨gÂ
CdiZcYVk¨cc]j\WcVÂjg[na\^gbZÂ

&*¹I;ILM<6h`_{g&'-%m-%%
>ccWn\\ÂkZ[bncYVka
>ciZa8dgZ'9jdI**%%&#++<=og\_gk^
CK>9>6<Z;dgXZ<d,(%%IjgWd8VX]Zh`_{`dgi
'<799G'b^cc^bZhi)<7
&'%<7Yg^[
9K9Bjai^;dgbVi9AH`g^[Vg^
LA6C-%'#&&V$W$\*)bWehcZi`dgi
*&`dgiVaZhVg^
:i]ZgcZid\;^gZl^gZiZc\^
L^cYdlhMEBZY^V8ZciZg

Canon IP 1700 prentari fylgir llum
seldum tlvum hj MAx um helgina
DECJC6GIÏB>
K^ÂZgjbWZ^ci
B{cjYV\Vi^a[hijYV\V`a#&&"&.#
{bi^>@:6
AVj\VgYV\V`a#&&"&-d\HjccjYV\V`a#&'"&-#

B6M$@Vjeic^&$'&%<VgÂVW¨$Hb^)&'''%%
B6M$@Vjeic^&$'&%<VgÂVW¨$Hb^)&'''%%

12 L fréttablaðið L fermingar

22. MARS 2007 FIMMTUDAGUR

Allir jafnir á fermingardaginn
Hugmyndin að hvíta fermingarkyrtlingum er ekki jafn gömul og
margir halda. Það var 9. maí 1954
sem séra Jón M. Guðjónsson, prófastur á Akranesi, sá þá hugmynd
sína verða að veruleika að fermingarbörn hans í Akraneskirkju
klæddust hvítum kyrtli við fermingarathöfnina. Síðan varð úr að öll
fermingarbörn á Íslandi klæddust
kyrtlum á fermingardaginn.
Þetta var einkum gert til þess að
enginn munur sæist á efnahag fjölskyldnanna, en sum börnin voru

ríkmannlega klædd á meðan önnur
voru tötraleg til fara. Hefðin að
klæðast hvítum kyrtli er rík en þrátt
fyrir það er ekki skylda að klæðast
honum þó fæstir sleppi því.
Sumar stúlkur klæðast íslenska
þjóðbúningnum á fermingardaginn. Algengur misskilningur er að
ekki megi hylja þjóðbúninginn með
hvíta kyrtlinum en það er af og frá.
Kyrtillinn er enn þann dag í dag
boðberi þess að allir séu jafnir fyrir
guði, jafnt hinir vel stæðu sem hinir
snauðari.

Góð ráð
Að ýmsu er að hyggja þegar
boðið er til fermingarveislu.
Gott er að gera gestalista í
tíma. Ekki gleyma að hafa
fermingarbarnið með í
ráðum. Sjálfsagt er að bjóða
nokkrum vinum í veisluna.

Hvíti kyrtillinn á sér ekki langa sögu.

L VIÐEIGANDI ER AÐ
ÚTBÚA BOÐSKORT Það þarf
alls ekki að vera flókið. Ef fermingarbarnið samþykkir er fallegt að
hafa mynd, kannski úr barnæsku,
af fermingarbarninu á boðskortinu. Skynsamlegt er að mælast til
þess að boðsgestir láti vita hvort
þeir komi eða ekki, þá er hægt að
reikna út veitingarnar með nákvæmum hætti.
L GOTT ER AÐ GERA
MINNISLISTA yfir þá hluti
sem þarf að kaupa og huga að í
góðum tíma. Þá er hægt
að
krossa við þegar lokið
hefur verið við verkefnin
og yfirsýnin tapast ekki.
L SKEMMTILEGT
er að lífga upp á fermingarveisluna með
heimatilbúnum
skemmtiatriðum af
ýmsum toga. Hvernig væri að fá systkini, frændsystkini
eða vini fermingarbarnsins til að taka
lagið ef þau hafa
lært á hljóðfæri.

Æ;Zgb^c\^cZgZ^cchi²ghi^{[Vc\^a[hbch#
JbaZ^d\\`Zbhi[jaadg^ccVbVccV
iajk^a\hcVV\Zg{Wng\d\h`nchb
[_{gb{ajb#ZhhkZ\cVkZa\
HEGDC;gVbi#Ç

L RÆÐUHÖLD HAFA EKKI
TÍÐKAST í miklum mæli í íslenskum fermingarveislum en
setja óneitanlega virðulegan blæ á
veisluna. Fallegt er til dæmis þegar
foreldrar halda stutta tölu til fermingarbarnsins. Afar og ömmur
hafa líka oft frá einhverju góðu að
segja um fermingarbarnið sem
þau hafa fylgst með vaxa úr grasi.

HEGDC;gVbi
w\[²[g{W²gVkZmi^{[Zgb^c\VgeZc^c\VcVbcV
HEGDC\Znb^geZc^c\VcVbcV Vc\Vi^aV\kZg&-{gV
Z\Vg\hid[cVgZ^`c^c\^ccd\aZ\\^ccVa{\bVg`^
'#%%%`g#[²\'#%%%`g#bi[gVbaV\[g{HEGDC

;Zgb^c\Vgi^aWd
:[aV\VgZgj^cc(%#%%%`g#ZVbZ^gV[ng^g&#_c'%%,
\Z[jgHEGDC*#%%%`g#^ccZ^\cd\9K9"bncYVZ^\^ckVa^#
6j` Zhh[VgVVaa^g!hZbaZ\\_V^cc!ediid\Z^\V
b\jaZ^`V{Vk^ccVEH(aZ^`_Viakj#

;Zgb^c\Vg\_V[VWg[^[g{HEGDCZg\_[hZbkZmd\kZm#
@nccij gb{a^{Hegdc#^h

Hb^**%&'%%"_cjhijkZg**%&)%%"lll#hegdc#^h

L FJÖLDASÖNGUR tíðkast
í dönskum fermingarveislum og
þá yfirleitt með heimasmíðuðum
textum um fermingarbarnið við
þekkt lög. Hvernig væri að leita í
smiðju frænda vorra Dana og taka
upp þennan sið. Það lífgar örugglega upp á veisluna.
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uppskrift
L MÖNDLUMASSI AÐ HÆTTI HÚSSINS Það er lygilega auðvelt og fljótlegt að búa til marsípan heima, svo framarlega sem maður
hefur aðgang að matvinnsluvél. Auk þess er það talsvert ódýrara en að
kaupa marsípanið tilbúið.
200 g möndlur, heilar eða í flögum
100 ml (1 dl) flórsykur
100 ml (1 dl) strásykur
2-4 tsk. sítrónusafi (eftir smekk)
1 msk. appelsínu- eða apríkósumarmelaði ef vill
1 eggjahvíta
Fínhakkið möndlurnar á rifjárninu
í matvinnsluvélinni. Setjið svo
möndlurnar ásamt sykri og flórsykri
í skálina í matvinnsluvélinni
og maukið saman með
hnífnum. Hellið eggjahvítu og sítrónusafa ofan
í á meðan vélin er í gangi.
Stöðvið vélina eftir 2-3 mínútur, hrærið upp í massanum,
skafið vel meðfram köntunum og endurtakið.Takið möndlumassann upp með
deigspaða, hnoðið vel saman á flórsykurstráðum fleti, mótið sívalning og pakkið þétt
inn í bökunarpappír
til geymslu í ísskáp. Gott er að taka massann út 1-2 klst. áður en á að
fletja hann út, móta og nota. Hann geymist vel í a.m.k. 2 vikur. Þessi uppskrift gefur um 400 g af marsípani og hana má að sjálfsögðu margfalda
eftir þörfum.

Himneskir herskarar
– Fermingarstyttur

Verkstæði á Laufásvegi 2, gengið inn frá Bókhlöðustíg
Upplýsingar í síma 862 2783 eða 552 1783.

Blómin eiga að vera búin að opna sig
fagurlega á fermingardaginn.

Svart og hvítt er vinsælt um þessar mundir í öllum skreytingum. Blómastofan á Eiðistorgi býður einnig upp á skrautskrift á bækur og prentun á servíettur. FRÉTTABLAÐIÐ/HRÖNN

Mörg pottablóm saman í skál eru glæsileg á borði og halda áfram að lifa löngu
eftir að stóri dagurinn er liðinn. Fólk
getur komið með eigið ílát í Blómastofuna og látið skreyta ef það vill.

Heildarútlit veislunnar skiptir miklu máli
Blóm eru ómissandi á fermingarveisluborðið og einnig við innganginn þar sem gestabókin er
oft staðsett. Þótt tískusveiflna
gæti í fermingarskreytingum eins og öðru er það ávallt
smekkur hvers og eins sem
ræður, að sögn Mörtu Sigurðardóttur, blómaskreytis í Blómastofunni á Eiðistorgi.
„Það er heildarútlitið sem
skiptir máli,“ segir hún og bendir á að margt setji svip á veisluborðið með blómunum, svo sem
dúkar, vasar, kerti og servíettur
að ógleymdum kræsingunum.
Nýlega var sýning á fermingarskreytingum í Blómastofunni á
Eiðistorgi og þar voru meðfylgjandi myndir teknar. Þar mátti
sjá skreytingar fyrir stráka og
stelpur, merktar gestabækur,
falleg kerti og auðvitað blóm af
öllum toga.
- gun

Hófstillt skreyting handa strákunum.

Marta Sigurðardóttir blómaskreytir segir rósir vinsælar við öll tækifæri.

Orkídeur eru yndisleg blóm og
endingargóð. Í Blómastofunni fást líka
kerti sem skreytt eru af nunnunum í
Hafnarfirði.
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Athyglin var næstum
yfirþyrmandi
Jóhönnu Jónas leikkonu
fannst allur fermingarundirbúningurinn spennandi.

Til fermingargjafa

„Mér er minnisstæðust sú athygli
sem ég fékk þennan dag,“ segir
Jóhanna Jónas leikkona. „Að fá
heila veislu sem snerist bara um
mig var bæði gaman en á mörkum
þess að vera yfirþyrmandi,“ segir
Jóhanna sem var mjög spennt
fyrir ferminguna sína. „Bara það
eitt að komast í gegnum athöfnina án þess að detta eða gera eitthvað af sér var mikið mál,“ segir
Jóhanna hlæjandi og minnist þess
hve henni fannst fermingarundirbúningurinn skemmtilegur. „Við
lærðum heilmikið um trúna, en
ég var mjög trúuð sem krakki, og
fannst þetta allt ótrúlega spennandi,“ segir Jóhanna en fermingarbörn þurftu á þessum tíma að
koma fram í kirkjunni og lesa upp
texta í messu. „Mér fannst það
æðislegt og lagði mikinn metnað í
að lesa hátt og vel svo það myndi
heyrast um alla kirkju. Það hefur
greinilega tekist því presturinn
hrósaði mér fyrir vasklega framgöngu,“ segir Jóhanna hlæjandi
og útilokar ekki að þetta hafi verið
eitt af því sem ýtti undir leiklistarbakteríuna.
Á fermingardaginn klæddist Jóhanna ljósbláum, skósíðum
kjól við háa skó með plastbotni.
„Mamma valdi á mig þennan kjól
sem ég var nú aldrei sérstaklega
ánægð með, en ég vissi nú svo sem

Úrval af fallegum og
vönduðum rúmfatnaði

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

Jóhanna Jónas leikkona segir gjafirnar sem eru minnst spennandi á fermingardaginn vera þær sem fylgi manni lengst.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Mamma valdi á mig bláan skósíðan kjól
sem ég var aldrei fullkomlega sátt við.“

ekki heldur hvað ég vildi frekar,“
segir Jóhanna og vill ekki meina
að hún hafi verið sérstaklega í stíl
við tísku þessa tímabils. „Nei ég
hef líklega verið svolítið út úr og
ekki alveg nógu ákveðin hvað ég
vildi sjálf. Svo var ég með minnimáttarkennd út af öllu útlitinu
eins og kannski sést á myndunum,“ segir Jóhanna og hlær.
Gjafirnar vöktu skiljanlega
kátínu Jóhönnu eins og annarra

fermingarbarna.
„Minnisstæðast þótti mér að fá ensk-íslenska
orðabók frá ömmu minni sem mér
þótti ofboðslega vænt um en hún
hafði skrifað til mín orðsendingu
fremst. Á þessum tíma eru orðabækur kannski ekki það mest
spennandi en þessi bók hefur nýst
mér lang best og lengst af mínum
fermingargjöfum og situr best í
minningunni.“
solveig@frettabladid.is

Fermingargjöf – með æviábyrgð
“..hef náð frá 130 orðum á mínútu í 1056 orðum á mínútu..”
Axel Kristinsson, 16 ára nemi.

“Þetta mun nýtast mér alla ævi.”
Jóhanna Helga, 15 ára grunnskólanemi.

“Ykkur að þakka mun ég rúlla upp “..byrjaði með 96 orð á mínútu og 40% skilning en
í lokin las ég 406 orð á mínútu og 70% skilning.”
samræmdu prófunum.”
14 ára nemi.
Jökull Torfason, 15 ára nemi.
“..fannst námskeiðið
“...jók lestrarhraðann
skemmtilegt og krefjandi.” “..þetta hefur hjálpað mér í námi.”
talsvert mikið.”
Steinar Þorsteinsson, 15 ára nemi.
Álfrún Perla, 14 ára nemi
Elísa Elíasdóttir, 12 ára nemi.

“Námskeiðið er gott,
ekki of tímafrekt og
góður undirbúningur fyrir
framtíðina.”
Margrét Ósk, 14 ára nemi.

Gjafabréf Hraðlestrarskólans • Frábær fermingargjöf • Gjöf með æviábyrgð
Allar upplýsingar á www.h.is og í síma 586-9400
Korthafar VISA kreditkorta
– nýtið ykkur frábært tilboð
– gildir til 1. apríl

Flextone III 1x12 60W
kr.

59.000-

áður kr. 74.300-

Flextone III 1x12 100W
kr.

63.900-

áður kr. 79.700-

VERÐ

HRUN!

Flextone III 2x12 100W
kr.

79.900-

áður kr. 99.900-

EINSTÖK GÆÐI Á FRÁBÆRU VERÐI

| Allt sem þarf

Tónastöðin • Skipholti 50d • Reykjavík • sími: 552 1185 • www.tonastodin.is
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Skemmtileg og holl viðbót
á fermingarhlaðborðið
Hjá Manni lifandi í
Borgartúni og Hæðarsmára er lögð áhersla
á bætta heilsu. Hér eru
nokkrar uppskriftir frá
staðnum sem tilvaldar
eru til að auka á fjölbreytni fermingarhlaðborðsins.

L SPÆNSKT HRÍSGRJÓNASALAT Fyrir 8 eða fleiri
1/3 bolli smátt saxaður vorlaukur
4 stk. hvítlaukur, smátt saxaður
2 bollar af lífrænum hýðishrísgrjónum
3 ½ bolli kjúklingakraftur, lífrænn og án aukaefna
3 ½ bolli vatn
2 stk. rauðar paprikur
1 msk. lífræn kókosolía
1 bolli af möndlum með hýðinu
¼ tsk. grófur pipar
1 msk. lífrænt hvítvínsedik

Léttsteikið lauk og hvítlauk saman í um það bil
10 mín. í kókosolíu. Blandið hrísgrjónunum út í og
hrærið vel í um 7 mín. Setjið allan vökva saman við
og hleypið upp suðu, lækkið niður í hitanum og leyfið að malla í 25 mín. Takið af hitanum (allt vatn á að
vera gufað upp). Á meðan hrísgrjónin eru að sjóða er
gott að baka paprikurnar og möndlurnar.
Skerið paprikur niður í grófa bita eða strimla og
bakið í formi með smá olíu yfir við 220°C í 5 mín.
Setjið möndlurnar í form og bakið um leið og paprikurnar. Kælið niður, hakkið möndlur gróflega í kvörn

eða matvinnsluvél og blandið þeim síðan saman við
hrísgrjónin, paprikurnar og fullt af saxaðri steinselju.
Gott er að hafa ferskan kóríander líka ásamt söxuðu
rucola-salati.

L ÁVAXTA-HNETU-

KONFEKT

2 dl brasilíuhnetur
2 dl pekanhnetur
2 dl döðlur
1 dl þurrkaður ananas,
apríkósur, fíkjur eða
sveskjur
malaðar hnetur og/
eða kókosmjöl til að rúlla
upp úr

L MANGÓ HRÁKAKA MEÐ FERSKUM ÁVÖXTUM
Botn 1
2 bollar rúsínur
2 bollar heslihnetur

Lífrænt vanilluduft á
hnífsoddi

Blandað vel saman í
Mulið saman í blandara þar
matvinnsluvél og smurt á
til þetta er orðið að deigi sem kökubotninn.
helst saman. Deiginu þrýst í
Krem
botn á formi.
2 bollar döðlur í bleyti
Botn 2
1 bolli mangó, má vera
1 bolli döðlur lagðar í
frosinn
bleyti
Safi úr einni appelsínu
Safi úr einni sítrónu
Hnífsoddur af lífrænni

vanillu
Kanill á hnífsoddi
2 bollar ristaðar pekanhnetur
Öllu blandað saman í matvinnsluvél þar til deigið er
mjúkt og smurt á kökubotninn og fryst. Kakan er tekin úr
frysti hálfri klst. áður en hún
er borin fram. Þessi kaka er
dásamlega góð með ferskum
ávöxtum, ís og rjóma.

Leggið þurrkuðu
ávextina í bleyti í vatni í
5-15 mín. Malið hneturnar
í matvinnsluvélinni og
setjið síðan í skál. Hellið
vatninu af þurrkuðu
ávöxtunum, maukið þá í
matvinnsluvélinni, setjið
síðan í skálina ásamt
hnetunum. Hnoðið þessu saman annaðhvort í höndunum eða í hrærivél. Mótið litlar kúlur
og rúllið þeim upp úr möluðum hnetum eða kókosmjöli. Búið til fullt af þeim því börnin eru
sérlega hrifin af þessu konfekti.

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 36390 02/07

L MEXIKÓSK TORTILLUKAKA Þessa köku er mjög auðvelt að búa til og það er hægt að
útbúa hvaða fyllingu sem mann
langar í hverju sinni. Afar gott er að
setja spínat eða annað grænt salat
saman við sósuna.

Flott hugmynd að

fermingargjöf
High Peak Redwood
svefnpoki
Þægilegur að -3C°
Mesta kuldaþol -20C°

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

Fermingartilboð

5.990

kr.

Verð áður 7.990 kr.

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

8 stk. tortillukökur, millistærð
4 msk. lífræn ólífuolía
1 ½ smátt saxaður laukur
2 hvítlauksgeirar smátt saxaðir
1 krukka af góðri tómatsósu (má
vera hvað sem er)
1 tsk. salt
Pipar eftir þörfum
1/2 tsk. cayenne-pipar
Handfylli af saxaðri ferskri basil
1/2 bolli saxaðar ólífur
Steikið lauk og hvítlauk ásamt

kryddum í olíu. Þegar laukurinn
er orðinn meyr skal setja ólífurnar
saman við og léttsteikja. Þá kemur
sósan saman við og fersku kryddjurtirnar. Berið örlitla olíu á botninn
á ofnskúffu. Tortillukaka er sett
neðst, smá sósa ofan á og ostur,
aftur kaka, sósa og ostur og svona
er kakan hlaðin upp þar til komin
eru 6-8 stk. Bakið í ofni í 8 mín við
200°C. Kælið niður og skreytið.
Skreyting
2 pokar af rifnum osti.
Kakan er skreytt með gróft
rifnum parmesanosti blönduðum
saman við saxaða steinselju. Kakan
er skorin niður í 10-12 sneiðar. Gott
að bera fram með salsasósu og
ykkar uppáhaldspestói.
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Hér er leið til að kynnast mannkynssögunni á skemmtilegan og kaldhæðinn
hátt. Í bókinni er farið í helstu hörmungar og skelfingaratburði heimssögunnar
og bent á leiðir til að forðast að endurtaka sömu mistökin. Þetta er sem fyrr
segir gert á kaldhæðinn hátt og með
húmor. Fín bók til að kitla hláturtaugarnar og læra eitthvað í leiðinni.

Ef fermingarbarnið hefur gaman af
handavinnu þá er þessi bók málið!
Í henni eru dýrðlegar prjónahugmyndir sem eiga það allar sameiginlegt að vera svo hallærislegar
að þær verða eiginlega flottar.
Þarna má finna prjónuð leikföng,
pils, geimfarahettu og kjól með
prjónuðum útlínum og saumum.
Sjón er sögu ríkari!

Hér er á ferðinni alfræðibók
um dýrlinga. Þessi bók gerir
manni kleift að hafa dýrlingana á hreinu og ef fermingarbarnið vill finna einhvern úr
sögu kristninnar sem höfðar
hvað best til þess þá er ekki úr
vegi að fletta upp einum vel
völdum dýrlingi. Kannski þessi
bók höfði meira til kaþólskra
en hver þarf ekki á góðum
dýrlingi að halda?

Ef fermingarbarnið hefur
áhuga á hönnun þá er þessi
bók kjörin. Hún er litrík og
fjörug og í henni má sjá ýmiss
konar vörumerkjahönnun sem
og hönnun á skemmtilegum
karakterum eins og teiknimyndapersónum. Þessari bók
er hægt að fletta aftur og aftur
og rekast samt á eitthvað nýtt í
hvert skipti.

Öðruvísi bækur
fyrir fermingarbörnin
Bækur sem vekja áhuga og kitla
hláturtaugarnar.
Bókagjöf er ávallt góð gjöf og hafa bækur
lengi verið vinsælar fermingargjafir. Oftar
en ekki fá fermingarbörnin fjársjóði á borð
við bækur nóbelsskáldsins, ljóðasafn Tómasar
Guðmundssonar eða Davíðs Stefánssonar frá
Fagraskógi, Atlas eða aðrar veglegar bækur.
Ósjaldan liggja bækurnar óhreyfðar næstu
árin þar til einn daginn að fermingarbarnið er
ekki barn lengur og uppgötvar hve mikil verðmæti það hefur í höndunum – eða að minnsta
kosti vona þeir sem gefa að sú verði þróunin
ef bókin hefur ekki slegið í gegn í upphafi.

Hins vegar er til heill hafsjór af skemmtilegum bókum sem henta mismunandi áhugasviðum og er verðlagið líka fjölbreytt. Hægt
er að fá ýmsar sniðugar bækur á góðu verði og
getur þetta verið ágætis hugmynd að gjöf frá
vinum eða öðrum þeim sem
hyggja ekki á meiri háttar
fjárútlát. Auk þess hafa
margar þessara bóka mikið
skemmtanagildi og eins og
við öll vitum þá lengir hláturinn lífið. Bækurnar fást
allar í bókabúðinni Iðu. - hs

Sumum þykir nú
nóg um þá efnishyggju sem fylgir
fermingunni. Þessi
bók hentar mjög
vel til að fullkomna
þá ímynd eða
kannski hæðast að
henni. 101 Things
To Buy Before
You Die er full af
freistandi vörum
sem margar eiga
sameiginlegt að
vera klassísk hönnun og draumur
fagurkerans (eða
aurapúkans).

Er „goth-ari“ í fjölskyldunni? Þá ætti
þessi bók hér að falla
vel í kramið. Hér er
fagurlega myndskreytt bók í anda
japanskra teiknimynda þar sem farið
er í saumana á því
hvernig beri að haga
sér sem goth-ari.
Þrátt fyrir drungalegt viðfangsefni
er bókin þó fremur
dúlluleg og mjög
fyndin á köflum. Hún
gæti einnig höfðað
til myndasöguaðdáenda.

Á fermingarveisluna
skjalfesta á vídeói

Frábært úrval

af flottum fermingargjöfum.

Hringur á mynd er stálhringur með krystölum – sérsmíðaður.

Friðrik Friðriksson leikari lék
á als oddi í fermingarveislu
sinni og var ekki eitt af þessu
feimnu fermingarbörnum, að
eigin sögn að minnsta kosti.
„Nei, nei. Ég var á þeytingi
milli ættingja og ég á meira að
segja alla veisluna á vídeói til
að sanna hversu sprækur ég
var,“ segir Friðrik. „Þetta var
svona meðalstór veisla þannig
að ég þekkti flesta ættingjana
og það sparaði mér heilmikil
vandræðalegheit.“
Friðrik fékk marga góða
gripi í fermingargjöf sem þrátt
fyrir mikil gæði eru fæstir í
notkun í dag. „Ég fékk svona
Ikea-innréttingu í herbergið
mitt sem ég tek enn þann dag í
dag með mér hvert sem ég fer,
hún er algjör draumur í dós,“
segir Friðrik og hlær. „Svo fékk
ég líka gettóblaster. Reyndar
hétu gettóblasterar ekki gettóblasterar á þessum tíma heldur kassettuspilarar. Þetta var
sko enginn geislaspilari, svoleiðis lúxus var ekki kominn á
markað.“
Friðrik fékk líka mikið af
útivistarbúnaði í fermingargjöf. „Það var vegna þess að ég
var skáti, og er víst enn. Einu
sinni skáti, ávallt skáti, maður
kemst ekki undan því samkvæmt reglunum,“ segir Friðrik. „Svo fékk ég líka fullt af
pening eins og gengur og gerist.“
Ef Friðrik væri 13 ára í dag,
en með þann þroska sem hann

Friðrik fékk meðal annars kassettutæki og IKEA-innréttingu í fermingargjöf.
MYND: VILHELM

hefur tekið út nú, myndi hann
án efa fermast aftur. „Maður
græddi svo mikið á þessu að ég
myndi hiklaust endurtaka leikinn. Þetta var svo mikil búbót
og maður var skyndilega orðinn eignamaður 13 ára gamall,“ segir Friðrik og hlær. „Það
er náttúrulega ákveðinn þroski
að eiga fjárfestingar hingað og
þangað.“
Í öllu meiri alvöru játar Friðrik að honum finnist það í góðu
lagi að krakkar fermist 13 ára
þó svo þau séu ekki orðin trúarlega meðvituð. „Annað hvort
verður fólk trúað eða ekki og
annað hvort heldur það áfram
að mæta í kirkju eða ekki,“
segir Friðrik. „Ég held það
fylgi enginn varanlegur skaði
því að fermast og ef fólk skiptir
um skoðun þá bara gerist það.“
-tg
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mesta rval af
hrvrum!

Allar hrvrur
*
me 20% afsl¾tti
29.999
44.
44
44.999
4.9999

kr.

Fullt ver

19.989
34.
34
34.999
4.9999
kr.

Fullt ver

Jc^iZYIK9*%(-

:cdmAIK,)&,=9
&,¹A89h_ckVge
JeeaVjhc/&'-%m&%')ejc`iVg
Egd\gZhh^kZHXVc
&'lC^XVbHiZgZd]a_Â`Zg[^
HXVgi!8dbedcZci!HK=H!
8K7Hd\]ZngcVgiahiZc\^
K<6iZc\^

17 tommur
?7AGVY^Va7a`
={iVaVgVgbZÂ'm&*ld\
&m(%lbV\cVgV
;ng^g^EdY!BE(!89he^aVgVd[a#
)DYnhhZn]{iVaVgVg
&Y_eicVCZdYnc^jb
HcZgi^iV``VgKdajbZ
(#*bb_VX`iZc\^

HVbWn\\ih_ckVged\9K9
'&¹7aVX`BVig^mbncYaVbe^
;_a`Zg[V9K9he^aVg^
HiZg]a_Â`Zg[^
IZmiVkVge
HXVgiiZc\^

17.999

FFullt
u ver

kr. 24
24.999
99

AZcXdB9K&)
B`ghVbhi¨ÂVbZÂ9K9
;_a`Zg[V9K9he^aVg^
ÖikVgebZÂhiÂkVb^ccjb
']{iVaVgVgd\WVhhVWdm
HXVgi!8dbedcZcid\HK=HiZc\^
9^\^iVaDei^XVad\8dVmVai\Vc\jg

He^aVg9K9!9K9 G$GL!9K9"G$GL!89!89"G$GL!HK89d\BE:<)

18.899
24.
24
24.999
4.9999

21 tomma

kr.

He^aVg9K9!K89d\HK89¶He^aVg89!
89"G$GL!?E:<d\BE(

34.899

Fullt ver

kr.

6eeaZ>ED9C6CD'<7H
'<7^EdYCVcdBE(he^aVg^"H^a[jg
&#*¹A89a^iVh`_{g&,+m&('e^maVg
6aaiVÂ*%%a\ZÂV'*#%%%bncY^g
:cY^hi&)ibV{Z^cc^]aZÂhaj
Ãnc\YVÂZ^ch)(\g

Fullt ver
^EdY[na\^gZ``^

PakkaTilbo 86CDC:DH)%%9&%#&B:<6E>M:A *;NA<>=AJI>G
AdlZEgdHa^c\H]di
B_\kVcYVÂjgWV`ed`^
Hg]VccVÂjg[ng^gk{a^cV
9gVjbjga_hbncYVgVch

8Vcdc:DH)%%9
&%#&BZ\Ve^mZajeeaVjhc
:DH^ccWn\\Âgn`kgc
'#*¹A89h`_{g
.h_{a[k^g`Vg[`jhhi^aa^c\Vg
IZ`jg(gVbbV{hZ`cYj
6aaiVÂ',gVbbVggVÂi`j
9EEG6L]j\WcVÂjg
BZÂ&-"**bba^chj

Fylgir me

I^aWdÂ\^aYVi^a'+#bVghZÂVbZÂVcW^g\Â^gZcYVhi#

LZhiZgc9^\^iVa
L9('%<7
=VgÂjgY^h`jg
('%<WlY6I6&%%-bW

Fylgir me

Fylgir me

Fylgir me

Fylgir me
HVgdiZX]6W^\h
<V\cV[aV``Vg^
9K>$AVc
BZÂJH7
9^kM

8Vcdc>E&,%%"']na`_VegZciVg^
EgZciVg&%m&*Wa¨ÂVcY^bncY^ga_hbncYV\¨Âjb{**hZ`#
A_hbncYV\¨Â^¶6aaiVÂ)-%%m&'%%Ye^jeeaVjhc
8]gdbVA^[Z&%%`Zg[^hZbZn`jgZcY^c\ja_hbncYV
=gVÂk^g`Wa¨ÂVcY^iegZcijcVaaiVÂ6)hi¨gÂ

HVc9^h`H98;='%)-.%'
8dbeVXi;aVh]'<WJaigV>>
&%B7$haZh]gVÂ^
.B7$hh`g^[]gVÂ^

Allt etta 
aeins

148.999

DECJC6GIÏB>
K^ÂZgjbWZ^ci
B{cjYV\Vi^a[hijYV\V`a#&&"&.#
{bi^>@:6
AVj\VgYV\V`a#&&"&-d\HjccjYV\V`a#&'"&-#

kr. Fullt ver 212.985
212.9
2.985

B6M$@Vjeic^&$'&%<VgÂVW¨$Hb^)&'''%%
B6M$@Vjeic^&$'&%<VgÂVW¨$Hb^)&'''%%

VIÐ HEIMTUM

FLOTTAR
FERMINGAGJAFIR
Kr.

0
9
.9

3

Kr.

0
9
9
.

3

FM útvarpssendir f. Sony Ericsson
FastPort Farsíma

4in1: FM sendir f. iPod og Mp3,
bílhleðsla, halda

Þessi vara er ný á markaði og leyfir þér að
njóta tónlistarinnar úr farsímanum og breytir
hvaða FM útvarpsstöð sem er í handfrjálsan
hátalara.

Stjórnaðu þinni eigin útvarpsstöð í bílnum.
Stingdu 4 in 1 í sígarettukveikjarann og láttu
tækið senda tónlist úr iPod eða Mp3 spilaranum þínum í útvarpið í bílnum.

Kr.

8

Kr.

4.9

Jabra Bluetooth Adapter

Þessi pakki samanstendur af Bluetooth handfrjálsum búnaði HBH-PV705 og Bluetooth USB
döngli við tölvuna. Þú getur notað handfrjálsa
búnaðinn einan og sér með farsímanum þínum eða vörurnar tvær saman þ.e. tengt USB
döngulinn við tölvuna og notið þess að tala
ódýrt yfir internetið (t.d. Skype) eða hlustað
á lög af tölvunni á handfrjáslan hátt. Þessi
búnaður virkar fyrir PC tölvur eingöngu.

Sendu tónlist þráðlaust úr tónlistarspilaranum
þínum, t.d. MP3, geislaspilari eða iPod, í Bluetooth Stereo Heyrnatólin þín með Jabra A120
Bluetooth Tónlistar Tenglinum. Það eina sem
þú þarft að gera er að tengja A120 í tengið á
tónlistarspilaranum þínum og byrja að hlusta
á uppáhalds tónlistina þína.

90

90

.9
26

Kr.

Kr.

1

Razz
Ra
Stríddu félögunum rækilega með því að
RAZZA þá. Með þessum búnaði getur þú
lífgað allhressilega uppá samræðurnar við
náungann eða skilaboðin á símsvarann t.d.
látið barn gráta, konu öskra, skellt hlátri inní
samræðurnar,
rnar, prumpi, trommum o.fl.

0
0
.9

15

Kr.

0
9
.9

11

Nokia Bluetooth Stereo Handfrjáls
HS-12W
Með þessum vel hannaða þráðlausa handfrjálsa búnaði getur þú hlustað á þína uppáhalds tónlist í stereo um leið og það vefst ekki
um tönn að svara símtölum í sömu gæðum.
Settið setur sjálfkrafa tónlistina á bið þegar
símtal er móttekið og kveikir svo aftur á henni
að símtali loknu.

Nokia 6021 + Bluetooth tæki

90

0

.5
14

Kr.

Ferðafélaginn eru ferðahátalarar utan á lítilli
tösku sem þú getur fest í belti, látið hanga
í bandi eða stillt upp í partýinu. Hægt að
tengja við iPod og MP3 spilara, Nokia og Sony
farsíma.
EEricsson
i
f í

Kr.

VoIP Kit

3

0
9
.7

Ferðafélaginn/Tónlistartaska
ónlistartaska

95

0
9
.9

Kr.

Kr.

0
9
.5

0
9.5

Kr.

90

.9
16

Kr.

3.9

Sony Ericsson W810i

Sony Ericsson Z530i

Nokia 6060
(ódýr samlokusími)

Motorola V3

Nokia 1112
(sá allra ódýrasti)

Síminn kr. 29.900

Síminn kr. 16.900

Vodafone kr. 11.900

Elko kr. 19.995

BT kr. 5.999

kr. 26.990

kr. 14.590

NÝ VERSLUN
LAUGAVEGI 178

kr. 9.500

kr. 16.990

kr. 3.990
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"ÅLAR TIL SÎLU

$AEWOO -USSO %  'RAND ,UXE
 EK  Ö KM SJ¹LFSKIPTUR !"3
¹LFELGUR DR¹TTARBEISLI #$ LOFTK¾LING
RAFM Å RÒÈUM OG SPEGLUM STIGBRETTI
ÖJËFAVÎRN OFL SETT VERÈ  ÖÒS
4ILBOÈ  34'2

$AEWOO -USSO   4$) 
EK  Ö KM BEINSKIPTUR ¹LFELGUR
DR¹TTARKÒLA KASTARAR RAFM Å RÒÈUM OG
SPEGLUM SMURBËK SAML¾SINGAR OFL
SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
STGR

$AEWOO +ORANDO % BENSÅN 
EK  Ö KM BEINSKIPTUR !"3 ¹LFELGUR
BRETTAKANTAR m NÕ DEKK DR¹TTARBEISLI
#$ LITAÈ GLER RAFM Å RÒÈUM OG SPEGL
UM REYKLAUS STIGBRETTI ÖAKBORGAR /FL
SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
STGR

(YUNDAI 3ANTA &E  EK  Ö
KM BEINSKIPTUR !"3 ¹LFELGUR FILMUR
#$ LÅKNARBELGIR RAFM Å RÒÈUM OG SPEGL
UM NÕ TÅMAREIM ÖJËFAVÎRN OFL SETT
VERÈ ÖÒS 4ILBOÈ 

(YUNDAI 4ERRACAN  $IESEL 
EK  Ö KM BEINSKIPTUR !"3 ¹LFELGUR
BRETTAKANTAR DR¹TTARBEISLI #$ LÅKNAR
BELGIR RAFM Å RÒÈUM OG SPEGLUM OFL
SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
STGR

3SANGYONG -USSO 3PORTS 4$) 
EK  Ö KM SJ¹LFSKIPTUR ¹LFELGUR HÒS
¹ PALLI #$ REYKLAUS ÖJËNUSTUBËK OFL
SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
STGR
&ORD &  (ARLEY $AVIDSSON ¹RG k
%K  ÖÒS %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ   M
VSK 5PPL Å S  

4OYOTA ,AND#RUISER  ,8 
EK  Ö KM BEINSKIPTUR !"3 AKST
URSTÎLVA ¹LFELGUR MAGASÅN OG #$ HITI
Å S¾TUM CRUISE #ONTROL RAFM Å RÒÈUM
OG SPEGLUM SAMLITIR STUÈARAR STIGBRETTI
OFL SETT VERÈ  ÖÒS HVÅLANDI
 ÖÒS AFB  ÖÒS PR M¹N 4ILBOÈ
 STGR

$AEWOO -USSO 'RAND ,UXE  (IGH
/UPUT  EK  Ö KM SJ¹LF
SKIPTUR !"3 ¹LFELGUR ARMPÒÈI !32
SPËLVÎRN DR¹TTARKÒLA FILMUR MAGASÅN
OG #$ GLERTOPPLÒGA CRUISE CONTROL
LÅKNARBELGIR RAFM Å RÒÈUM OG SPEGLUM
SMURBËK TÎLVUKUBBUR OFL SETT VERÈ
 ÖÒS 4ILBOÈ  STGR

.)33!. 0!42/, RGERÈ  %KINN
 ÖKM 6ERÈ KR  4ILBOÈSVERÈ
 ÖÒS

-"ENZ -,   EK  Ö
KM SJ¹LFSKIPTUR !"3 ¹LFELGUR !32 SPËL
VÎRN %30 STÎÈUGLEIKAKERFI GLERTOPPLÒGA
HLEÈSLUJAFNARI #$ MAGASÅN LEIÈSÎGU
KERFI LEÈUR RAFM Å S¾TUM SÅMALÎGN
OMFL SETT VERÈ  ÖÒS -EGATILBOÈ
 STGR

$AEWOO -USSO 'RAND ,UXE  4$)
 EK  Ö KM BEINSKIPTUR
¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA #$ RAFM Å RÒÈUM
OG SPEGLUM TÒRBÅNA INTERCOOLER SPOIL
ER OFL SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ
 STGR

3SANGYONG +ORANDO  $IESEL 
EK  Ö KM BEINSKIPTUR ¹LFELGUR
DR¹TTARBEISLI #$ RAFM Å RÒÈUM OG
SPEGLUM STIGBRETTI OFL SETT VERÈ 
ÖÒS 4ILBOÈ  STGR

4OYOTA ,AND #RUISER 68 DIESEL ¹RG k
DES k  ,EÈURINNRÁTTING RAFM Å ÎLLU
GLERTOPPLÒGA EK  ÖÒS 'ËÈUR BÅLL
6ERÈ  ÖÒS BÅLAL¹N  ÖÒS GETUR
FYLGT 5PPL Å S  

4OYOTA !VENSIS ¹RG k %K  Ö 3SK
 L¹N VERÈ  Ö !TH SKIPTI ¹
ËDÕRARI 3     
6EL MEÈ FARINN 'RAND #HEROKEE
,AREDO ¹RG k %K  Ö 6ERÈ  Ö
+OSTNAÈARVERÈ 5PPL Å S  

(/.$! #2 6 347 7$ 263) RGERÈ
 %KINN  ÖKM 6ERÈ KR 
TILBOÈSVERÈ  ÖÒS

"ÅLASALANIS
3TËRHÎFÈA  2EYKJAVÅK
3ÅMI  
3ÅMI  OG 
WWWBILASALANIS
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  ÖÒS

RG k ,AREDO EK  Ö  Ö Å
AFSL¹TT V FLUTNINGS &¾ST ¹  Ö STGR
4OPPEINTAK  L¹N 3  

/PEL #ORSA  NÕSKOÈAÈUR %KINN
 Ö KM 3J¹LFSKIPTUR  DYRA 3ÅMI
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RGERÈ  %KINN  ÖKM 6ERÈ KR
 4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS
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#
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3SANGYONG -USSO 3PORTS 4$) 
EK  Ö KM BEINSKIPTUR ¹LFELGUR DR¹TT
ARKÒLA #$ LÅKNARBELGIR RAFM Å RÒÈUM
OG SPEGLUM ÖJËNUSTUBËK OFL SETT
VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 

#HRYSLER 3IBRING  FLOTTUR BÅLL
NÕSKOÈAÈUR 5PPL Å SÅMA  

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

67 *ETTA  4$) 4RENDLINE  EK
 Ö KM  GÅRA DÅSEL L¹N  
¹ M¹NUÈI 6ERÈ  5PPLÕSINGAR
Å SÅMUM   OG   OG ¹
WWWBILASALANIS

$AEWOO -USSO %  'RAND ,UXE
 EK  Ö KM SJ¹LFSKIPTUR
!"3 ¹LFELGUR !32 SPËLVÎRN DR¹TTAR
BEISLI FILMUR #$ KASTARAR LÅKNARBELGIR
LOFTK¾LING REYKLAUS MIKIÈ YFIRFARINN
TOPPEINTAK SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ
  STGR

4ILBOÈ &ORD +A b EKINN  ÖÒS NÕSK
 6ERÈ  ÖÒS STGR  

4ILBOÈ "-7  b NÕSK  MLEÈRI
6ERÈ AÈEINS  ÖÒS STGR  

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
"ÅLDSHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

$AEWOO -USSO %  'RAND ,UXE
 EK  Ö KM SJ¹LFSKIPTUR
!"3 ¹LFELGUR #$ LEÈUR RAFM Å RÒÈUM
OG SPEGLUM VÎKVASTÕRI OFL SETT VERÈ
 ÖÒS 4ILBOÈ   STGR

(YUNDAI 4RAJET .ÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ  63 

4IL SÎLU .ISSAN !LMERA k  SJ¹LFSK
NÕSKOÈAÈUR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA
 

4IL SÎLU -ERCEDES "ENZ 2 ¹RG 
%K  ÖÒS %INN MEÈ ÎLLU VEL MEÈ
FARINN OG REYKLAUS 6ERÈ  ÖÒS !TH
SKIPTI 5PPL GEFUR *ËN Å SÅMA  
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SKIPTI ¹ BÅL SEM ÖARFNAST VIÈGERÈAR 3
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$IESELIS
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3ÅMI  
HTTPWWWDIESELIS

4OYOTA #ARINA k EK  ÖÒS SJSK
GANGF¾R EN ÖARFNAST VIÈHALDS 3 

4IL SÎLU (ONDA #IVIC  k EK 
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  ÖÒS

*EPPAR

'JAFAVERÈ #HRYSLER #IRRUS k EK 
ÖÒS MÅLUR 3     
67 4RANSPORTER k EK  ÖÒS BENSÅN
STUTTUR Å GËÈU STANDI 5PPL Å S 


.ISSAN 0ATROL k EK  ¹ VÁL
"REYTTUR m SPLITTAÈUR AFTAN OG FRAMAN
'OTT EINTAK MIÈAÈ VIÈ ALDUR 3MURBËK
FR¹ UPPHAFI "ÅLLINN ER TIL Å ALLT 6ERÈ KR
 5PPL Å S  

  ÖÒS
0ALLBÅLAR

.ISSAN !LMERA #OMFORT  %K 
ÖÒS JA DYRA 4ILBOÈ  Ö S 


"ÅLDSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   &AX   BR BRIS

BMW 545 I.Árg 12/04. Ekinn 27 þ.
Sjálfsk. Verð 7.990.000 kr.

  MILLJËNIR

LEXUS SC430. Árg 2002. Ekinn 36
þ mílur. Sjálfsk. Verð 5.900.000 kr.

- "ENZ C k ELEGANS EK  
m FELGUR HÎ  SETT   L¹N UM
  GULLMOLI 5PPL  

LAND ROVER RANGE ROVER
VOUGE. Árg 10/03. Ekinn 45 þ.
Sjálfsk. Verð 7.990.000 kr.

0ALLBÅLAR ¹ ²TSÎLU

!LDREI VERIÈ BETRA KAUPT¾KIF¾RI .¾R
NÕJIR  &ORD & FR¹ KR 
3T¾RRI PALLBÅLAR &ORD  OG $ODGE 2! ¹RGERÈ  MEÈ FJËRHJËLADRIFI OG
DÅSELVÁL OG ENGUM HRAÈATAKMARKARA FR¹
KR  (RINGDU NÒNA OG FESTU
GOTT EINTAK ¹ ÒTSÎLU ¶Ò FINNUR HVERGI
L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

BMW 540 IA. Árg 2001. Ekinn 107 þ.
Sjálfsk. Verð 3.490.000 kr.

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR BÅL VERÈHUGMYND CA  
Ö 5PPL Å S   +ATRÅN

BUICK RAINIER CXL. Árg “04.
Ekinn 16 þ. Sjálfsk.
Verð 3.500.000 kr.

HUMMER H2 LUXERY. Árg 12/05.
Ekinn 29 þ, Sjálfsk.
Verð 9.800.000 kr.

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX.
Árg 09/03. Ekinn 78 þ. Sjálfsk.
Verð 5.290.000 kr.

BMW 328I E 46.Árg 08/98. Ekinn
106 þ. 5g. Verð 1.590.000 kr.

M.BENZ R R350. Nýr og óskráður.
Sjálfsk. Verð 9.300.000 kr.

VW TOUAREG V6. Árg 2004. Ekinn
40 þ. Sjálfsk. Verð 4.790.000 kr.

MAZDA RX-8 CHALLENGE. Árg
05/04. Ekinn 48 þ. Sjálfsk.
Verð 2.990.000 kr.

M.BENZ CL 600. Árg 10/01. Ekinn
36 þ. Sjálfsk. Verð 8.900.000 kr.

M.BENZ E 320 CAPRIO. Árg 04/95.
Ekinn 163 þ. Sjálfsk.
Verð 2.800.000 kr.

LAND ROVER RANGE ROVER
SUPERCHARGED. Árg 01/06. Ekinn
35 þ. Sjálfsk. Verð 12.700.0000 kr.

LAND ROVER RANGE ROVER
SUPERCHARGED SPORT. Árg 09/05. PORSCHE BOXSTER S. Árg 04/03.
Ekinn 25 þ mílur. Sjálfsk.
Ekinn 9þ. Sjálfsk. Verð 5.290.000 kr.
Verð 10.700.000 kr.

Þar sem tryggingar
snúast um fólk

4/9/4! ,%853   L
INNANB¾JAR

3PARAÈU YFIR  MILLJËNIR KRËNA VIÈ KAUP
¹ 4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPA SEM
BYGGIR ¹ ,EXUS 28 GRUNNI 
HESTÎFL   LÅTRAR ¹ KM INNANB¾J
AR -EIRI LÒXUS OG MINNI EYÈSLA EN
4OYOTA ,ANDCRUISER (YBRID ER bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm SEGIR FORSTJËRI
4OYOTA ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP 4OYOTA (IGHLANDER
LÒXUSJEPPI  HESTÎFL N¾R NÕR 
FR¹ +R  SPLÒNKUNÕR  FR¹
+R  3PLÒNKUNÕR ,EXUS 28
FR¹ KR  .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

3PLÒNKUNÕR OG
3PARNEYTINN

$ODGE #ALIBER ER AF NÕRRI KYNSLËÈ
BANDARÅSKRA BÅLA SEM SAMEINAR G¾ÈI
LÒXUSBÒNAÈ OG SPARNEYTNI   LÅTRAR
PRKM 'L¾SILEGUR FËLKSBÅLLJEPPLING
UR SEM EINNIG F¾ST MEÈ FJËRHJËLADRIFI
'RÅPTU NÕJAN $ODGE #ALIBER ¹ VERKSMIÈJ
UÒTSÎLU Å DAG ¹ KR  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

(VERGI L¾GRA VERÈ

'RÅPTU NÕJAN EÈA NÕLEGAN JEPPA ¹ ÒTSÎLU
MEIRA EN MILLJËN UNDIR MARKAÈSVERÈI
"ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM *EEP
'RAND #HEROKEE FR¹   &ORD %XPLORER
MEÈ NÕJA ÒTLITINU FR¹  $ODGE
$URANGO FR¹  0ORSCHE #AYENNE
FR¹  4OYOTA 4ACOMA FR¹ 
&ORD & FR¹  4OYOTA &JCRUISER
TORF¾RUJEPPI FR¹  .ÕR  "ENZ
-, $ÅSEL ,¾KKUN DOLLAR OG HEILD
SÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN
OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

(VERGI L¾GRA VERÈ

'RÅPTU NÕJAN EÈA NÕLEGAN JEPPA ¹ ÒTSÎLU
MEIRA EN MILLJËN UNDIR MARKAÈSVERÈI
"ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM *EEP
'RAND #HEROKEE FR¹   &ORD %XPLORER
MEÈ NÕJA ÒTLITINU FR¹  $ODGE
$URANGO FR¹  0ORSCHE #AYENNE
FR¹  4OYOTA 4ACOMA FR¹ 
&ORD & FR¹  4OYOTA &JCRUISER
TORF¾RUJEPPI FR¹  .ÕR  "ENZ
-, $ÅSEL ,¾KKUN DOLLAR OG HEILD
SÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN
OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM
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6ESPUR

2ÕMUM FYRIR ¹RGERÈ  ALLRA SÅÈUSTU
HÒSIN MEÈ MIKLUM AFSL¾TTI

&ELLIHÕSI

&YRSTUR KEMUR FYRSTUR F¾R HÒSIN ERU
HLAÈIN AUKABÒNAÈI ALLT AÈ  KR
AFSL¹TTUR
(OBBYHÒSIÈ UMBOÈSAÈILI FYRIR (OBBY
¹ ¥SLANDI
$UGGUVOGI  3   WWW
HOBBYHUSIDIS

.ISSAN .AVARA l EK  ÖÒS 3SK
LEÈUR OG FL 6ERÈ  ÖÒS 'OTT L¹N
FYLGIR 3  

)CE "EE CC VERÈ  

3ENDIBÅLAR

6ARAHLUTIR
"ÅLAPARTASALAN S

3KÒTAHRAUN " S  
(ONDA
-AZDA
.ISSAN 4OYOTA
$R¹TTARBÅLAÖJËNUSTA VIÈGERÈIR OG SALA ¹
BÅLUM +AUPUM BÅLA TIL NIÈURRIFS

)CE "EE 30/24 CC VERÈ  

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

0ALLBÅLAR ¹ ²TSÎLU

!LDREI VERIÈ BETRA KAUPT¾KIF¾RI .¾R
NÕJIR  &ORD & FR¹ KR 
3T¾RRI PALLBÅLAR &ORD  OG $ODGE 2! ¹RGERÈ  MEÈ FJËRHJËLADRIFI OG
DÅSELVÁL OG ENGUM HRAÈATAKMARKARA FR¹
KR  (RINGDU NÒNA OG FESTU
GOTT EINTAK ¹ ÒTSÎLU ¶Ò FINNUR HVERGI
L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

"ÅLAPARTASALA SEM SÁRH¾FIR SIG Å -USSO
"ENS 67 3KODA !UDI -MC &REELANDER
OG FL /PIÈ M¹N FÎST   )ÈNDALUR 
 6OGUM 3  

4IL 3ÎLU (YUNDAI (  DIESEL SENDIBÅLL ¹RG
 EK  ÖÒS NÕ UPPT VÁL NÕ
DEKK NÕTT PÒST OG M FL -JÎG GËÈUR BÅLL
6  ÖÒS 5PPL Å S  

6ÎRUBÅLAR

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

)CE "EE *%4 CC VERÈ  

0ARTAR S  

6INNUVÁLAR
4IL SÎLU NOKKRIR GAMLIR EN GËÈIR BYGG
INGAKRANAR Å ÕMSUM ST¾RÈUM OG GERÈ
UM 4IL AFHENDINGAR STRAX $3 LAUSNIR EHF
3ÅMI  

-!.  k LOFT AFTAN X EK 
ÖÒS VERÈ  VSK "ÅLA OG VÁLASALA
"ORGARNESI  

,YFTARAR

)CE "EE 4( CC VERÈ   ®LL
VERÈ ¹ )CE "EE VESPUNUM ERU MEÈ
SKR¹NINGU !TH FLESTIR LITIR OG TEGUNDIR TIL
5PPL Å SÅMUM   OG  

6ÁLSLEÈAR
(ÒSBÅLAR

$ELLUKARL ÖARFNAST HJ¹LP
AR

«SKA EFTIR VÁLSLEÈAMËTOR GEFINS EÈA FYRIR
LÅTIÈ %INS EF ÖÒ ÖARFT AÈ LOSNA VIÈ GAMLA
SLEÈAFLAKIÈ ÒR SKÒRNUM Ö¹ ER ÁG TILBÒIN
AÈ S¾KJA ÖAÈ HVERT ¹ LAND SEM ER 5PPL
Å S   6ALLI

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING

"ÅLAPARTAR EHF
3  

4IL LEIGU GL¾SILEG HJËLHÕSI AF ÕMSUM
ST¾RÈUM -EÈ SËLARSELLU OG FORTJÎLDUM
(ELGAR OG VIKULEIGA VERÈ FR¹  KR
5PPL Å S   3AMSEL EHF BTNETIS
HJOLHYSALEIGAN !4(  AFSL EF LEIGT ER
Å GEGNUM STÁTTARFÁLÎG 0ANTIÈ TÅMANLEGA
FYRIR SUMARIÈ

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 

BILAPARTAR BILAPARTARIS
WWWBILAPARTARIS

$ODGE #ALIBER ER AF NÕRRI KYNSLËÈ
BANDARÅSKRA BÅLA SEM SAMEINAR G¾ÈI
LÒXUSBÒNAÈ OG SPARNEYTNI   LÅTRAR PR
 KM 'L¾SILEGUR FËLKSBÅLLJEPPLING
UR SEM EINNIG F¾ST MEÈ FJËRHJËLADRIFI
'RÅPTU NÕJAN $ODGE #ALIBER ¹ VERKSMIÈJ
UÒTSÎLU Å DAG ¹ KR  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

(JËLHÕSI

GTW`
#
USabW`
ROUZSUO
Ab`
[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O

AË;7###
3/ÈD
7A7@7A

>r<BC</@

2ÕMINGARSALA

0ARTASALAN 3ÅMI  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

*APANSKAR 6ÁLAR
"ÅLAPARTASALA

"ÅLAÖJËNUSTA

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA OFL AUK FLESTRA GERÈA AF
&IAT 3     
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     
6ARAHLUTIR Å 3UNNY ¹RG k ,EGACY k
!CCENT k 3  

Ab`[O`YOc`
ab]Tc\\WVSW[O
#
@AË;7##
3/ÈD
7A

>r<BC</

2ÕMINGARSALA ¹ (OBBY HJËLHÕSUM

7@7A

Höfum til sölu tvær nýjar
KOMATSU PC14-HS
með tveimur skóflum og
handvirku hraðtengi.

Frábært verð!
2.181.000 kr.

argus 07-0237

3PLÒNKUNÕR OG
3PARNEYTINN

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

A;È/C5:A7<5/@
4@pBB/0:/A7<A
 Ö ÒT OG REST ¹ L¹NI 9AMAHA
328  TRIPLE  NÕ SKR 
%KINN  KM HVÅLANDI L¹N  Ö
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA 


0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
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6IÈGERÈIR

(LJËÈF¾RI

µMISLEGT

(ÒSAVIÈHALD

 MANNESKJUR ËSKAST SEM VILJA SPARA
PENINGA OG ÖÁNA AUKATEKJUR AF ÖVÅ AÈ
VERSLA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
&YRSTU  GETA UNNIÈ FERÈ TIL .EW
9ORK

%LDHÒSHNÅFATÎSKUR MEÈ GRILLHNÅFAPÎRUM
F MANNS  HL KR )CE !TLANTIC
SÅMI  

2AFMAGNSGÅTAR 7 MAGNARI POKI
SNÒRA ËL STILLIT¾KI OG GÅTARNEGLUR
+R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA  3ÅMI
  WWWGITARINNIS GITARINN
GITARINNIS

(REINGERNINGAR

+LIPPI RUNNA LIMGERÈI OG FELLI TRÁ ®NNUR
GARÈVERK 'ARÈAÖJËNUSTA (AFÖËRS 3
 

9AMAHA PÅANË TIL SÎLU Å MJÎG GËÈU
¹SIGKOMULAGI 6  Ö 5PPL SÅMI 
 !LLAN DAGINN

4IL SÎLU

3JËNVARP

3T¹L POTTASETT MEÈ FÎLDUM BOTNI 
POTTAR OG  PANNA  HL KR
)CE !TLANTIC

®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR EIN
STAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
     HREINGERNINGAR
IS

SÅMI
3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

.Ò ER RÁTTI TÅMINN FYRIR TRJ¹KLIPPINGAR
SEM OG AÈ F¹ TILBOÈ Å GARÈSL¹TT OG ÎNNUR
VERKEFNI SUMARSINS (ÒSFÁLÎG EINSTAKL
INGAR OG FYRIRT¾KI VERIÈ VELKOMIN Å HËP
¹N¾GÈRA VIÈSKIPTAVINA FR¹  'ARÈAR
"EST S  

4EK AÈ MÁR AÈ SL¹TT FYRIR HÒSFÁLÎG OG
EINSTAKLINGA OG KLIPPINGAR OG UMHIRÈU ¹
GÎRÈUM 5PPL Å S  

"ËKHALD

 

(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  

%' 4ËNAR
²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
   (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

4IL BYGGINGA
.Õ SENDING AF 42)5-0( SUNDBOLUM
OG BIKINIUM 3T¾RÈIR  TIL  SK¹LAR
" # $ !15! 30/24 SUNDVERSLUN
(AMRABORG   +ËPAVOGUR 3ÅMI
 WWWAQUASPORTIS

"ËKHALD SKATTSKIL SKATTFRAMTÎL FJ¹R
M¹LAÖJ STOFNUN FÁLAGA 3-#/ REIKN
INGSHALD OG R¹ÈGJÎF 3  
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  

2¾STINGAR

&J¹RM¹L
&RAMTALSÖJËNUSTA %INFALT FRAMTAL KR
 &RAMTALSÖJËNUSTA (2 SÅMI 


-¹LARAR

,¹TTU ÅSLENSKU SYSTURNAR SJ¹ UM ÖRIFIN
(RAÈAR HENDUR OG SNÎGGAR F¾TUR 3
 

'ARÈYRKJA
6ERKFR¾ÈI ARKITEKTA OG RAFMAGNSTEIKN
INGAR BYGGINGARSTJËRN 5PPL Å S 


6ERSLUN

6ANTAR ÖIG M¹LARA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA )NNI OG ÒTI
M¹LUN &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA FYRIR SUM
ARIÈ 5PPL Å S   (ALLGRÅMUR

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  
"ÒSLËÈA FLUTN PÅANË FLUTN OG ALLIR
ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
-* FLUTNINGAR 3     

4IL SÎLU IÈNAÈARHURÈ H¾È  CM OG
BREIDD  CM 6ERÈ  ¹N VSK
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

4IL SÎLU  FETA G¹MUR 5PPL Å S 

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö 5PPÖVOTTAVÁL ¹ 
Ö &RYSTISK¹PUR ¹  Ö "ARKALAUS ÖURRK
ARI ¹  Ö .Õ ELDHÒSVIFTA ¹  Ö &LOTT
STOFU HILLUSAMST¾ÈA ¹  Ö 3TËLAR ¹  Ö
(ÒSBÅLAÅSSK¹PUR ¹  Ö 3NJËÖOTA ¹  Ö
BARNAÖRÅHJËL ¹  Ö 3  

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

,ÅTIÈ NOTUÈ 0# TÎLVA LÅTIL IÈNAÈARLOFT
PRESSA OG AMERÅSKT RÒM TIL SÎLU 5PPL
Å S  
4IL SÎLU #OMENDA  UPPÖVOTTAVÁL
FYRIR VEITINGASTAÈI OG MÎTUNEYTI ,ÅTIÈ
NOTUÈ 5PPL Å S     

(NÅFAPARATÎSKUR  MANNA  HL MEÈ
OG ¹N GYLLINGAR KR )CE !TLANTIC
SÅMI  

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR
INNANHÒSS
KL¹RAÈAR
)ÈNAÈARMANNATEYMI TEKUR AÈ SÁR VERK
EFNI SM¹ OG STËR %RUM RÎSKIR OG ÖRÅFUM
EFTIR OKKUR WWWHUSVERKIS
3 

4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
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¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

0ÅPULAGNINGAÖJËNUSTA

3TÅFLUÖJËNUSTA

6IÈHALD VIÈGERÈIR OG BREYTINGAR FYRIR EIN
STAKLINGA OG FYRIRT¾KI 3  

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  

(EILSUVÎRUR

 HERBERGJA ÅBÒÈ Å +ËPAVOGI  NÕ
¹ JARÈH¾È Å TVÅBÕLI LEIGA ¹ M¹NUÈI
 ÖÒS  Å TRYGGINGU OG  FYRIRFRAM
¥SSK¹PUR UPPÖVOTTAVÁL GARDÅNUR ADSL
TENGING OG STÎÈ  FYLGIR ,AUS  APRÅL
3  

!TVINNA Å BOÈI

4IL LEIGU NÕ JA HERB ÅBÒÈ Å MIÈB¾
2EYKJAVÅKUR 2EGLUSEMI OG SNYRTI
MENNSKA SKILYRÈI &YRIRFRAMGREIÈSLA
5PPL Å S     
%INBÕLI Å   HERB CA  FM CA 
FM BÅLSKÒR 'OTT AÈGENGI SÁRINNGANGUR
¹ H¾È OG Å ÅBÒÈ Å KJALLARA 3  
  

+ÎBEN +ÎBEN

4IL LEIGU Å +AUPMANNAHÎFN NÕ STËR
JA HERB ÅBÒÈ VIÈ !MAGERSTRAND OG
MIÈB¾INN LAUS  ,ÕSING WWWEDC
DK bSAGSNRm  (OLMBLADSGADE
A 5PPLÕSINGAR S   ¥BÒÈIN ER
JAFNVEL TIL SÎLU 

4ÎLVUR
6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

+EM ¹ STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR
AF -ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR
-IÈNET EHF 3  

3P¹DËMAR

+RISTJANA SP¹MIÈILL TEKUR FËLK Å EINKA
TÅMA ¶EIR SEM TIL MÅN VILJA LEITA PANTIÈ
TÅMA Å S     

«SKA EFTIR EINSTAKLINGS EÈA  HERB ÅBÒÈ
Å (AFNARFIRÈI EÈA N¹GRENNI FYRIR BARN
LAUS OG REGLUSÎM HJËN  GËÈRI
UMGENGNI HEITIÈ 5PPL Å S  
  

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K
9RSA"JÎRG Å BEINU SAMB 3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈN HEILUN 3  
 MÅN  6ISA%URO S   
MÅN 3ÅMATÅMI   (RINGDU NÒNA

+ENNSLA

3P¹MIÈILL

2AFVIRKJUN

6ANTAR SÎLUFËLK TIL ÖESS AÈ SELJA
¹SKRIFTIR FR¹ KL  TIL 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

3P¹MIÈILL ,ES ÒR SPILUM OG BOLLA R¾È
DRAUMA 4ÅMAPANTANIR Å S  
3TELLA

'ËÈAR TEKJUR
'ËÈAR TEKJUR

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

6ANTAR AUKAKENNSLU Å ST¾RÈFR¾ÈI FYRIR
MENNTASKËLANEMA HELST Å ,INDARHVERFI
Å +ËP 3  

®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

2EGLUSÎM KONA ËSKAR EFTIR SNYRTILEGRI
EINSTAKLINGS EÈA STÒDÅËÅBÒÈ ¹ SANN
GJÎRNU VERÈI 3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ
3ÅMI  
 FULLORÈNIR ÅSL EINSTAKLINGAR  LAGHENTIR
VANTAR ÅBÒÈ MIÈSV¾ÈIS FR¹ OG MEÈ NK
MAÅ SKILVÅSUM GR HEITIÈ OG TRYGGINGU
'REIÈSLUGETA  Ö PR M 3  

(ÒSN¾ÈI TIL SÎLU
(ÒS ¹ +RÅT

4IL SÎLU NÕTT  FM HÒS ¹ GËÈUM STAÈ
¹ +RÅT ¹SAMT SUNDLAUG .¹NARI UPPL Å S
 

3UMARBÒSTAÈIR

,ÁTTARA LÅF MEÈ (ERBALIFE +AUPAUKI OG
¹RANGURSTENGD VERÈLAUN 3  OG
  WWWLETTARALIFIS

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

(EIMILIST¾KI

(ERBALIFE SKYNSAMLEG N¾RING FYRIR ALLA
5PPL WWWDAGAMUNURIS OG Å S 


3UMARBÒSTAÈIR TIL LEIGU  MÅN FR¹
26+  (EITUR POTTUR OG GASGRILL .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
NUPARIS

.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 

+ÎKUHORNIÈ
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HRESSAN OG
DUGLEGAN STARFSKRAFT Å VERSLUN
OKKAR AÈ "¾JARLIND  
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

3ERRANO (RINGBRAUT
ELDHÒS
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK
Å ELDHÒS ¹ 3ERRANO (RINGBRAUT
5M ER AÈ R¾ÈA   STARF
ÎNNUR HVOR EÈA ALLAR HELGAR
OG  VIRKIR DAGAR  TIL  KLST 
2EYNSLA AF ELDHÒSSTÎRFUM ER
MIKILV¾G (¾GT ER AÈ S¾KJA UM
¹ WWWSERRANOISATVINNA 
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,ENA
Å SÅMA  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

3NYRTING
'UFUSTRAUBORÈ FYRIR KRÎFU
HARÈA 
 STYTTRI STRAUTÅMI

"L¹STUR K¾LISOG OG HITI Å BORÈI  LÅTRA
VATNSTANKUR   BAR GUFUÖRÕSTINGUR
0ROFESSIONAL STRAUBOLTI 4ILBOÈ  KR
3ENDUM UM LAND ALLT 3ÅMAR  
EÈA   WWWRAFHEIMILIDIS

3ERRANO (RINGBRAUT
!FGREIÈSLA

.OTUÈ ELDHÒSINNRÁTTING TIL SÎLU %ITT
MEÈ ÎLLU HELLUBORÈ BAKAROFN ÅSSK¹PUR
VASKUR VIFTA OG HALOGEN LJËS 6EL MEÈ
FARIN 5PPL Å SÅMA  

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
FËLK Å HLUTASTARF UM HELGAR
VIÈ AFGREIÈSLU ¹ 3ERRANO VIÈ
(RINGBRAUT 6IÈ LEITUM AÈ
J¹KV¾ÈU DUGLEGU OG LÅFSGLÎÈU
FËLKI  ¹RA EÈA ELDRI TIL AÈ
VINNA ¹ SKEMMTILEGUM VINNU
STAÈ (¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹
WWWSERRANOISATVINNA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,ENA
Å SÅMA  

$ÕRAHALD
4RÁSMÅÈI
6IÈHALD OG NÕSMÅÈI

4VEIR SAMHENTIR SMIÈIR GETA B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 5PPL
Å S     

®NNUR ÖJËNUSTA

A;È/C5:A7<5/@
4@pBB/0:/A7<A

GTW`
#
USabW`
ROUZSUO
Ab`
[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR
+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

«SKA EFTIR LAGERPL¹SSI
4IL SÎLU MEYERS PARROT SVIPAÈUR SENEGAL
PARROT ER KARLKYNS UM  ¹RA GAMALL
P¹FAGAUKUR 4ILBOÈ ËSKAST ER OPINN FYRIR
ÎLLU 3   'SM   %MAIL
SNORRIHOLM GMAILCOM
*AP #HIN HVOLPAR TIL SÎLU MEÈ ¾TTBËK
FR¹ (2&¥ 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR UM
HELGINA &REKARI UPPL Å SÅMA  

«SKA EFTIR GËÈU LAGERPL¹SSI
HELST MIÈSV¾ÈIS Å 2VK
3KILVÅSUM OG ÎRUGGUM GREIÈSL
UM HEITIÈ
5PPLÕSINGAR Å S  
(ILDUR

2¾STINGAR
2¾STINGAÖJËNUSTAN SF ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA Å KVÎLDR¾STINGAR
UM ALLA BORG EINNIG LAUS AFLEYS
INGASTÎRF
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST ¹
SKRIFSTOFUTÅMA Å SÅMA  

 MARS  &)--45$!'52



3-!5',µ3).'!2
(¹RSNYRTI STËLALEIGA

HUGASAMUR H¹RSNYRTIR ËSKAST Å STËLA
LEIGU ¹ GËÈUM STAÈ 5PPL Å S 
 3ÅMON

!KTU 4AKTU

!TVINNA ATVINNA

-IG VANTAR GËÈA ÎMMUFR¾NKU TIL ÖESS
AÈ G¾TA  M¹NAÈA TVÅBURA ¹ DAGINN
5PPL Å S     

!KTU 4AKTU 3KÒLAGÎTU ËSKAR
EFTIR STARSFËLKI TIL AÈ VINNA AÈRA
HVERJA HELGI
5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

&JARÈARGRJËT EHF

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRAR
/LÅUDREIFING EHF ËSKAR EFTIR
AÈ R¹ÈA MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA
Å FRAMTÅÈAR OG SUMARSTÎRF
MEÈ AÈSETUR Å 2EYKJAVÅK
2EYKJANESB¾ OG VÅÈAR UM LAND
5M FJÎLBREYTT STARF ER AÈ R¾ÈA
VIÈ OLÅUDREIFINGU BEINT ¹ VINNU
VÁLAR OG TANKA /LÅUDREIFING
GREIÈIR !$2 N¹MSKEIÈ OG LAUN ¹
N¹MSKEIÈSTÅMA FYRIR Ö¹ BÅLSTJËRA
SEM EKKI HAFA !$2 RÁTTINDI
3TARFIÈ STENDUR B¹ÈUM KYNJUM
TIL BOÈA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (ELGI
- %GONSSON Å SÅMA 
EÈA HELGIM ODRIS

«SKUM EFTIR GËÈUM SÎLUMANNI
2EYNSLA AF SÎLUSTÎRFUM ¾SKILEG
5PPLÕSINGAR GEFUR «MAR Å
SÅMA   %ÈA ¹ STAÈNUM
2ÒMFATALAGERINN 3M¹RATORGI 

&JARÈARGRJËT ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
VANA GRÎFUMENN OG BÅLSTJËRA
!ÈEINS VANIR MENN KOMA TIL
GREINA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI FR¹  VIRKA DAGA
5PPL ¹ STAÈNUM OG Å SÅMA  
3VARTI 3VANURINN 2AUÈAR¹STÅG 

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRI

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLSTJËRA Å ÒTKEYRSLU
¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 5PPL Å S 

"ARNAPÅA ËSKAST Å 'RAFARHOLT ¶ARF AÈ
GETA PASSAÈ ¹ KVÎLDIN UPPL Å 3 


!TVINNA ËSKAST

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ VILT
LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU H¾RRI
TEKJUR

%INKAM¹L
#AFE "LEU

%KKJUMAÈUR UM SJÎTUGT ËSKAR EFTIR
VINKONU OG FÁLAGA 6IÈ BESTU HEILSU
3TUNDUM EINMANA ANNARS ALLT Å GËÈUM
M¹LUM 4ILBOÈ SENDIS FYRIR  ¹ &",
0¹SKARm

/KKUR VANTAR GËÈAN STARFSKRAFT
Å ELDHÒS EF ÖÒ ERT DUGLEGUR
OG HEFUR ¹HUGA ¹ SKEMMTILEGRI
VINNU OG VINNUUMHVERFI Ö¹ ERT
ÖÒ S¹ EÈA SÒ SEM VIÈ ERUM AÈ
LEITA AÈ %INNIG VANTAR ¹ SAMA
STAÈ VANA ÖJËNA Å SAL Å FULLT STARF
OG AUKAVINNU UM HELGAR 'ËÈ
LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA AÈILA
5PPL GEFA *ËN Å S  
OG 3IGNÕ Å S   EÈA ¹
STAÈNUM #AFÁ "LEU +RINGLUNNI
3  

A;È/C5:A7<5/@
4@pBB/0:/A7<A

GTW`
#
USabW`
ROUZSUO

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRAR
6IÈ LEITUM AÈ KRAFTMIKLU FËLKI MIKIÈ Å
BOÈI 5PPL Å S  
 MAÈUR MEÈ MEIRAPRËFVÎRUBIL
PRËF RÒTUPRËF LYFTARAPRËF VANTAR VINNU
'ET BYRJAÈ STRAX5PPLY I SIMA 
4HOMASTALA ENSKU

3UMARVINNA Å SVEITINNI &ERÈAÖJ 3NJËFELL
!RNARSTAPA 3N¾FELLSB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSFËLKI Å SUMAR 5M ER AÈ R¾ÈA ÖJËN
USTUSTÎRF MATREIÈSLUMANN OG AÈSTOÈ
ARFËLK Å ELDHÒS %KKI YNGRA EN  ¹RA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

 ¹RA MAÈUR ËSKAR EFTIR VERKST¾ÈIS
VIÈHALDS PARKET EÈA INNRÁTTINGASMÅÈI
%R AÈ LJÒKA SMÅÈI Å KVÎLDSK %R STUNDVÅS
VINNUSAMUR OG HRESS HEIDARO HOTMA
ILCOM E  S  

Ab`
[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O
#
@AË;7##
3/ÈD
7A7@

>r<BC</

7A

/ S Í A

"JÎRNSBAKARÅ
6ESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI TIL AFGREIÈSLUSTARFA (ELGA
GEFUR FREKARI UPPLÕSINGAR  
'ËÈ LAUN Å BOÈI

F í t

6ÅFILFELL HF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ HEIMA
SÅÈUNNI VIFILFELLIS AUK ÖESS
LIGGJA UMSËKNAREYÈUBLÎÈ
FRAMMI Å AFGREIÈSLU 6ÅFILFELLS
3TUÈLAH¹LSI .¹NARI UPPLÕSING
AR GEFNAR Å SÅMA  

4), 3®,5

,ÅTIÈ BÅLSKÒRFYRIRT¾KI TIL SÎLU 6ELTA M
"ESTI TÅMINN FRAMUNDAN (EFUR VERIÈ
REKIÈ SAMHL ANNARI VINNU 3  

3VARTI 3VANURINN

+ASSASTARFSMANN VANTAR Å 
STÎÈU
5PPLÕSINGAR GEFUR %YÖËR Å
SÅMA   EÈA ¹ STAÈNUM
2ÒMFATALAGERINN 3M¹RATORGI 

!TVINNA ATVINNA

6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI

Þetta gæti tekið tíma

Er fasteignin þín ekki í mest lesna fasteignablaðinu?
Þegar hægist um á fasteignamarkaði er mikilvægara en nokkru sinni að auglýsa
á besta staðnum. Samkvæmt nýjustu könnun Gallup* lesa 40% fleiri Íslendingar á
aldrinum 25–49 ára Allt-fasteignir en Fasteignablað Morgunblaðsins. Vertu viss
um að eignin þín nái athygli sem flestra!
*Samkvæmt könnun Gallup, maí 2006

– Mest lesið

&)--45$!'52  MARS 
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¶INGBORG  MARS 

!UGLÕSING UM SKIPULAGSM¹L Å &LËAHREPPI
3AMKV¾MT  MGR  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  ER
HÁR MEÈ AUGLÕST EFTIR ATHUGASEMDUM VIÈ EFTIRFARANDI DEILISKIPULAGSTIL
LÎGUR !UGLÕSING ÖESSI ER LEIÈRÁTTING ¹ ¹ÈUR BIRTRI AUGLÕSINGU

(¹R (¹R (¹R

 (RAUNGERÈI 0RESTALAUT
o 4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI Å LANDI (RAUNGERÈIS 0RESTALAUT
o 4ILLAGAN GERIR R¹È FYRIR BYGGINGU ÅBÒÈARHÒSS ¹ UM  M LANDS
o !ÈKOMA VERÈUR FR¹ /DDGEIRSHËLAVEGI
 ,ANGHOLT ,ANGHOLTSKOT
o 4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI ÅBÒÈARHÒSALËÈAR Å LANDI ,ANGHOLTS
,ANGHOLTSKOTI
o 4ILLAGAN GERIR R¹È FYRIR ÖREMUR BYGGINGARREITUM FYRIR ÅBÒÈARHÒS
BÅLGEYMSLU HESTHÒS OG SKEMMU ¹   HA LANDS
o !ÈKOMA VERÈUR FR¹ ÖJËÈVEGI 

,AGERMAÈUR

/KKUR VANTAR H¹RGR MEISTARASVEINA
TIL STARFA Å B¾ÈI FULLT STARF OG HLUTASTARF
%RUM STAÈSETT Å 7ORLD #LASS Å ,AUGUM
MIKIÈ FJÎR MIKIÈ AÈ GERA GËÈ LAUN FYRIR RÁTTA FËLKIÈ
UPPL Å SÅMA   ,INDA EÈA "JÎRGVIN

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA LAGERMANN

+,)00!2).. ¥ ,!5'5-

5PPLÕSINGAR GEFUR GIR +ËPSSON Å S  

 4ÒN
o 4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI FYRIR ÒTIHÒS Å LANDI 4ÒNS
o 4ILLAGAN GERIR R¹È FYRIR TVEIMUR BYGGINGARREITUM FYRIR ÒTIHÒS
BYGGINGARREIT    HA LANDS OG BYGGINGARREIT     HA LANDS 
o !ÈKOMA ER FR¹ ÖJËÈVEGI NR 

¶ARF AÈ HAFA BÅLPRËF
!LDUR  EÈA ELDRI

4),+9..).'!2

&!34%)'.)2

 6ATNSHOLT
o 4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI FYRIR LANDBÒNAÈARLËÈ AÈ 6ATNSHOLTI
o 4ILLAGAN GERIR R¹È FYRIR TVEIMUR BYGGINGARREITUM ¹ M LANDS
FYRIR REIÈSKEMMUHESTHÒS OG ÅBÒÈARHÒS
o !ÈKOMA VERÈUR FR¹ +OLSHOLTSVEGI NR 
 3VIÈUGARÈAR SGARÈUR
o 4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI FYRIR LANDBÒNAÈARLËÈ ÒR LANDI 3VIÈUGARÈA
SGARÈ
o 4ILLAGAN GERIR R¹È FYRIR BYGGINGU ÅBÒÈARHÒSS OG SKEMMU ¹
  HA LANDS
o !ÈKOMA VERÈUR FR¹ 6ORSAB¾JARVEGI NR 
3AMKV¾MT  MGR  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  ER
HÁR MEÈ AUGLÕST EFTIR ATHUGASEMDUM VIÈ EFTIRFARANDI DEILISKIPULAGS
TILLÎGU

3KIPULAGSTILLÎGUR LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU &LËAHREPPS ¶INGBORG 
3ELFOSSI OG SKIPULAGSFULLTRÒA $ALBRAUT   ,AUGARVATNI FR¹ OG MEÈ
FÎSTUDEGINUM  MARS TIL OG MEÈ  APRÅL  &RESTUR TIL AÈ SKILA
INN ATHUGASEMDUM ER TIL  APRÅL 
3KILA SKAL SKRIÚEGUM ATHUGASEMDUM ¹ SKRIFSTOFU SVEITARFÁLAGSINS EÈA
¹ SKRIFSTOFU SKIPULAGSFULLTRÒA ¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR VIÈ
TILLÎGURNAR FYRIR TILSKILINN FREST TELJAST SAMÖYKKIR HENNI

!UGLÕSING TIL SVEITARSTJËRNA
UM ÒTHLUTUN BYGGÈAKVËTA

Frum

 +RÅUMÕRI
o 4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI FYRIR JÎRÈINA +RÅUMÕRI
o 4ILLAGAN GERIR R¹È FYRIR ÅBÒÈARHÒSALËÈ ¹  M LANDS OG
FERÈAÖJËNUSTULËÈ ¹   HA LANDS
o  FERÈAÖJËNUSTULËÈINNI VERÈA BYGGÈ ÖRJÒ FRÅSTUNDAHÒS OG ÙMM
SM¹HÕSI TIL ÒTLEIGU AUK ÖESS SEM ER GERT ER R¹È FYRIR TJALDST¾ÈI OG
ÖJËNUSTUHÒSI
o !ÈKOMA VERÈUR FR¹ 'AULVERJAB¾JARVEGI NR 

-EÈ TILKYNNINGU ÖESSARI VILL R¹ÈUNEYTIÈ GEFA SVEITARSTJËRN
UM KOST ¹ AÈ S¾KJA UM BYGGÈAKVËTA ¹ GRUNDVELLI  GR
LAGA NR  MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM 3VEITARSTJËRNIR
ERU UMSËKNARAÈILAR FYRIR BYGGÈARLÎGIN INNAN SVEITARSTJËRN
ARUMD¾MANNA OG ANNAST Ö¾R ÎLL SAMSKIPTI VIÈ R¹ÈUNEYT
IÈ SEM NAUÈSYNLEG ERU VEGNA ÒTHLUTUNARINNAR 5MSËKN
ARFRESTUR UM BYGGÈAKVËTA ER TIL  APRÅL  5MSËKNIR
SEM BERAST EFTIR ÖANN TÅMA VERÈA EKKI TEKNAR TIL GREINA

SÖLUTURN
VIÐ SÍÐUMÚLA
Vegna sérstakra aðstæðna er rótgróinn söluturn/matsala við Síðumúla til sölu. Hentar vel fyrir samhenta
fjölskyldu. Miklir möguleikar. VERÐ aðeins 3,0 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27

4IL GREINA VIÈ ÒTHLUTUN BYGGÈAKVËTA KOMA

Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

-ARGRÁT 3IGURÈARDËTTIR SVEITARSTJËRI &LËAHREPPS

VEIÐIMÁLASTOFNUN
Veiðinýting • Lífríki í ám og vötnum • Rannsóknir • Ráðgjöf

RSFUNDUR 6EIÈIM¹LASTOFNUNAR 
(ALDINN FÎSTUDAGINN  MARS  Å HÒSN¾ÈI
6EIÈIM¹LASTOFNUNAR +ELDNAHOLTI FUNDARSAL  H¾È
$AGSKR¹
 &UNDUR SETTUR
 9ÙRLIT UM STARFSEMI 6EIÈIM¹LASTOFNUNAR
3IGURÈUR 'UÈJËNSSON
 2ANNSËKNIR ¹ VATNALÅÙ VÎKTUN ÖESS OG ¹HRIF FRAMKV¾MDA
*ËN 3 «LAFSSON OG -AGNÒS *ËHANNSSON
 6EIÈINÕTING OG ÙSKR¾KT Å ¹M OG VÎTNUM
'UÈNI 'UÈBERGSSON OG 3IGURÈUR -¹R %INARSSON
 6EIÈIN  OG VEIÈIHORFUR SUMARIÈ 
'UÈNI 'UÈBERGSSON
 5MR¾ÈUR OG FYRIRSPURNIR
 &UNDARSLIT

 -INNI BYGGÈARLÎG VIÈMIÈUN ER  ÅBÒAR SEM LENT
HAFA Å VANDA VEGNA SAMDR¹TTAR Å SJ¹VARÒTVEGI OG SEM H¹È
ERU VEIÈUM OG VINNSLU ¹ BOTNÙSKI 3KAL SVEITARSTJËRN GERA
R¹ÈUNEYTINU ÅTARLEGA GREIN FYRIR VANDA BYGGÈARLAGSINS SEM
TALIÈ ER AÈ REKJA MEGI TIL SAMDR¹TTAR Å SJ¹VARÒTVEGI ¹ SÅÈ
USTU ¹RUM OG FYRIR ÖÕÈINGU VEIÈA OG VINNSLU BOTNÙSKS FYRIR
ÖAÈ BYGGÈARLAG
 "YGGÈARLÎG SEM ORÈIÈ HAFA FYRIR ËV¾NTRI SKERÈINGU ¹
HEILDARAÚAHEIMILDUM ÙSKISKIPA SEM GERÈ HAFA VERIÈ ÒT OG
LANDAÈ AÚA Å VIÈKOMANDI BYGGÈARLÎGUM OG SEM VERULEG
¹HRIF HEFUR HAFT ¹ ATVINNU¹STAND Å ÖEIM 3VEITARSTJËRN
IR SKULU LEGGJA FRAM GÎGN SEM SÕNA FRAM ¹ AÈ Å TILTEKNU
BYGGÈARLAGI HAÙ ËV¾NT SKERÈING HEILDARAÚAHEIMILDA ÙSKI
SKIPA SEM GERÈ ERU ÖAÈAN ÒT OG LANDAÈ HAFA ÖAR AÚA
HAFT VERULEG NEIKV¾È ¹HRIF ¹ ATVINNU¹STAND Å VIÈKOMANDI
BYGGÈARLAGI
!È FENGNUM UMSËKNUM SVEITARFÁLAGA TEKUR R¹ÈUNEYT
IÈ ¹KVÎRÈUN UM HVERSU MIKILL BYGGÈAKVËTI KEMUR Å HLUT
EINSTAKRA BYGGÈARLAGA OG TILKYNNIR SVEITARSTJËRNUM NIÈUR
STÎÈUNA

3J¹VARÒTVEGSR¹ÈUNEYTIÈ  MARS 

&UNDARSTJËRI 6ÅÙLL /DDSSON

Áhugasamir hafi samband við
Höllu Unni Helgadóttur,
lögg. fasteigna-, fyrirtækja og skipasala
á skrifstofu Akkurat, Stórhöfða 27.

Bakarar - Kokkar
Frábær aðstaða með öllum tækjum og
tólum fyrir bakarí, veisluþjónustu eða
annað. Tilvalið fyrir hugmyndaríka aðila
sem vilja vinna sjálfstætt.

Sigurður
Guðmundsson
hdl. lögg.
fasteignasali

Aðstaðan er í 306fm leiguhúsnæði í
Hafnarfirði, örugg leiga. Hér er bara að
labba inn og byrja að vinna. Nokkur velvild
getur fylgt.

Svana
Ingvaldsdóttir,
sölufulltrúi

Allar REMAX fasteignasölur eru
sjálfstætt reknar og í einkaeign.

!È FUNDI LOKNUM GEFST GESTUM KOSTUR ¹ AÈ SKOÈA HÒSN¾ÈI
STOFNUNARINNAR

Upplýsingar gefur
Svana sölufulltrúi gsm: 8669512

BÚI
Sigurður Guðmundsson hdl. lögg. fasteignasali

!LLT ¹HUGAFËLK ER VELKOMIÈ ¹ FUNDINN

&!34%)'.)2
Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

LIND

JÓNSGEISLI 5, RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-20

S: 520 9500

Sími 897 4583 – www.remax.is – thorir@remax.is

Frum

Við verðmetum eignina þína þér að

Frum

Ertu í fasteignahugleiðingum?
ÞÓRARINN
JÓNSSON
Hdl. Löggiltur
fasteignaog skipasali

kostnaðarlausu og án skuldbindinga!

Hafðu samband í síma 897 4583

ÞÓRIR KR.
ÞÓRISSON
Sölufulltrúi
S: 897 4583

Stærð í fermetrum: 215,3
Fjöldi herbergja: 5
Tegund eignar: Raðhús
Verð 57 millj.
Stórglæsilegt 5 herbergja fullbúið raðhús á þessum
fallega stað í Reykjavík.
Um er að ræða rúmlega 215 fm. raðhús sem skiptist í
189,4 fm. íbúð og 25,9 fm innbyggðan bílskúr.
Sitthvoru megin við húsið er verönd samtals u.þ.b 150 fm. sem er afgirt allan hringinn með
1,80 m. skjólvegg. Heitum potti og mikilli veðursæld.
Eign í toppstandi sem er vönduð í alla staði og fyrir fólk sem gerir kröfur.
Stutt í alla þjónustu! Eign í sérflokki!
Nánari upplýsingar veitir
Ásett verð 57 mkr.Áslaug Baldursdóttir í 822-9519
Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109 • huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali
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Til Leigu í Skútuvogi 1
Atvinnuhúsnæði - 1223 fm - Frábær staðsetning
Hóll kynnir í leigu vandað skrifstofu og lagerrými.
Um er að ræða 4 einingar. Hver eining er sirka 175 fm að stærð.
Á 4. hæð er vel útbúin rannsóknaraðstaða sem Actavis útbjó nýlega ásamt skrifstofum,
fundaraðstöðu og rúmgóðum matsal með vel búnu eldhúsi.
Veggir eru léttir og er auðvelt að breyta fyrirkomulagi á herbergjaskipan.
Góð aðstaða er fyrir starfsfólk, skápar, hengi og snyrtingar á báðum hæðum.
Gluggar eru með sólarfilmu á gleri.
Gólfefni eru dúkar, flísar og parket.

FRUM

Frábær staðsetning fyrir heildsölu eða þjónustufyrirtæki.

Ítarlegri upplýsingar liggja fyrir á skrifstofu Hóls, Skúlagötu 17.
Upplýsingar gefur Stefán Bjarni í síma 694 4388

tákn um traust

Björn Daníelsson, lögg. fasteignasali
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Fannborg 3 - 200 Kóp

31.400.000
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
Eigum eftir 2 glæsilegar 126,6 127,3 fm 4ra herbergja íbúðir í
lyftuhúsi við Akurhvarf í Kópavogi.
Íbúðirnar eru fullfrágengnar með
gólfefnum, vönduðum innréttingum og flísalögð baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar. Stæði í bílageymslu
fylgir. Glæsilegt útsýni!
Þórarinn s. 530 1811

21.200.000 LAUS STRAX
Glæsileg 3ja herbergja 104 fm. íbúð með sérinngang í hjarta Kópavogs.
Íbúðin afhendist fullfrágenginn með nýjum innréttingum og gólfefnum.
Þvottahús innan íbúðar.
Þórarinn s. 530 1811

Frum

Akurhvarf 1 - 203 Kóp
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Vangaveltur um samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu
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fsláttur í strætó er hentug leið
til að draga úr mengun af ýmsu
tagi. En sú hugmynd sem rædd
var í nefndum á vegum Reykjavíkur nýlega er ekki leið sem dregur
með markvissum hætti úr mengun. Þar var rætt um að gefa afslátt
í strætó þá daga sem líklegt er að
mikil mengun verði á höfuðborgarsvæðinu. Það sem gerir það að
verkum að slík aðgerð verður máttlaus og er ólíkleg til árangurs er að
ferðahegðun er mjög vanabundin.
Sérstök tilboð af og til breyta ekki
daglegri rútínu. Auk þess verður bæði flókið og mikil fyrirhöfn

að koma skilaboðum um „afslátt“ í strætó
út í samfélagið. Hætt er við
að þessi tilboð
færu fyrir ofan
garð og neðan
hjá
mörgum
þeirra
sem
daglega aka til
3)'52'2¥-52
3+²,!3/.
og frá vinnu
eða skóla. Þessi
ráðstöfun verður því aldrei nema
yfirborðsklór sem ekki nær að rót
vandans.
Leiðir sem líklegar eru til árangurs felast í því að fá fleiri til
að nota strætó dags daglega. Leiðir til þess eru meðal annars að hafa

langtímastrætókort á svo góðum
kjörum að ávinningur verði af því
að ferðast reglulega með strætó.
Önnur leið er að hafa strætóferðir þéttar á annatíma kvölds og
morgna. Sú leið var farin fyrir
fáum árum. Fyrir almennan notanda þýðir þetta að maður er aldrei
„búinn að missa af strætó“, hann
er bara „rétt ókominn“. Þriðja
leiðin – og trúlega sú árangursríkasta – er að leggja sérstakar akreinar fyrir strætó milli meginúthverfa og miðlægari svæða. Með
því móti getur orðið fljótlegra að
taka strætó en hjakka í umferðarteppunni á einkabílnum. Þá fyrst
eru líkur á að höfuðborgarbúar
flykkist í strætó.
Ef gripið yrði til samblands af

Dagur
vatnsins
5-2¨!.
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Höfundur er próf- og matsfræðingur.
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Höfundur er þingmaður Vinstri
grænna.

þessi hverfi skapa. Vissulega mun
hluti kostnaðar sem af þessu hlýst
koma frá okkur skattgreiðendum.
En benda má á að með því að draga
úr útlögðum kostnaði við að nota
almenningssamgöngur minnka útgjöld okkar þannig að ef við notum
strætó höfum við svigrúm til að
greiða ívið hærri skatta á móti –
og ef við kjósum að nota einkabílinn áfram greiðum við með slíkum
sköttum fyrir hlutfallslega meiri
notun gatnakerfisins og að aka
innan um færri aðra einkabíla. Og
að síðustu kemur ávinningurinn til
baka í minni mengun og betri líðan
hins almenna borgara.

(%",
%

tilefni dagsins er gagnlegt að
beina kastljósinu að þessari
dýrmætu auðlind, ferskvatninu,
Við komumst
ekki af án þess,
en
gleymum
gjarnan mikilvægi
þess.
Kannski vegna
þess
hversu
forsjónin hefur
verið örlát við
okkur Íslend+/,"2².
inga í þessum
(!,,$«23$«44)2
efnum. Í mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að vatn sé nauðsynlegt
til viðhalds öllu lífi, það sé takmörkuð náttúruauðlind og að réttur einstaklinga til vatns sé samtvinnaður réttindunum til lífs og
virðingar. Þessa sér því miður
ekki stað þegar horft er yfir
heimsbyggðina sem heild.
Yfir milljarður jarðarbúa hefur
lítinn sem engan aðgang að hreinu
og ómenguðu vatni og ástandið fer
versnandi. Mengun ferskvatns frá
iðnaði, íbúðabyggð og landbúnaði er stórt og sívaxandi vandamál víða og vatnsskortur er ríkjandi á stórum svæðum. Þá færast
í vöxt deilur um yfirráð yfir ferskvatni auk þess sem einkavæðing
auðlindarinnar hefur víða leitt til
ófarnaðar.
Víða hefur skapast alvarlegt
ástand vegna eyðingar skóga og
jarðvegs, en jarðeyðing raskar
náttúrulegu streymi ferskvatns
og leiðir til flóða og skriðufalla,
aukins uppblásturs og stækkunar eyðimarka. Yfirstandandi loftslagsbreytingar af mannavöldum
með vaxandi sveiflum í veðurfari
gera mönnum líka óhægt um vik
að bregðast við með skipulegum
aðgerðum.
Íslendingar hafa meiri og betri
aðgang að ferskvatni en flestar
aðrar þjóðir. Ef rétt er á haldið
getur vatnsauðlindin orðið mikil
lyftistöng fyrir komandi kynslóðir, hollustu, tómstundaiðkan og atvinnulíf. Líta ber á grunnvatn, ár
og vötn og lífríki vatna sem eina
órofa heild og horfa jafnframt til
árósa og strandsvæða þar sem
íblöndun ferskvatns hefur teljandi áhrif.
Vinstrihreyfingin − grænt framboð telur að ferskvatn eigi eins og
aðrar náttúruauðlindir að vera í
sameign landsmanna og við teljum eðlilegt að unnið sé að því að
binda slík ákvæði í stjórnarskrá.
Jafnframt þarf að setja skýr lagaákvæði um vernd og nýtingu vatns
og vatnasvæða og skilgreina með
skýrum hætti réttindi og skyldur landeigenda í meðferð vatns,
hvort sem um er að ræða í þjóðlendum eða landi í einkaeign. Eðlilegt væri að stjórnvöld settu fram
vatnsverndarstefnu, sem mælti
fyrir um vernd og sjálfbæra nýtingu ferskvatns.

þessum leiðum er líklegt að varanlegur árangur næðist í því að
draga úr loftmengun á höfuðborgarsvæðinu. Vissulega felst talsverður kostnaður í slíku. En að
hluta til kemur hann til baka í því
að það dregur úr viðhaldi á gatnakerfi ef umtalsverður hluti íbúa
breytir ferðavenjum sínum. Einnig
má benda á að höfuðborgarsvæðið
stækkar hratt og sífellt koma fram
tillögur að nýjum íbúðahverfum
á svæðum þar sem gatnakerfið
ræður í raun ekki við þá umferð
sem þegar er til staðar. Ef tekst að
draga úr umferð með markvissum
aðgerðum í almenningssamgöngum er líklegt að komist verði hjá
rándýrum endurbótum sem miða
að því að leysa vandamál sem
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

„Ég vil ekki hella mér í eitthvað, bara til þess að gera
eitthvað. Ég vil gera það
þegar ég finn söguefni.“
Lloyd Webber segir ekki
hvaða sögu sem er í söngleikjum sínum.

Ágústa Sigurðardóttir
Tjarnarbraut 21, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu mánudaginn 19. mars.
Sigurður Haraldsson
Friðbjörg Haraldsdóttir
Örn S. Jónsson
Sigrún Haraldsdóttir
Hjalti Zóphóníasson
Haraldur Á. Haraldsson
Sigurveig Úlfarsdóttir
Kristján Haraldsson
Arndís Birgisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.









TIMAMOT FRETTABLADIDIS

0OWHATAN INDÅ¹NA LEIÈ
IR ¹R¹S ¹ *AMESTOWN LAND
NEMABYGGÈINA MEÈ ÖEIM
AFLEIÈINGUM AÈ  L¹TA
LÅFIÈ OG 0OWHATAN STRÅÈIÈ
HEFST
"ANDARÅKJAÖING SAMÖYKK
IR LÎG SEM BANNA BANDA
RÅSKUM SKIPUM AÈ FLYTJA
ÖR¾LA TIL ANNARRA LANDA
&YRSTA KVIKMYNDASÕNINGIN
¹ SÁR STAÈ ÖEGAR !UGUSTE
OG ,OUIS ,UMIERE VARPA
MYND ¹ TJALD FYRIR BOÈS
GESTI Å 0ARÅS
2ÅKISSTJËRN *ËNS -AGNÒS
SONAR TEKUR VIÈ VÎLDUM
(ÒN SITUR ÖANGAÈ TIL Å JÒLÅ

¥ LJËS KEMUR AÈ 'EIRFUGLA
DRANGUR VESTUR AF %LDEY
HAFÈI SOKKIÈ Å SJËINN EN
DRANGURINN ER GRUNNLÅNU
PUNKTUR LANDHELGINNAR

Ástkær móðir og amma,

Aðalheiður Kjartansdóttir
bókari, Víkurási 1,

varð bráðkvödd á heimili sínu þann 12. mars 2007.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.
Súsanna Þorvaldsdóttir
Baldvin Á. Jónsson
Jón Atli Baldvinsson
Hans Andri Baldvinsson
Jónína Þorvaldsdóttir
Kara Hlynsdóttir
Frosti Hlynsson.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma
550 5000.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
vinarhug við andlát og útför elskulegrar
móður minnar, tengdamóður og ömmu,

6%23,5.!2&«,+ (ËPUR VERSLUNARFËLKS Å "ORGARNESI SEM HELDUR UPP ¹  ¹RA AFM¾LIÈ Å DAG
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(EILMIKIÈ HÒLLUMH¾

Báru Ingibjörgu
Vigfúsdóttur
Stigahlíð 6, Reykjavík.
Guðrún Katrín Aðalsteinsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
vinarhug við andlát og útför elskulegrar
eiginkonu minnar, móður okkar, tengdamóður, ömmu, langömmu og langalangömmu,

Málfríðar Sigurðardóttur
Stillholti 9, Akranesi.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Fjóla Jónsdóttir
frá Víganesi,

Guðmundur Ó. Guðmundsson
Sigurður Guðmundsson
Hulda Guðbjörnsdóttir
Björgvin Guðmundsson
Lidia Andreeva
Birgir Guðmundsson
Ragnheiður Hafsteinsdóttir
Jón Þór Guðmundsson
Ástríður Jónasdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju, föstudaginn
23. mars kl. 15.00.
Guðbjörg Eiríksdóttir
Lýður Halldórsson
Jensína Guðrún Eiríksdóttir
Sæunn Eiríksdóttir
Jón Eiríksson
Guðrún Sigvaldadóttir
Guðný Eiríksdóttir
Þorsteinn Ólafsson
Sigrún Eiríksdóttir
Haraldur Tryggvason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Haldið verður upp á 140 ára verslunarafmæli Borgarness
í dag. Skólahljómsveit Akraness, undir stjórn Önnu Bjarkar Nikulásardóttur, fer fyrir skrúðgöngu frá Hyrnutorgi
að Landnámssetri í fylgd unglinga úr Óðali í Borgarnesi
klukkan 15.00. Verður förinni heitið að Landnámssetrinu
þar sem viðamikil dagskrá verður haldin í allan dag. Víða
annars staðar í bænum verða jafnframt ýmsar uppákomur.
„Þetta verður heilmikið húllumhæ,“ segir Fríða Sveinsdóttir verkefnisstjóri. Hún segir að megnið af dagskránni
séu skemmtiatriði úr sveitarfélaginu. „Það er gaman að
geta þess að tónlistarskólinn er með tvö atriði en skólinn
var stofnaður í tilefni af hundrað ára afmæli Borgarness,
þannig að hann á fjörutíu ára afmæli,“ segir Fríða. „Síðan
verður sýnd mynd sem Einar Ingimundarson tók sem ég
veit að margir hlakka til að sjá. Hún var tekin á afmælisdeginum fyrir fjörutíu árum og sýnir mannlífið á þeim
degi.“
Fríða segir að Borgarnes sé enn þá mikill verslunarbær,
140 árum eftir að hann fékk löggildingu. Sér hún fram á
bjarta framtíð í bæjarfélaginu. „Borgarnes hefur verið og
er ennþá þjónustukefli fyrir þá sem búa hérna og þá sem
eiga hér leið um. Það er afskaplega gott hljóðið í okkur og
gengur alltaf afar vel. Það hefur verið mikill uppgangur
bæði í atvinnulífi og íbúaþróun. Við erum með tvo háskóla
í þessu sveitarfélagi og síðan kemur menntaskóli í haust
þannig að það er flott framtíð hjá okkur.“
Í tilefni af afmælinu eru allir þeir sem hafa yfir að ráða
fánastöngum í Borgarnesi hvattir til að draga fána að húni
í dag.
FREYR FRETTABLADIDIS

Elva Hólm Þorleifsdóttir
Bragavöllum 3, Keflavík,

verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju föstudaginn
23. mars kl. 14.00.

90 ára afmæli

Þyrí Magnúsdóttir
Jóhann Marísson
Ella S. Magnúsdóttir Wanros
John D. Wanros
Þorsteinn Magnússon
Magnea Inga Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Frú Guðbjörg
Andrésdóttir
Silfurtúni Búðardal

Innilegar þakkir til allra er sýndu okkur samúð og vináttu við
andlát og útför foreldra okkar, fósturforeldra, tengdaforeldra,
afa, ömmu, langafa og langömmu,

Kristjóns Hafliðasonar og
Helgu Tyrfingsdóttur
frá Tjörn í Þykkvabæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalarheimilisins Lundar.
Ásdís Erla Kristjónsdóttir
Þórunn Kristjónsdóttir
Hafrún Kristjónsdóttir
Tyrfingur Arnar Kristjónsson
Jóna María Kristjónsdóttir
Steinn Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Sigurður Sigurðsson
Ragnar V. Sigurðsson
Sigurbergur Kristjánsson
Nína Kristjónsson
Guðmundur Hreinsson
Súsanna Helgadóttir

verður 90 ára 26. mars nk. Í tilefni
dagsins býður hún kaﬃ og tekur á
móti gestum í Silfurtúni Búðardal
sunnudaginn 25. mars milli
kl 15.00 - 18.00

Ástkær eiginkona, dóttir, tengdadóttir
og systir,

Sigríður Stefánsdóttir
Skólagerði 20, Kópavogi,

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi, 13. mars sl.
Útför hennar fer fram í Digraneskirkju, Kópavogi, í dag
22. mars klukkan 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Ísleifur Arnarson
Jóhanna Stefánsdóttir
Stefán Stefánsson
Hallbera Ísleifsdóttir
Stefán Stefánsson
Davíð Stefánsson
Þóra Ragnheiður Stefánsdóttir

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar
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FRUMSÝND 23. MARS

Í flestum siðvæddum borgum er samkomustaður
þar
sem fólk mælir sér
mót. Í miðbæjum
eru kirkjur og torg,
gosbrunnar,
styttur og önnur kennileiti þar sem maður
sér iðulega fólk tvístígandi,
dottandi
eða gónandi út í loftið, bíðandi eftir
vini, félaga eða einhverjum kolókunnugum manneskjum. Semsagt
svona útibiðstöð sem ekki er vandræðalega afhjúpandi.
Um þessa staði ríkir ákveðin sátt
og enginn þarf að fara hjá sér við að
standa þar of lengi líkt og algengt
er hérlendis þar sem fólki leyfist

vart að stoppa á göngum sínum án
þess að aðrir séu farnir að gjóa að
þeim augum.
Þessir samkomustaðir fyrirfinnast ekki hér í Reykjavík, hér verður fólk ýmist að huga að endanlegum áætlunarstað sínum fyrirfram
(til dæmis með því að taka áhættuna á því hvort sæti séu laus á tilteknum kaffihúsum) eða hokra úti
eins og nútímalegir niðursetningar. Hver vill til dæmis norpa einn
upp á Skólavörðuholti í þessum
brunagaddi? Þar á maður ekki aðeins von á því að fjöldi fólks sjái
mann frjósa bíðandi í iðju- og vinaleysi heldur gæti maður lent inni á
fjölda ljósmynda því staðurinn er
einn mest myndaði blettur borgarinnar. Lækjartorg kemur heldur

ekki til greina. Þar er næðingssamt
og torgtrompið þar er aumur og
lágreistur klukkuturn sem aldrei
sýnir réttan tíma. Ingólfstorg er
skjólbetra en þar er líka stöðug umferð, ófyrirleitnir brettastrákar og
aðrir sem úða í sig áleggsfylltum
brauðhleifum eða ís.
Ég hvet til þess að við förum að
dæmi erlendu stórborganna og
húrrum upp fleiri gosbrunnum í
miðbænum. Það væri til dæmis
kjörið að hafa þá á Lækjartorgi,
Austurvelli og Arnarhóli. Með því
væri fengin kjörin réttlæting þess
að vera „bara úti“ í miðbænum án
þess að vera á gangi, í símanum eða
einhvern vegin vandræðalegur að
leita sér að einhverju að lesa. Þar
væri bara hægt að vera. Eða bíða.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

9.

R!
HVER VINNU

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

Ertu eitthvað
Ertu byrjaður verri? Það eru
að kaupa margir mánuðir
jólagjaﬁrnar?
til jóla.

Já, en það væri
samt svolitið
sniðugt að byrja
að versla núna
og sleppa við allt
vesen og jólaös.

Höldum okkur Já, er nokkuð
bara við jólastress annað að
gera?
og kaupæði í
desember.

Já, það er
reyndar
rétt, ef
maður væri
bara nógu
sniðugur að
byrja strax.

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Gott, ég hélt að
ég hefði gleymt
stúdentakortinu.

Já...
Er þetta
þú?

Ég tek alltaf af
mér gleraugun
fyrir myndatökur.

Mér ﬁnnst ég líta út fyrir
að vera veraldarvanari.

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

Mér ﬁnnst
þú bara vera
ólíkur sjálfum
þér.

Það er það
sem ég
meina.

%FTIR 4ONY ,OPES

Nei, ég er ekki búinn
að panta tíma.

Forstjóri

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Vandamál leyst!

Ég ﬁnn þörﬁna ...
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N "ARNAL¹N
Sæl, ég heiti
Guðríður og er
í staðinn fyrir
Fanneyju lækni
í dag.

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Hvar er
Fanney?

Hún er á sjúkrahúsi og bað
mig um að rannsaka þig og
fara yﬁr nokkrar hluti með
þér . Hvaða
reynslu
hefur þú?

Það er kannski ekki skynsamlegt að
spyrja lækni um það hversu hæfur
læknir hann sé tíu sekúndum eftir
að maður hittir
hann.

Ég var
Þrjú börn, 5, 7, og
ekki að 10 ára: Tvö fæddust
spyrja eðlilega og eitt var tekið
að því.
með keisaraskurði.
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Glíman við sjálfan Ódysseif
Kl. 17.15
Jón Karl Helgason bókmenntafræðingur heldur fyrirlestur á Menningartorgi Háskólans á Akureyri og ræðir
um hugtakið ritstuld, samheiti þess
á erlendum tungumálum og höfundarrétt og enn fremur hvort ritstuldur falli í þann flokk glæpa sem markast að einhverju leyti af upplifun þolandans.
Fyrirlesturinn flytur Jón Karl í
Amtsbókasafninu á Akureyri.

MENNING FRETTABLADIDIS

3IGURÈUR ! -AGNÒSSON
HELDUR ERINDI UM ÖÕÈINGAR
SÅNAR ¹ VERKUM *AMES *OYCE
Å FYRIRLESTRARÎÈ 3TOFNUN
AR 6IGDÅSAR &INNBOGADËTTUR
b¶ÕÈING ÎNDVEGISVERKAm
%RINDIÈ FJALLAR AÈ HLUTA TIL
UM ÖÕÈINGU 3IGURÈAR ¹
ÖREMUR VERKUM EFTIR *OYCE
¥ $YFLINNI SKUMYND LISTA
MANNSINS OG «DYSSEIFI
5LYSSES EN MEGININNTAK
ÖESS ER BAR¹TTAN VIÈ AÈ
SNÒA 5LYSSES ¹ L¾SILEGA ÅS
LENSKU ¶ETTA MIKLA VERK
HEFUR VERIÈ KALLAÈ FJÎLÖ¾TT
ASTA OG FYNDNASTA SK¹LD
VERK SÅÈUSTU ALDAR ENDA
HEFUR EKKERT VERK HEIMS
BËKMENNTANNA HLOTIÈ EINS
VÅÈT¾KA UMFJÎLLUN

RIÈ  GERÈIST ÖAÈ
Å FYRSTA SINN AÈ 7ILLIAM
3HAKESPEARE VÁK FYRIR YNGRI
KEPPINAUTI EN Ö¹ VAR *AMES
*OYCE KOMINN Å EFSTA S¾TI
ÖEIRRA HÎFUNDA HEIMS
BËKMENNTANNA SEM FJALL
AÈ ER UM Å HEILUM BËKUM
OG 3HAKESPEARE Å ÎÈRU S¾TI
"RËÈURPARTURINN AF ÖESSUM
L¾RÈU BËKUM SEM SKIPTA
ORÈIÈ ÖÒSUNDUM FJALLAR EIN
MITT UM «DYSSEIF
%RINDIÈ FLYTUR 3IGURÈUR Å
STOFU  Å ,ÎGBERGI KL 
Å DAG

 %KKI MISSA AF
FRANSKRI KVIKMYNDAH¹TÅÈ Å TILEFNI AF
MENNINGARKYNNINGUNNI 0OURQUOI
PAS ¥ (¹SKËLABÅËI M¹ SJ¹ BROT AF
ÖVÅ BESTA AF FRANSKA TJALDINU
SAKBITINNI SÕNINGU 2AGNARS
+JARTANSSONAR MYNDLISTARMANNS Å
GALLERÅ I VIÈ +LAPPARSTÅG
SAMSÕNINGU ÒTSKRIFTARNEMA
MYNDLISTARDEILDAR ,ISTAH¹SKËLANS Å
MENNINGARMIÈSTÎÈINNI 3KAFTFELLI ¹
3EYÈISFIRÈI
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UM ÖÕÈINGAR SÅNAR ¹ STËRVIRKJUM
*OYCE
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„Það er svo stutt
út á hafið − sko“
Björk Guðmundsdóttir er á barmi heimsreisu með stóra hljómsveit til
að kynna nýtt safn tíu laga sem koma á út hinn 7. maí. Safnið kallar hún
Volta. Nú standa yfir æfingar og undirbúningur fyrir heimsferðina og
hefur listakonan þegar bókað sig á lykilhátíðir vorsins og sumarsins, vestan hafs og austan. Volta markar einn eitt skref í þroska þessa séríslenska
en alþjóðlega listamanns. Páll Baldvin Baldvinsson hitti hana stundarkorn í
gær og heyrði hvernig hún er stemmd á þessum áfanga.
Vindurinn blæs sín óvissu skil
vors og vetrar. Það er fátt á ferli
kringum þinghús og dómkirkju,
menn vefja sig enn yfirhöfnum,
skástinga sér gegnum strengina
sem verða í Kvosinni þegar áttin
er þessi skömmu eftir hádegi. Með
litlum fyrirvara er boðaður blaðamannafundur með viðtalsbilum og
hlustun á Volta, nýju söngvasafni
Bjarkar Guðmundsdóttur, sem
kemur út í byrjun maí. Listakonan verður til viðtals fyrir innlenda
og erlenda blaðamenn í heimilislegum húsakynnum veitingastaðarins Við tjörnina og fyrst af öllu
er gefinn kostur á að heyra safnið
– ríflega fimmtíu mínútur af nýrri
tónlist með þessari rödd sem auðþekkt er á öllum Vesturlöndum.
Raunar rennur lagasafnið í
gegn nánast sem heilt verk, nokkuð sem hún neitar staðfastlega að
hafi verið ætlunin þegar á hólminn er komið og við sest inn yfir
hvíta duka og gamalt stell ósamstætt. Hún segist enn vera óforbetranleg í poppinu og meirihluti
þess sem hún hlustar á sé popp:
„Ég elska popplög.“

¥ UPPHAFI LANGRAR FERÈAR
Hvað sem listakonan segir er þetta
nýja verk heildstætt eins og fyrri
tónverkasöfn hennar hafa verið:
Medúlla, Vespertine, Homogenic,
jafnvel tónlistin sem hún samdi
við Drawing Restraint, tilraunakennda úttekt Matthews eiginmanns hennar um samvistir Japans og Bandaríkjanna, gjafir og
gjald, fórnir og friðþægingu.
Varla er sest niður við að hlusta
á verkið þegar Björk mætir í
vinnugallanum: fram undan er
átján mánaða langferð til að kynna
Volta og upphaf þeirrar ferðar er
tónleikar hennar hér í Reykjavík
annan í páskum þar sem öllu verður tjaldað: ljós- og hljómburðartæki, fullmönnuð sveit samstarfsmanna, íslenskra og erlendra, og
er þar fyrir miðju blásarasveit
tíu kvenna. Og úr Laugardalnum
liggur leiðin vestur um haf: í dag
hefst forsala á www.bjork.com
á tónleika hennar í San Francisco hinn 19. maí, en hún mun halda
þrjá tónleika í New York 2., 5. og
8. maí og verða þeir fyrstu í Radio
City Music Hall. Þá spilar hún í
Chicago, Denver og fer yfir landamærin og leikur í Vancouver.
Ferðinn þjófstartar hún hér heima
og á Coachella-hátíðinni. Hlé verður á tónleikahaldinu í mánuð („ég
lærði það af Sigur Rós,“ segir hún,
„spila í mánuð og hvílast í mánuð“).

Síðan hefst Evrópuleggur ferðarinnar á Glastonbury: „Þetta stendur meira og minna í eitt og hálft
ár,“ segir hún keik.

.AFNIÈ
Við erum varla sest niður, hún
búin að biðja um að hurð sé hallað, en spurt er um nafnið á safninu, Volta, hvað er það?
„Ég er alltaf að leita að einhverju orði sem hefur svona orku.
Venjulegast kemur nafnið bara
svona, úr einhverju blaði eða einhver segir eitthvað. Ég var búin
að bíða í ár við vinnu á plötunni
og það var ekki komið. Í textunum kemur fyrir orðið „voltage“
og „voodoo“, sem mér fannst orðið
ofnotað einhvern veginn. Ég hef
alltaf reynt að velja titla sem eru
svona latína eða eitthvað, eru ekki
enskir, sem er svolítið fyndið því
fyrir okkur Evrópubúum er latína
svona hlutlausa málið, en í Bandaríkjunum hefur það allt annan farangur: þar talar 51% ensku en
49% tala spænsku. Þannig að allt í
einu er maður farinn að halda með
þeim þó maður viti ekkert af því.
En mér fannst Volta... ég man ekki
hvernig það kom til, en svo gúglaði
ég það og þá þýðir það bæði nafn
á vísindamanni á Ítalíu sem fann
upp batteríið, mjög fyndið batterí
sem var þá eins og skápur að stærð
eða eitthvað, og líka á í Afríku
sem hefur verið virkjuð af mönnum og lón byggt af mönnum sem
heitir Lake Volta. Svo það voru
komnir ýmsir hlutir þarna inn. Ég
ætla ekki að nefna neitt en menn
geta getið sér til hvað það er. Svo
er það líka dans á miðöldum sem
ber þetta nafn, einhver mjög fyndinn dans, sem var mikið mál að
læra. Þannig að ég var komin með
margt í einu orði: dans, á í Afríku
sem búið er að virkja og batteríið.
Svo ókei - þetta passar.
)NNILOKUN OG ÒTR¹S
Björk kvartar yfir að þetta sé
fyrsta viðtalið sitt á íslensku í
langan tíma og nú verði hún að
fara að þýða: „Hvað er „cabin
fever?“ spyr hún. „Ég var búin
að vinna svo mikið heima í herbergi þar sem ég var með tölvuna,
og svo var ég ólétt og átti barn
og svona, þannig að ég var komin
með nettan snert af „cabin fever“
– hvað heitir það sem sjómenn fá
þegar þeir eru búnir að vera lengi
á sjó? Aðaldrifið í þessari plötu
er „cabin fever“ – að komast út á
allan mögulegan hátt, hljóðfærin
sem eru valin, staðirnir sem var

tekið upp á og tilfinningalega,
að langa í ævintýr. Á plötunum
þremur á undan var ég komin með
ramma svona tónlistarlega séð
um hvað ég vildi mjög snemma:
á Homogenic vildi ég fá svona
techno-beat sem hljómaði eins og
eldfjöll, svona íslenskt techno ef
það er til með rómantískum fiðlum – augun þín og augun mín –
svona. Á Vespertine var ég undir
sterkum áhrifum frá kjöltutölvu,
ég var nýbúin að kaupa svoleiðis og var svo spennt fyrir litlu hátölurunum, hljóðheimi sem væri
svona tilbúinn, allt væri „static“. Hvaða hljóðfæri hljómuðu
best eftir svona niðurhal, harpa,
klukkuspil og svoleiðis. Þar var ég
komin með hjóðheim sem ramma.
Þar eru allar raddir hvíslaðar.“

(¹TT OG Å HLJËÈI
Í fyrstu slá mann tvær andstæður
í Volta: annars vegar hávær dansinn með þungum ryþma og hins
vegar sönglög sem eru mjög prívat, náin: Björk segir að á Homogenic hafi tekist á „hávær“ tónlist,
segir hún sposk, og lágvær, fjöll og
dalir hafi skipst á til að ná í verkið dínamík, spennu. Vespertine og
Medulla hafi verið lágstemmdari
verk. Eftir launkofatímann hafi
hún haft ríka þörf til að ná sambandi með tónlist sinni, eftir tvær
plötur sem hún hafi gert í sínu
horni „með sitt krosssaumsverk í
kjöltunni“ hafi hún viljað ná ákafa
í samskipti sín við áheyrandur, þó
allt sé á fullu blasti með ryþma og
dóti vilji hún að sama ákafanum
stafi af stilltari tónsmíðum verksins og nærgætnari.
Eitt laganna á Volta heitir
Wanderlust – Ferðaþrá. Ég minni
hana á gamalt viðtal þar sem
hún lýsti vilja sínum til að festa
stemninguna við gömlu höfnina í
Reykjavík, en í laginu er ort um
höfn og blásarar líkja eftir skipum
á útsiglingu og heimkomu: „Þetta
er ekki um Ísland. Mér hafði ekki
einu sinni dottið það í hug. Við
kærastinn minn keyptum bát og
búum á Manhattan – á bát. Það er
alveg frábært. Þegar ég er hérna
heima næ ég alveg náttúrusambandinu, en það er stundum erfitt
að búa á Manhattan. Ég fæ stundum innilokunarkennd á Manhattan. Ég hélt að ég væri bara svona
frík en ég fór í barnaafmæli í
Brooklyn og í svoleiðis afmælum
hittir maður alla vega fólk en allt
Íslendinga, fólk úr öllum áttum.
Þar var skrifstofufólk sem vann á
Manhattan og sagði frá því að eftir

b%.'!2 -9.$)2 4!++ m 3!'¨) 3®.'+/.!. ¥ '2 b¶AÈ TEKUR SVO LANGAN TÅMA OG

ÁG STEND Å ¾FINGUM OG SVONAm -IKIL EFTIRV¾NTING ER VÅÈA UM LÎND VEGNA NÕJU PLÎT
UNNAR OG TËNLEIKAFERÈARINNAR SEM HENNI FYLGIR
-9.$"*®2+ /6%23%!3 ,4$

einhverjar vikur í vinnunni hafi
það orðið að komast burt, kallað
á leigubíl og beðið: „Keyrðu mig
að sjó, sama hvert er, alveg sama
hvað það kostar.“ Að búa í borginni er því meira að heyra gjálfur og geta á kvöldin eða um helgar
siglt burt – út á hafið. Það er ekki
svo langt og þá er maður kominn
út á Atlantshaf – það er stutt í það
sko.

"UMBAN OG BOMBA
Ég spyr hana um lagið Hope þar
sem hún líkir saman bumbu og
bomu: tilefnið var kona í Palestínu
sem klæddi sig eins og hún væri
vanfær en bar á sér sprengju.
Allir hneyksluðust á aðferð hennar en sljákkaði í þeim þegar í ljós
kom að hún var í raun vanfær: „Ég
krotaði þennan texta hjá mér. Það
var eiginlega fréttaflutningurinn sem furðaði mig, viðbrögðin.
Þetta eru svo undarleg stríð sem
við upplifum núna. Landamærin eru ekki lengur til, það er orðið
svo loðið hver er með og hver er
á móti. Hvernig gat þessi kona
leikið sér með eitthvað jafn heilagt og líf, sögðu menn. Svo nokkrum dögum seinna þegar hið sanna
kom í ljós þá var henni fyrirgefið.
Ég skildi þetta ekki.“
Það er margt að finna á Volta:
söng um óttann og hvernig

þroskinn getur yfirunnið hann
(Innocence), ástaróður (I See Who
You Are), sjálfstæðishvöt við þéttan danstakt (Declare Independence), blíðukvæði (Dull Flame
of Desire) sem hún syngur með
Antony, og lag um unglingsárin,
slit milli móður og barns: „Þegar
maður er unglingur er maður
ósigrandi. Það getur ekkert komið
fyrir mann. Svo gerist eitthvað og
maður reynir að fá það inn í hausinn á sér. Sakleysi er svo afstrakt
orð. Það er mikill hroki að segja ég
er ekki saklaus lengur. Heimurinn
er svo flókinn og margbreytilegur. Ég veit ekkert um hindúisma.
Þar er ég saklaus. Eða í skrifstofuhaldi í Víetnam. Þar yrði ég mjög
saklaus. Þessi plata er svolítið um
það, að fara út og prófa nýja hluti.
Maður getur verið saklaus þangað til maður deyr, ef maður prófar ekki nýja hluti.“

b¶EGAR ÁG VISSI HVAÈ ÁG VILDI cm
Björk viðurkennir að hún yrki á
plötunni um Sindra son sinn og
samband sitt við hann, textinn
er aftur ekki sértækur heldur almennur um samband foreldra og
unglings. Svo er komið í lífi Bjarkar að yrkisefni hennar eru sótt í
þá reynslu líka að eiga son sem er
fullorðinn maður orðinn.
Á nýju plötunni er talsvert um
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Krókar og kimar
Í tilefni af 30 ára afmæli Félagsvísindadeildar Háskóla Íslands
heldur dr. Regina Bendix prófessor fyrirlestur um vettvangsrannsóknir á háskólasamfélögum.
Bendix, sem er forseti evrópsku
þjóðfræðisamtakanna,
veltir til dæmis fyrir sér hvernig
standi á því að til eru fleiri skáldsögur og krimmar sem lýsa upp
króka og kima háskólasamfélagsins en etnógrafískar rannsóknir? Án þess að gera lítið úr þessum verkum, sem eru frábærar
heimildir um mannlíf og menningu í akademíunni, þá talar fyrirlesturinn fyrir kerfisbundnari
vettvangsrannsóknum á þekk-

(3+«,!3!-&¡,!')¨ '2%).4 (VAÈ
ER ¹ SEYÈI Å MENNTASTOFNUNUNUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

ingarframleiðslu og á þeim sem
framleiða þekkinguna.
Erindið flytur hún í Hátíðarsal
Háskóla Íslands kl. 16 í dag.

Leikhúsdeginum fagnað
Þjóðleikhúsið heldur upp á Alþjóðlega leiklistardaginn um helgina. Alþjóðasamtök leiklistarfólks
hafa frá árinu 1962 fagnað þeim
degi 27. mars en dagskráin við
Hverfisgötuna hefst á morgun,
föstudag.
Leiklistarsamband Íslands, sem
er Íslandsdeild Alþjóðasamtaka
leiklistarfólks, hefur frá stofnun
sinni haldið upp á þennan dag og
fengið hverju sinni málsmetandi
listamann úr sínum röðum til að
semja ávarp í tilefni dagsins. Að
þessu sinni er það brúðuleikhúslistamaðurinn Bernd Ogrodnik,
sem hefur búið og starfað á Íslandi síðustu ár og auðgað íslenskt
leikhúslíf eftirminnilega.
Bernd flytur ávarp sitt á Stóra
sviðinu fyrir sýningu á franska

"%2.$ /'2/$.)+ "2²¨5-%)34!2)

&LYTUR ¹VARP Å TILEFNI AF !LÖJËÈLEGA
LEIKLISTARDEGINUM
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

gestaleiknum Ímyndunarveikinni
eftir Moliére á föstudagskvöld.
Á laugardagskvöld gefst leikhúsgestum á söngleiknum Legi kostur
á að spjalla við leikara úr sýningunni og leggja fyrir þá spurningar
úr sal og að lokinni seinni sýningu
á fjölskylduleikritinu Sitji guðs
englar eftir Guðrúnu Helgadóttur á sunnudaginn munu gestir fá
tækifæri til að spjalla við leikara
úr sýningunni og leggja fyrir þá
spurningar. Vigdís Jakobsdóttir,
deildarstjóri fræðsludeildar leikhússins, stýrir þessum umræðum
bæði kvöldin.
Leiklistardögunum lýkur síðan
með leiklistarþingi að kvöldi Alþjóðaleiklistardagsins þriðjudaginn 27. mars og fer það fram í
Þjóðleikhúskjallaranum.

FIMMTUD. 22. MARS 2007

LAYLOW
OG VINIR

HÚSIÐ OPNAR KL. 21.00
MIÐAVERÐ 450 KR.
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

FÖSTUD. 23. MARS 2007

STÓRDANSLEIKUR

SÁLIN

FORSALA Á NASA
FÖSTUD. 23. MARS
MILLI KL. 13 OG 17
MIÐAVERÐ 1900 KR.

blásaraútsetningar, en hún segist vera að færa sig upp á skaftið
í útsetningum fyrir flóknari skipan stærri sveita. Raunar er margt
á Volta sem vísar beint í bigband-tónlist en með afar nútímalegu sniði. Í tímahraki viðtalsbilsins spyr ég hana hvernig standi
á að hún sé að leggja í langferð
með tíu manna blásarasveit skipaða ungum konum íslenskum. Það
stendur ekki á svari: hljómsveitin hafi í grunn verið skipuð körlum eingöngu – því hafi hún kosið
að kalla til blásarasveit skipaða
konum og það hafi tekist að manna
hana hér á landi: hún sjái líka
formlega heild kórsins sem mikilvæga í tónleikahaldinu sem fram
undan er. Rétt eins og í óperunni,
R&B-tónlistinni og grískum harmleikjum sé nauðsynlegt að hafa
kórinn einsleitan: af sama kyni, af
svipuðum aldri og í útliti. Það fari
best í útliti tónleikaferðarinnar.
Tíminn okkar er búinn: margt
mætti spyrja Björk um. Volta
er enn eitt skrefið á þroskaferli
hennar sem manneskju og listamanns. Hún sýnir okkur þann
heiður að hefja hana hér á landi,
fyrst með upptroðslu á tónleikum til styrktar samtökum gegn
átröskun, og síðar með fullskipaðri sveit og öllum búnaði heimsferðarinnar í Laugardal annan í
páskum. Þá verður stutt í að Volta
komi út hinn 7. maí.

HÚSIÐ OPNAR
KL. 23.00
ALDURST. 20 ÁRA

24. MARS 2007

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR

GUSGUS
MIÐAVERÐ VIÐ HURÐ 2500 KR.
ATH. UPPSELT Í FORSÖLU

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA
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Könnun kerfanna
Sýningarröð Listasafns Reykjavíkur sem kennd er við D-2 hefur vakið
verðskuldaða athygli en markmið
hennar er að vekja athygli á efnilegum listamönnum sem ekki hafa
sýnt í hinum stærri sýningarsölum
landsins og vera þeim hvatning.
Síðdegis í dag verður opnuð sýning í D-salnum þar sem Geirþrúður Finnbogadóttir Hjörvar veltir
fyrir sér mannlegri tilvist og þeim
kröftum sem knýr manninn áfram.
Í verkinu endurspeglast togstreita tilverunnar sem birtist annars vegar í taktföstum og seiðandi
hljóðverkum og hins vegar í fremur óviðfelldu skerandi ljósi sem
blikkar stöðugt og verður þannig í
senn ágengt og fráhrindandi.
Geirþrúður segist hafa að mestu
einbeitt sér að innsetningum en
með verki sínu nú leitist hún við að
skoða samskipti stofnana og áhorfenda. „Sýningarandrúmsloftið á
Íslandi hefur litast af því að listastofnanir vilja tengjast áhorfendum meira, en fólk ætti ávallt að
vera meðvitað um undirliggjandi
kerfi, til dæmis þarf myndlistarfólk að huga að því hvaða stofnun

það gengur inn í,“ útskýrir Geirþrúður.
Verkið vísar til hins óbrúanlega
bils sem jafnan er milli framsetningarinnar og upplifunar áhorfandans en það bil segir Geirþrúður tengjast öllum miðlum. „Það er
til dæmis ákveðin blekking að lifa
sig inn í hluti – til dæmis þegar fólk
heldur að persónur úr sjónvarpsþáttum séu vinir þeirra.“ Markmið
Geirþrúðar er að vinna markvisst
með þessi kerfi og vekja þannig athygli á þeim fremur en að brjóta
þau upp.
Geirþrúður lauk námi frá Listaháskóla Íslands árið 2002 og síðan
framhaldsnámi við Listaháskólann í Malmö. Hún tekur um þessar mundir þátt í tveggja ára alþjóðlegu verkefni á vegum Rikjsakademie van Beeldende Kunst í
Amsterdam ásamt fleiri ungum og
upprennandi listamönnum.
Sýningarstjóri nú er Þorbjörg
Br. Gunnarsdóttir en þess má geta
að nk. sunnudag kl. 15 munu Geirþrúður og Þorbjörg bjóða gestum í
listamannsspjall í D-salnum. Opnunin verður í dag kl. 17.
KHH
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„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR
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Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

 MARS ÙMMTUD SÕN KL 

Frumsýning
5PPSELT

16.mars
föstudagur
20:00
 MARS
FÎSTUD SÕN kl.
KL 
NOKKUR S¾TI LAUS

22.mars ﬁmmtud. 2.sýn kl. 20:00
 MARS LAUGARD SÕN KL 

23.marsNOKKUR
föstud. S¾TI
3.sýnLAUS
kl. 20:00
 MARS ÙMMTUD SÕN KL 

24.mars
laugard.
kl.
20:00
 MARS
FÎSTUD 4.sýn
SÕN KL
 MARS LAUGARD SÕN KL 

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is
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IR HLJËÈF¾RALEIKARAR HAFA SÕNT VERKUM
HENNAR SËMA ¹ UNDANFÎRNUM DÎGUM

Offertorium
Sif Tulinius leikur fiðlukonsert
eftir tónskáldið Sofiu Gubaidulinu
ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands
á tónleikum sveitarinnar í kvöld.
Gubaidulina hefur um áratugaskeið verið í fremstu röð kventónskálda í heiminum en Sif leikur
konsertinn Offertorium.
Sif Tulinius hefur verið 2. konsertmeistari Sinfóníuhljómsveitar Íslands í sjö ár. Hún hóf nám í
fiðluleik sjö ára gömul hjá Gígju
Jóhannsdóttur og lauk einleikaraprófi frá Tónlistarskólanum í
Reykjavík vorið 1991 undir handleiðslu Guðnýjar Guðmundsdóttur
og stundaði síðar framhaldsnám í
Bandaríkjunum
Á efnisskrá tónleikanna eru
einnig verk sem samin hafa verið
við frægustu ástarsögu allra tíma,
Rómeó og Júlíu eftir Shakespeare.
Annars vegar er hér um að ræða
forleikinn eftir Tsjajkovskíj og
hins vegar þætti úr 1. og 2. ballettsvítu Prókofíevs. Hljómsveitarstjóri á tónleikunum er Finninn
Pietari Inkinen.
Tónleikarnir fara að venju fram
í Háskólabíói og hefjast kl. 19.30.

10%
vaxtaauki!
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Þökkum frábærar viðtökur!

3ÕNINGASKR¹ ,ANDN¹MSSETURS

Einróma lof gagnrýnenda:
„Ógleymanlegur Killer Joe ...ekkert
hefði getað undirbúið mig fyrir þá
leikhúsupplifun sem beið mín ...sýningin rígheldur áhorfendum í tilfinningaflóði gleði, spennu, viðbjóðs og
undrunar en ekki síst með húmor
...áhorfendur stigu út úr salnum
dolfallnir ...ein af bestu sýningum
ársins 2007!”
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Blaðið
„Óborganleg fjölskylda ...dæmalaust skemmtileg sýning ...leikhópurinn glansar.”

!PRÅL
MI  APRÅL KL  ++ OG %INAR
Ù
APRÅL SKÅRDAG KL  -ÕRAMAÈURINN
LAU  APRÅL KL  -ÕRAMAÈURINN
 APRÅL ANNAR Å P¹SKUM KL ++ OG %INAR
Ù
 APRÅL KL  ++ OG %INAR
FÎ
 APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
LAU  APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
SU
 APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
MIÈ  APRÅL KL -R3KALLAGRÅMSSON
Ù
 APRÅL KL  -ÕRAMAÈURINN
FÎ
 APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
LAU  APRÅL KL  ++ OG %INAR
SU
 APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
FÎ
 APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
LAU APRÅL KL  -R3KALLAGRÅMSSON
LAU  APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
SU
 APRÅL KL  ++ OG %INAR

3J¹ N¹NAR ¹ LANDNAMIS
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„Frábær sýning í alla staði, þar sem
hugað er að minnstu smáatriðum í
uppsetningu verksins."
Krónikan
„Upplifunin var eiginlega brjálæðisleg ...mikið svakalega er sýningin
gott leikhús ...meistaralegur leikur.”
Tímarit máls og menningar
„Áhorfendur fögnuðu ákaflega í lokin og það var full ástæða til ...eitthvað nýtt á íslensku leiksviði.”
Morgunblaðið
„Sýningin er frumleg, óvægin og
drepfyndin á köflum, pottþétt blanda
...sýningin er ótrúlega sterk og
leikararnir sýna öll magnaðan leik!”
Vikan

Fréttablaðið

Sterk viðbrögð bloggara:
Næstu sýningar:
Fim. 22. mars /Örfá sæti
Fös. 23. mars /Örfá sæti
Fim. 29. mars
Fös. 30. mars

„Verð að mæla með þessari sýningu
og leyfi mér að segja að hún er ein
sú besta sem ég hef á ævinni séð!”
Júlía Margrét Einarsdóttir, nemi
„Sýningin var einhver óvæntasta
skemmtun sem greinarhöfunar hafa
séð lengi...rígheldur allan tímann.”
dindill.is

„Vægast sagt gargandi snilld! 5
stjörnur af 5 mögulegum ...leikararnir fóru svo langt yfir strikið og
velsæmismörk að manni stóð ekki á
sama á tímabili, SNILLD!”
Fjóla Einarsdóttir, stúdentaráði

www.killerjoe.blog.is

Miðasala: 568 8000
www.borgarleikhus.is
www.midi.is

Síðustu forvöð fyrir Námu- og Vörðufélaga – 1900 krónur út mars.
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 'ERARD "UTLER LEIÈIR 3PARTVERJA TIL ORRUSTU VIÈ 0ERSA Å
LISTR¾NNI BARDAGAMYND ÖAR SEM AUGU OG EYRU F¹ SITTHVAÈ
FYRIR SNÒÈ
,ITTLE -ISS 3UNSHINE 3ÅÈUSTU FORVÎÈ AÈ SJ¹ ÖESSA HUG
LJÒFU FJÎLSKYLDUMYND MEÈ !LAN !RKIN Å HLUTVERKI AFANS
FREMSTAN Å FLOKKI

BIO FRETTABLADIDIS

(VER ER UPP¹HALDSMYNDIN ÖÅN
6IVRE SA VIE 4ASTE OF #HERRY 'O 'O
3ECOND 4IME 6IRGIN OG  
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST Å BÅË
TLI ÁG HAFI EKKI FARIÈ SEINAST ¹
3TOLNU BÎRNIN Å (AFNARFJARÈARBÅËI
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST ¹ MYND
BANDI (E 7ALKED BY .IGHT &ILM
NOIR MYND SEM !LFRED , 7ERKER LEIK
STÕRÈI
(EFUR ÖÒ GR¹TIÈ Å BÅË ¡G T¹RAÈIST
ÖEGAR ÁG HORFÈI ¹ 4HE 0ERFECT 3TORM
Å BÅË
5PP¹HALDS ÅSLENSKA PERSËNAN TLI
ÖAÈ SÁ EKKI +RISTÅN Å -ORÈSÎGU SEM
%LVA 'ÅSLADËTTIR LÁK !LVEG SIÈLAUS
KONA GAMAN AÈ HENNI
-ESTA KVIKMYNDASTJARNA ALLRA
TÅMA 3ETSUKO (ARA OG %RROLL &LYNN

Neyðin kennir nöktum
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ÖAÈ HEFÈI ÖURFT AÈ GERA
HANA Å KRINGUM  ¡G
YRÈI DRYKKFELLDUR bDETECT
IVEm OG ÖAÈ YRÈI MËTOR
HJËLAGENGI Å MYNDINNI
SEM YRÈI ¹ SKELLINÎÈRUM
MEÈ FULLT AF BAKSÕNISSPEGL
UM EINS OG Å 1UADROPHENIA ¥
MËTORHJËLAGENGINU YRÈU (AJI
-AMIE 6AN $OREN "ARBARA
6ALENTIN 2EIKO )KE 3VO
YRÈI LÅKA KARLMAÈUR Å GENG
INU OG "RUNO 3 MYNDI
LEIKA HANN 3AMUEL &ULLER
MYNDI LEIKSTÕRA
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,EIKSTJËRINN $AVID
,YNCH F¾R LOF FYRIR
TÅUNDU MYND SÅNA
)NLAND %MPIRE
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mínútu þurfti að vera einhver
nekt. Fyrir vikið myndaðist þessi
mjög svo undarlega blanda af ofurlistrænum myndum sem eru
líka með kjánaleg bófaplott og
erótík,“ segir Dagur Kári og bætir
við: „Ég ímynda mér að þær geti
verið stórkostleg skemmtun á að
horfa.“
Kvikmyndaklúbburinn Fjalakötturinn sýnir á næstunni þrjár
myndir eftir einn höfuðpaura
þessarar erótísku bylgju, Tatsumi Kumashiro, en myndir hans
voru mjög vinsælar meðal gagnrýnenda og áhorfenda á sinni tíð.
Sýningarnar fara fram í Tjarnarbíói á sýningartíma Kattarins á
sunnudags- og mánudagskvöldum. Nánari upplýsingar eru á
heimasíðunni www. filmfest.is.
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Það verður að kallast undarlegt
dogma fyrir kvikmyndagerðarfólk að þurfa að sýna nekt eða
samfarir tólftu hverja mínútu. En
neyðin hefur löngum kennt nöktum að spinna og afsprengi samfélagsbreytinga sjöunda áratugsins í Japan felst meðal annars í
óvæntri tegund kvikmynda sem
kenndar eru við „pinku eiga“, listrænar og ljósbláar myndir sem nú
hefur hlotnast nokkur upphefð.
Þegar stóru framleiðslufyrirtækin í Japan sáu sæng sína upp
reidda og fóru að laða áhorfendur
inn í kvikmyndahúsin, í kappi við
ægivald sjónvarpsins, með léttri
erótík fóru leikstjórar þeirra
ýmsar leiðir í kringum siðprýðisreglugerðir auk þess að koma
að sínum listræna metnaði með
öllum ráðum. Dagur Kári Pétursson kvikmyndagerðarmaður útskýrir að myndir frá þessu einkennilega tímabili séu afar skrítinn kokteill en í seinni tíð hafi
menn áttað sig á ótvíræðu listrænu gildi myndanna, sem og
skemmtanagildi. „Þessar myndir
eru sprottnar úr jarðvegi þar sem
japönsk kvikmyndagerð var þjökuð af samúræja-hefðinni, það var
nánast ekkert framleitt nema samúræjamyndir. Svo varð sprenging
í klámiðnaðinum og ungir og efnilegir leikstjórar fengu vinnu við
að gera klámmyndir. Hið óvenjulega var hins vegar að þeir fengu
næstum alveg lausan tauminn.
Þeir gátu rasað út í sínum listræna metnaði en á tólftu hverri

-ESTA HETJA HVÅTA TJALDSINS (AN
ADA 'ORO Å "RANDED TO +ILL &R¹B¾R
MYND OG HANN ER GRIMMASTI MËÈ
URSERÈIR SEM ÁG HEF SÁÈ Å BÅËMYND
(ANN VERÈUR AÈ FINNA LYKTINA AF HRÅS
GRJËNUM TIL AÈ STUNDA KYNLÅF OG
MYNDIN SNÕST UM VANGETU HANS ¹
ÖESSU SVIÈI
-ESTI SKÒRKURINN 0ETER ,ORRE Å -
¶ETTA ER HINN bULTIMATEm SKÒRKUR SEM
MISNOTAR OG DREPUR BÎRN ¶AÈ ÖARF
ALLA GL¾PAMENN ¶ÕSKALANDS OG ALLA
LÎGREGLUNA TIL AÈ AÈ FINNA HANN
%F ÖÒ FENGIR AÈ VELJA ÖÁR KVIKMYND
TIL AÈ LEIKA Å HVERNIG V¾RI SÎGU
ÖR¹ÈURINN HVER V¾RI LEIKSTJËRI OG
HVER MYNDI LEIKA ¹ MËTI ÖÁR ¶ETTA
YRÈI BANDARÅSK " MYND SEM MYNDI
REYNA AÈ VERA EINS OG FILM NOIR OG

(VÅTA TJALDIÈ ER LÅKA STRIGI
Ef þú heyrir leikstjóra biðja
um einfætta konu, apa og
skógarhöggsmann fyrir
sömu senuna er líklegt að
eftirnafnið hans sé Lynch.
Nafn hans er tengt við
furður á hvíta tjaldinu, sérvisku af öllu tagi og ímyndunarafl sem sveigir flest
frásagnarlögmál.
Dreifingarfyrirtækið Græna ljósið
sýnir nýjustu mynd Lynch á næstunni. Myndin Inland Empire hefur
vakið aðdáunarkennda furðu gagnrýnenda enda veit kannski enginn
um hvað blessuð myndin fjallar.
Hún var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum í fyrra en þar
hlaut Lynch, yngstur leikstjóra,
ljónið gyllta fyrir ævistarf sitt en
karlinn stendur á sextugu.
Myndin er sögð sameina þau viðfangsefni og þemu sem hafa verið
leikstjóranum hugleikin um árabil. Það er örðugt að lýsa söguþræðinum en líkt og áður rennur skáldskapurinn þar saman við einhvers
konar veruleika þangað til enginn
veit hvað snýr upp eða niður. Lynch
segir að myndin sé ráðgáta sem
fjalli um konu í vandræðum.
Aðalpersónan er ung leikkona,
leikin af Lauru Dern, sem hefur
tekið að sér hlutverk í kvikmynd,
sem á virðist hvíla einhvers konar
bölvun. Myndin er endurgerð
á eldra listaverki og brátt sogast leikkonan unga inn í atburðarás sem hún hefur enga stjórn á.
Hún rennur til að mynda saman
við sögu kvenna sem verið er að
smygla frá Austur-Evrópu og sögu
fjölskyldu með kanínuhöfuð.
Inland Empire er tíunda mynd
Lynch og tók rúm tvö ár í framleiðslu. Hún átti í fyrstu að verða
sjónvarpsþáttur en það fór eitthvað öfugt ofan í fyrstu framleiðendurna.
Leikstjórinn hafði víst ekki hugmynd um hvernig myndin myndi
enda þegar hann hófst handa, ekkert handrit var til að verkinu held-
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HANN TËK SÁR
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LJ¹ RADDIR SÅNAR Å MYNDINNI

ur lét hann leikarana sína fá línurnar að morgni hvers tökudags.
Aðalleikkonan Laura Dern viðurkenndi í viðtali við frumsýninguna að hún hefði ekki hugmynd
um hvað myndin væri en að hún
hlakkaði til að verða einhvers vísari um það eftir sýninguna. Aðrir
leikarar í myndinni eru meðal annars Jeremy Irons, William H. Macy
og Harry Dean Stanton.
Á sama tíma og Lynch þeysist
álfanna á milli til að kynna Inland
Empire er hann einnig að kynna
nýja bók, Catching the Big Fish:
Meditation, Consciousness, and
Creativity, en þar fjallar hann um
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¹RËÈURSSKYNI
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sitt helsta hugðarefni, utan kvikmyndalistarinnar, innhverfa íhugun (TM – transindental meditation). Í fyrra stofnaði hann líka
sjóð hvers markmið er að kenna
hugleiðslu í háskólum og hyggst
hann safna sjö milljörðum Bandaríkjatala til þess verkefnis.
Í bókinni fjallar hann um áhrif
innhverfrar íhugunar á sköpunarkraft og flæði hugmynda. Sjálfur
hefur leikstjórinn hugleitt tvisvar á dag síðan 1973 og er þess fullviss að með slíkri ástundun megi
bæta heiminn. Bókin er enn fremur leiðsögn um hans eigin verk –
sem hann vill yfirleitt ekki ræða
í þaula: „Myndin á að standa ein.
Það er fáránlegt að kvikmyndagerðarmaður þurfi að útlista um
hvað myndir snúast,“ skrifar leikstjórinn sem telur að fólk skilji
mun meira en það heldur því allir
búi yfir innsæi.
Lynch áréttar enn fremur að
ekkert megi komast upp á milli
reynslu áhorfandans af heimi kvikmyndarinnar, hvort sem viðkomandi botnar eitthvað í þeim heimi
eða ekki.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS
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Soderbergh á nýjum slóðum

Ástir töframanns
ekki að klína neinu
Græna ljósið tekur
á töframanninn og
til sýninga kvikhæfileikar Eisenmyndina The Illusiheim berast alla
onist um helgina en
leið til krónprinsins
hún segir frá töfraLeopol sem ólmur
manninum Eisenvill fá að sjá herlegheim sem lendir í
heitin.
útistöðum við LeopEisenheim, fullold krónprins í Vín
ur af sjálfstrausti,
og lögregluyfirvöld.
heldur til hallar
Eisenheim virðist %)3%.(%)- &YRIRMYNDIN ER
geta beygt og brot- %RIK *AN (ANUSSEN VEL ÖEKKTUR prinsins en málin
ið öll náttúrulögmál TÎFRAMAÈUR Å 6ÅN SEM VAR DREP taka óvæntan snúning þegar unnusta
að eigin geðþótta og INN AF NASISTUM ¹RIÈ 
Leopolds reynist vera gömul ásttöfrabrögðin hafa vakið athygli
kona Eisenheim og dvöl galdrahjá lögregluyfirvöldum borgarkarlsins verður til þess að það
innar og þar fer fremstur í flokki
kviknar í gömlum glæðum. Með
rannsóknarlögreglumaðurinn
helstu hlutverk fara þeir Edward
Uhl sem telur galdra ekkert meir
Norton og Paul Giamatti.
en verk loddara. Honum tekst þó

I

Kvikmyndin The Good German
verður frumsýnd í Háskólabíói á
föstudaginn en hún segir frá dularfullu morði í Þýskalandi þegar landið er að jafna sig eftir ósigur nasista
í seinni heimsstyrjöldinni.
Jake Geismer er mættur til Berlínar til að fylgjast með samningaviðræðum bandamanna og Þýskalands í Potsdam. Landið er gjörbreytt frá því sem Geismer þekkti
frá árunum áður en stríðið braust
út og íbúarnir reyna að halda lífi
með öllum tiltækum ráðum. Svartamarkaðsbrask þrífst í hverju horni
og bílstjóri Geismer, Tully, tekur
virkan þátt í því. Bílstjórinn á einnig í ástarsambandi við gamla kærustu fréttaritarans, hina þýsku Lenu
Brandt, sem Geismer finnst að hafi
tekið stökkbreytingum í stríðinu.

#,//.%9 ¥ +2®005- $!.3) *AKE 'EISMER RANNSAKAR DULARFULLT MORÈ ¹ BANDARÅSKUM

HERMANNI Å ¶ÕSKALANDI ÖEGAR SEINNA STRÅÈI ER NÕLOKIÈ

En þegar Tully finnst myrtur inni á svæði Rússa með hundrað þúsund mörk í vasanum fer
Geismer að gruna að ekki sé allt
með felldu. Bæði Rússar og Bandaríkjamenn halda að sér höndum og

vilja ekkert af morðinu vita. Og
því þarf Geismer að taka á öllu því
sem hann á til að upplýsa málið en
það færir hann nær Lenu og gefur
honum innsýn í líf þeirra sem töpuðu stríðinu.
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3TRATHAM OG 2YAN 0HILIPPE ÖURFA AÈ
ELTAST VIÈ HINN MISKUNNARLAUSA TÎLVU
ÖRJËT ,ORENZ

Löggur í
vanda
Kvikmyndin Chaos verður frumsýnd í Laugarásbíói um helgina
en hún segir frá reynsluboltanum Quentin Connors sem tekur
fram skjöldinn og byssuna á
nýjan leik til að eltast við klókan
og miskunnarlausan bankaræningja. Connors hafði hætt eftir að
hafa lent í skelfilegum skotbardaga. Þegar bankaræninginn Lorenz tekur banka í gíslingu ákveður
lögreglan að fá lögreglumanninn
aftur til starfa og ráða nýliðann
Shane Dekker til að aðstoða hann.
Þegar Lorenz sleppur úr klóm lögreglunnar kemur í ljós að hann
hefur ekki rænt einum eyri heldur komið fyrir vírus í tölvukerfi
bankans sem gerir honum kleift
að ræna milljörðum með tölvuna
eina að vopni. Þar að auki virðist ræninginn vera kaldrifjaður
morðingi og tekur samstarfsmenn
sína miskunnarlaust af lífi.
Það eru breski harðhausinn
Jason Stratham og Wesley Snipes sem eigast við í þessari hasarmynd Tony Giglio en meðal annarra má nefna Ryan Phillippe sem
ætti að vera Íslendingum að góðu
kunnur fyrir leik sinn í Flags of
our Fathers.

Sony Ericsson W880i
Örþunnur Walkman tónlistarsími
Frábær 2 megapixla myndavél • Léttur og fjölhæfur • 1 GB minni
MP3 tónlistarspilari með tónlistargreini • Handfrjáls búnaður fylgir

%,)3(! #54("%24 ,EIKUR AÈALHLUTVERKIÈ
Å HRYLLINGSMYNDINNI #APTIVITY SEM ER Å
LEIKSTJËRN 2OLANDS *AFFE

Veggspjöld
tekin niður
Framleiðendur hryllingsmyndarinnar Captivity hafa neyðst til að
taka niður auglýsingaveggspjöld í
New York og Los Angeles. Kvartanir bárust yfir því að sjá myndir af pyntingum og dauða ungra
kvenna úti um allan bæ. 24-stjarnan Elisha Cuthbert leikur aðalhlutverkið í þessari nýjustu kvikmynd
Rolands Jaffe.
Talsmenn kvikmyndafyrirtækisins Dark Horse hafa beðist velvirðingar á þessum mistökum en
rangt skjal hafi verið sent í prentsmiðju og veggspjöldin hengd upp
án leyfis. „Þetta er ekki hluti af
markaðsherferð og okkur þykir
miður að þetta hafi gerst,“ sagði
Courtney Solomon, framkvæmdastjóri Dark Horse, við kvikmyndatímaritið Hollywood Reporter.

Verð 39.980 kr.
Verð áður 49.900 kr.

MDS-60 hátalarastandur

Verð 6.980 kr.
Verð áður 8.980 kr.

Tilboðin gilda til 15. apríl

Þú færð símann í vefversluninni á siminn.is eða á næsta sölustað Símans.
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Vill ekki ímynda sér heim án súkkulaðis

Athugaðu …
… að ný panna eða pottur getur opnað nýjar víddir í eldhúsinu. Það má til dæmis fá sérstakar grillpönnur á verði sem buddan verður vart vör við.

(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ
¹N ¡G ELSKA SÒKKULAÈI OG VIL EKKI
ÅMYNDA MÁR HEIMINN ¹N ÖESS
6¾RI TIL Å AÈ STJËRNA SÒKKULAÈI
VERKSMIÈJU SVONA ÖEGAR ÁG FER AÈ
HUGSA UM ÖAÈ
"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENG
IÈ (NETUSTEIKIN SEM "IRKIR FR¾NDI
ELDAÈI UM JËLIN FYRIR TVEIMUR ¹RUM
,EYNDARM¹LIÈ FËLST ¹N EFA Å SËS
UNNI 3EM EFTIRRÁTT VERÈ ÁG AÈ
NEFNA HEITU SÒKKULAÈIKÎKUNA ¹
'REIFANUM
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST
VONDUR *¹ OG F¹TT VELDUR MÁR S¹R
ARI VONBRIGÈUM Å LÅFINU 6INUR MINN
FANN MEIRA AÈ SEGJA UPP ORÈIÈ

bMATS¹Rm ÖEGAR HANN VARÈ VITNI AÈ
DRAMATÅSKU ATRIÈI Å MINNI MATAR
SÎGU !MMËNÅAKSBRAGÈIÈ OG LYKT
IN AF ¶ORL¹KSMESSUSKÎTUNNI KOMA
UPP Å HUGANN
,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM
ST OG K¾RLEIKUR MEÈ SÅTRËNUPIPAR
(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR
LÅÈA BETUR 6AR ÁG BÒIN AÈ NEFNA
SÒKKULAÈI 3VO ER LÅKA MJÎG RËANDI
AÈ BORÈA PISTASÅUHNETUR ¶AÈ ER
SVO GOTT FYRIR S¹LINA AÈ DUNDA SÁR
VIÈ AÈ OPNA SKELJARNAR ¡G GET LÅKA
NARTAÈ Å ALLT MEÈ GËÈRI BËK .Ò
ER ÖAÈ 6ILTU VINNA MILLJARÈ ÕMIST
MEÈ DVERGAGULRËTUM SÒKKULAÈI
RÒSÅNUM EÈA POPPI

(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM
¶AÈ V¾RI FALLEGT AÈ GETA SAGST EIGA
JARÈARBER OG HVÅTVÅN Å ÅSSK¹PNUM
EN ÁG HEF LÅKLEGA BARA SÁÈ ÖAÈ
Å BÅËMYND (J¹ MÁR ER ÖAÈ BARA
EGG SMJÎR OG SOJAMJËLK
%F ÖÒ YRÈIR FÎST ¹ EYÈIEYJU
HVAÈ T¾KIRÈU MEÈ ÖÁR
VAXTATRÁ OG SÒKKULAÈIGOS
BRUNN
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA
SEM ÖÒ HEFUR BORÈAÈ
+RËNHJÎRTUR DÒFUBRJËST
OG KENGÒRUKJÎT ¶AÈ
ER ALVEG ÒT Å HÎTT AÈ
BORÈA KENGÒRUR

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

!LLT STERKT Å UPP¹HALDI

6¥.6)¨52)..
%INAR ,OGI 6IGNISSON

Skiptir stærðin máli?
„Í víngerð vilja margir einblína á stíl og deila um hvaða stíll sé bestur. Menn ræða um hvort vín frá Bordeaux séu bestu vín í heimi eða
bera saman vín frá gamla heiminum og nýja heiminum. Þessi orðræða
finnst mér einkennast af þröngsýni og sleggjudómum. Fyrir mér er
höfuðatriðið gæði sama hvernig vín þú ert að búa til. Að gera eins gott
vín og mögulegt er innan þess stíls sem þú ert að vinna í. Þannig sýnirðu víngerðinni og neytandanum mesta virðingu,“ sagði Cal Dennison víngerðarmaður hjá Gallo í fyrirlestri sínum á Nordica síðastliðinn
föstudag á amerískum degi á vegum Vínþjónasamtakanna.
Dennison ber ábyrgð á mörgum af vinsælustu borðvínum Gallo og ég
spurði hann að fyrirlestrinum loknum hvort þetta merkti að hann hefði
engan sérstakan metnað til að búa til dýrari og fínni vín. Jafnframt
hvort kæmi á undan vínið eða markaðsrannsóknirnar en honum var tíðrætt í lestri sínum um mikilvægi þess að laga sig að markaðnum. „Ég
hef mikinn metnað til þess að búa alltaf til betri og betri vín. Stundum kostar það meira en blessunarlega ekki alltaf. Eins og allir víngerðarmenn dunda ég mér við að búa til ofurvín þótt ekki nema væri fyrir
sjálfan mig og vini mína. Kannski eiga þau vín eftir að rata á markaðinn, kannski ekki. En það sem ég legg mikla áherslu á er að það gildir alveg það sama um gerð ódýrra neysluvína og flóknari vína að metnaðurinn og gæðaeftirlitið verður að vera í lagi. Það er heldur ekki
það línulega samband milli verðs og gæða sem margir telja og ég set
spurningarmerki við verðið á mörgum dýrum og frægum vínum. Hvað
markaðsrannsóknirnar varðar þá er aldrei hægt að elta markaðinn og
allar þær tískusveiflur sem eru í gangi hverju sinni. En það er mjög
mikilvægt að vita hvað neytendur eru að hugsa og hroki að hunsa óskir
neytenda.“
Gallo er eitt stærsta léttvínsfyrirtæki heims og í skrifum evrópska
vínblaðamanna örlar oft á hræðslu gagnvart stóru fyrirtækjunum í
Bandaríkjunum, Ástralíu og fleiri löndum Nýja-heimsins. Er kostur
eða galli að vinna fyrir svona stórt fyrirtæki? „Veistu, ég spái ekki svo
mikið í það og í raun er ég ekki alltaf svo meðvitaður um það,“ segir
Dennison. „Gallo á margar víngerðir og þær eru sjálfstæðar
og vínin eru seld undir mismunandi nöfnum. Ég er þannig að
vinna innan einingar sem er ekkert sérstaklega stór. En slagkraftur fyrirtækisins í heild er gríðarlegur og það veitir mikil
tækifæri. Við höfum til dæmis aðgang að nýjustu og bestu
rannsóknum og tækjum. Gleymum því hins vegar aldrei að
víngerð er í sjálfu sér ekki flókin og maðurinn skiptir þar
mestu máli, ekki tæknin eða peningar.”
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Helgi Svavar Helgason úr
tríóinu Flís er matgæðingur
af bestu gerð. Hann ræktar
chilipipar í glugganum hjá
sér og ver stundum einum
og hálfum sólarhring í eldamennsku.
„Það er ekkert erfitt að rækta
chili. Maður þarf bara að vera
nógu kærulaus og láta það í friði
og þá vex það og dafnar,“ sagði
Helgi. Ræktunin er einn liður í
áhuga Helga á eldamennsku. „Mér
finnst rosa gaman að gera allt frá
„scratch“,“ sagði Helgi, sem eyðir
stundum allt að einum og hálfum
sólarhring í matseldina. „Þessi
réttur þarf að marínerast í sólarhring, til dæmis.“ Öll eldamennska
Helga er þó ekki svo tímafrek,
enda í nógu að snúast hjá Flís.
„Ég er nýskriðinn úr Legi,“ sagði
Helgi, en Flís gerði tónlistina við
söngleik Hugleiks Dagssonar með
því nafni. Hann er einnig nýsnúinn
heim úr tónleikaferðalagi um MiðEvrópu með Benna Hemm Hemm,
og tekur nú upp plötu ásamt Samúel J. Samúelssyni.
Það kemur vart á óvart að hin
bragðmikla matarhefð Suðurríkjanna er í hávegum höfð hjá Helga.
„Það er Creole og Cajun eldamennskan, allt svona heitt,“ sagði
hann. Sterkur matur er líka í fyrirrúmi þessa dagana. „Ég eignaðist barn fyrir ekki svo löngu
síðan, þá getur maður ekki eldað
svo sterkan mat. Þetta er næstum eins og að komast á piparfyllirí. Þegar maður má hafa sterkt er
öllu flaggað,“ sagði hann.
Jamiaca Jerk-kjúklinginn lærði
Helgi að gera á Jamaíku, þegar
hann var í fríi þar í fyrra. „Það
voru kallar í svona grillkofa sem
kenndu mér þetta,“ sagði Helgi.
„Eiginlega er þetta grillréttur,
en það má alveg gera hann í ofni
líka.“
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 KJÒKLINGAR Å BITUM MEÈ SKINNI OG BEINUM
 GRASLAUKAR SAXAÈIR
 STËR HVÅTLAUKSRIF SÎXUÈ
 LÅTILL LAUKUR SAXAÈUR
 TIL  FERSKIR 3COTCH BONNET EÈA HABANERO
CHILI PIPAR
 BOLLI FERSKUR LIME SAFI
 MSK SOJASËSA
 MSK ËLÅFUOLÅA
  MSK SALT
 MSK BRÒNN SYKUR
 MSK AF FERSKUM TIMJAN LAUFUM
 TSK bJAMAICA ALLSPICEn
 TSK SVARTUR PIPAR
 TSK MALAÈ MÒSKAT
 TSK KANIL

Fjarlægið kjarna og fræ úr pipurunum, setjið hráefnið í maríneringuna í matvinnsluvél og maukið.
Marínerið kjúklingabitana í kæliskáp í um 24 tíma. Æskilegt er að
snúa og hræra í kjúklingnum af
og til á meðan. Látið kjúklinginn
standa við stofuhita í 1 klst. áður
en hann er eldaður.
Grillaður: Hitið grillið vel og
brúnið bitana vel á öllum hliðum
í u.þ.b. 20 mín. Lækkið hitann og
látið malla í 30 mín. á lokuðu grillinu eða þar til kjúklingurinn er
gegneldaður.
Í ofni: Setjið kjúklinginn í tvær
ofnskúffur, og eldið í u.þ.b. 45 mín.
á 200°C eða þar til kjúklingurinn
er gegneldaður. Gott er að bera
fram sæta kartöflumús og brún
hrísgrjón með kjúklingnum.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Vor í Miðjarðarhafsskapi
(EIMSENDING
-ATSEÈILL ¹
WWWTHAIMATURCOM
6IÈ NOTUM
6EL VALIÈ HR¹EFNI TD
KJÒKLINGABRINGUR
NAUTA ÙLLET
SVÅNA ÙLLET
,AMBA ÙLLET
FERSKT GR¾NMETI
G¾ÈA KRYDD
INNÚUTT AF OKKUR
LITLA OLÅU
OG ÚEIRA

4¾LENSKUR OG
ÅTALSKUR MATUR
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Veitingastaðurinn Vor hefur nýverið gengið í gegnum töluverðar breytingar. Hann er að finna á
Laugavegi 24, þar sem Te og kaffi
var áður til húsa. „Við ákváðum
að breyta honum í svona bistroveitingahús. Við erum með kaffi
og létta rétti á daginn, og á kvöldin erum við með aðal- og eftirrétti
og svoleiðis fínheit,“ sagði Birgir
Baldursson rekstrarstjóri.
Með breyttum opnunartíma
varð Vor einn örfárra staða sem
framreiða mat langt fram eftir
kvöldi um helgar. „Á föstudögum
og laugardögum er opið til eitt
hjá okkur og eldhúsið líka. Virka
daga lokum við tíu,“ sagði Birgir. Vor leggur upp úr evrópskri
miðjarðarhafsstemningu og segir
Birgir nýjan og lengri opnunartíma vera liður í því. „Við erum
líka með aperitífo frá fimm til sjö
alla virka daga. Ef fólk fær sér
bjór eða vín fær það fríar tapas-
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snittur með, eins og tíðkast úti,“
sagði hann. Vor býður þar að auki
upp á stúf, lítið léttvínsglas, í hádeginu að franskri fyrirmynd.
Kokkarnir á Vori eru komnir
frá Vox og Hótel Sögu og leggja
mikið upp úr góðu hráefni. Gæði
og ferskleiki eru enda í fyrirúmi,
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og segir Birgir örbylgjuofna vera
harðbannaða í eldhúsinu. „Við
djúpsteikjum ekkert og forðumst
rjóma eftir fremsta megni,“ sagði
hann. „Svo lærðum við af forverum okkar í húsnæðinu og búum
enn til besta kaffið í bænum,“
bætti hann kíminn við.
SUN
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Sökuð um svindl í Eurovision
Hljómsveitin Scooch, sem vann undankeppni Eurovision í Bretlandi, hefur
verið sökuð um að hafa einungis þóst
syngja sigurlagið. Sveitin hafði tvo
bakraddasöngvara baksviðs sem enginn sá og vakti það mikla hneykslan
meðal annarra keppenda. Á meðal
þeirra voru Justin Hawkins, fyrrverandi söngvari The Darkness, og Brian
Harvey, sem var áður í strákasveitinni East 17.
„Ég var mjög fúll yfir laginu hjá
Scooch. Mér sýndist einn af söngvurunum vera að reyna að syngja eitthvað en ekkert heyrðist í honum. Almenningur hefur verið blekktur,“
sagði hann.
Meðlimir Scooch játuðu að hafa
notað tvo bakraddasöngvara en
þeir sögðust engu að síður hafa

sungið lagið, sem þúsundir
kusu til sigurs. Talsmenn
BBC segja að Scooch hafi
ekki brotið neinar reglur.
Sveitin hafi sungið lagið
auk þess sem leyfilegt sé
að hafa bakraddasöngvara
sem séu ekki sýnilegir
áhorfendum.
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Ungt fólk
gegn stækkun

3TJÎRNUGER Å AFM¾LI %INARS "¹RÈAR

„Það er fyrst og fremst ungt fólk
sem kærir sig ekki um stækkun
álversins í Straumsvík sem stendur að þessum fundi,“ segir Haraldur Sturluson, talsmaður baráttufundar og skemmtidagskrár
sem ungt fólk í Hafnafirði efnir til
á Thorsplani á laugardaginn undir
slagorðinu Af hverju ekki kjarnorkuver?
Meðal þeirra sem leggja málefninu lið eru hljómsveitirnar
Rass, Úlpa og Múm-djset
en auk þess taka þau
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Jón Baldvin
Hannibalsson
og Eyrún Jónsdóttir
til máls. Haraldur
segir að ungt fólk
í bænum sé
ekki par hrifið af þessari
stækkun og
telji vel hægt
(!2!,$52 ®2.
að skapa álíka
3452,53/. %R EINN
jafn
mörg
ÖEIRRA SEM KOMA
störf í öðrum
AÈ SKIPULAGNINGU
atvinnuvegi
BAR¹TTUFUNDAR GEGN
en áli. „Fólk
ST¾KKUN ¹LVERSINS Å
á ekki eftir
3TRAUMSVÅK
að
standa
bara og bora í
nefið á sér þótt ekki verði af þessari stækkun,“ útskýrir Haraldur. „Það er ekkert atvinnuleysi í
bænum og því þyrfti Hafnarfjörður að taka á móti nýju vinnuafli
til að vinna í álverinu sem myndi
leiða til aukinna útgjalda fyrir
bæjarfélagið. Stækkun álversins
þegar á heildina er litið þýðir bara
eitthvert klink í bæjarsjóð,“ útskýrir Haraldur.
FGG

Einar Bárðarson heldur upp
á 35 ára afmæli sitt með
bravúr á laugardagskvöld.
Veislan verður í Vetrargarði Smáralindar og munu
nokkrar helstu stjörnur
hins íslenska tónlistarlífs
troða upp til heiðurs umboðsmanni Íslands.
Á laugardagskvöld heldur umboðsmaður Íslands – Einar Bárðarson
– upp á 35 ára afmæli sitt. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
verður öllu til tjaldað. Einar, sem
hefur annast ýmsar uppákomur,
ætlar greinilega ekki að láta sína
eigin afmælisveislu vera afgangsstærð í þeim efnum.
Veislan verður haldin í Vetrargarðinum þar sem X-Factor er
með upptökuaðstöðu og þegar
hafa fjölmargir gefið grænt
ljós á að heiðra afmælisbarnið á þessum tímamótum. Þrjú
hundruð manna gestalisti er
fyrirliggjandi og áberandi í
hópi þeirra sem fram koma
eru vitanlega skjólstæðingar
Einars í gegnum tíðina sem og
samstarfsmenn hans í tengslum við sjónvarpsþættina
Idol og X-Factor.
Konungur rokksins, Bubbi, mun
troða
upp
sem og Páll
Óskar. Nylon
flokkurinn mun að
sjálfsögðu
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syngja til heiðurs guðföður sínum
og það mun einnig Garðar Thor
Cortes gera. Jógvan og Alan úr XFactor munu hefja upp raust sína
sem og stjarna síðasta árs: Magni.
Enn er ekki búið að fylla lista
þeirra listamanna sem fram munu
koma í afmælisveislu Einars en
X-Factor hljómsveitin mun spila,
Kristjana Stefáns ætlar að syngja
og Sumargleðin kemur fram.
Einar Bárðarson er ekki einn
þeirra sem hefur í heiðri það
að ekki skuli blanda saman
ánægju og viðskiptum því
samkvæmt heimildum blaðsins verða innkaupastjórar Woolworths, Tesco, Morrisons, Virgin,
Sainsbury’s og Play.com viðstaddir þessi miklu hátíðarhöld sem og
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(EFUR UNDIR
BÒIÈ MARGAR
UPP¹KOMUR
OG NÒ ER
KOMIÈ AÈ
HONUM SJ¹LF
UM OG ER Ö¹
ÎLLU TIL TJALDAÈ

samstarfsmenn Einars hjá Universal Music Oporation í London –
þar sem Einar rekur sína umboðsskrifstofu.
Skipulagning gleðinnar er í
höndum Saga film Events – en
starfsemi
kvikmyndafyrirtækisins hefur nú á seinni tímum
færst æ meir yfir í að skipuleggja
veislur hinna ríku – Saga Film sá
einmitt um afmæli Ólafs Ólafssonar í Samskipum þegar Elton
Johns mætti til að syngja til heiðurs afmælisbarninu. Og allir hnútar eru hnýttir, þannig er lagt upp
úr öryggismálum og mun EA Securities gæta svæðisins.
JAKOB FRETTABLADIDIS

Britney komin úr meðferð
Söngkonan Britney Spears hefur
verið útskrifuð af meðferðarheimili í Kaliforníu eftir mánaðardvöl.
Að sögn umboðsmanns hennar
gekk meðferðin vel. „Við viljum
biðja fjölmiðla um að virða einkalíf hennar og fjölskyldu hennar
og vina á þessari stundu,“ sagði
hann.
Britney, sem er 25 ára, fór í
meðferðina 22. febrúar eftir að
hafa valdið umheiminum miklum áhyggjum er hún tók upp á því
að raka sig af sér allt hárið á hárgreiðslustofu nokkurri. Hún hafði
tvisvar áður farið í meðferð en
ávallt stungið af eftir eins dags
dvöl.
Britney á tvö börn með fyrrverandi eiginmanni sínum, Kevin
Federline; hinn fimm mánaða Jayden James og Sean Preston sem er
17 mánaða. Þau hafa sameiginlegt
forræði yfir þeim eins og málin
standa í dag.
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ÞRÝSTNAR,
HÁGLANSANDI VARIR
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WANTED SHINE
Falleg, gegnsæ áferð, fullkominn gljái
og ómæld þægindi.
Demi Moore er með lit nr. 07

Demi Moore for Helena Rubinstein

www.helenarubinstein.com

HELENA RUBINSTEIN DAGAR Í HAGKAUPUM
KRINGLUNNI 22. – 28. MARS.
Kynntir verða nýju vorlitirnir, WEEKEND BEAUTY IN SICILY. Fallegir litir við allra hæfi.
Komdu og láttu sérfræðinga Helena Rubinstein finna réttu vörunar fyrir þína húð og þínar þarfir.
Einnig kynnum við:
•
•
•
•
•

Wanted Eyes nýja augnskugga,
Wanted Shine nýja varaliti,.
Skin Life Repair, nýtt einstakt krem sem nærir þurra, hrjúfa, brothætta húð.
Spectacular farðann sem hefur verið endurnýjaður og hann endist nú enn lengur óbreyttur á húðinni.
Prodigy Tissular serumið sem vinnur á öllum þáttum öldrunar.

Glæsilegir kaupaukar fylgja með kaupum á Helena Rubinstein vörum yfir 5.500 kr.
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%RKIËVINIR EIGAST VIÈ ¹ SVIÈI
Keppnin um titilinn Fyndnasti maður Íslands stendur nú sem hæst. Á síðasta
undanúrslitakvöldinu, sem
fram fer í Austurbæ í kvöld,
munu erkióvinirnir Eyvindur Karlsson og Egill
„Gillzenegger“ Einarsson
stíga á svið til að skemmta
salnum.
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Færeysk hátíð í
annað sinn

"2!.$52 %..) "RANDUR %NNI ER AÈ

VINNA AÈ NÕRRI PLÎTU SEM KEMUR ÒT
SÅÈAR ¹ ¹RINU

ár hefur hún verið haldin reglulega í Færeyjum og Danmörku
við góðar undirtektir.
Fram koma Eivör Pálsdóttir,
Teitur, Högni Lisberg, Brandur
Enni og hljómsveitin Gestir. Eru
þau öll í fremstu röð færeyskra
tónlistarmanna í dag og eru Eivör
og Brandur til að mynda bæði að
vinna að gerð nýrra platna.
„Þetta var haldið í fyrsta sinn
á Íslandi í fyrra. Þá vorum við
með sex færeyskar hljómsveitir og eina íslenska og það gekk
mjög vel,“ segir Ásgeir Eyþórsson skipuleggjandi. „Færeyingum finnst mjög mikilvægt að
geta komið til Íslands af og til
og leyft fleirum að heyra tónlistina sína. Flestir af þeim hafa
náð einhverjum árangri erlendis
og margir hverjir í tengslum við
þessa hátíð,“ segir hann. „Teitur er líklega stærsta alþjóðlega
nafnið í dag þótt Eivör sér þekktust hérna á Íslandi.“
Miðaverð á hátíðina er 2.200
krónur og fer forsala aðgöngumiða fram í Skífunni og á midi.
is.
FB

9. HVER VINNUR!
LENDIR

!
23. MARS Í BT

LENDIR

!

29. MARS Í BT

SMS
LEIKU
R

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Færeysk tónlistarhátíð verður haldin á Nasa á laugardaginn 31. mars undir nafninu Atlantic Music Event. Undanfarin

„Þetta verður stærra en þegar
Silvía Nótt og Geir Ólafs hittust
á Gullkindinni,“ sagði Oddur Eysteinn Friðriksson, forsvarsmaður og einn eigandi keppninnar. „Í
fyrra var ekki hægt að sjá grein
eftir Gillzenegger án þess að hann
minntist á Eyvind, og ekki hægt að
hlusta á uppistand hjá Eyvindi án
þess að hann talaði um Gillzenegger. Þeir hata hvor annan,“ sagði
Oddur. Keppnin er send út á Skjá
einum, og sagðist Oddur ekki vera
frá því að ritskoða yrði rimmu
þeirra kappa áður en til útsendingar kæmi. „Alveg pottþétt, þetta
er „too hot for TV“,“ sagði hann
léttur í bragði.
Eyvindur hefur fyrir
löngu getið sér nafns
í uppistandinu, en
Egill þreytir hins
vegar frumraun sína
á fimmtudagskvöldið. Það var ekki á Eyvindi að heyra að hann
óttaðist væntanlega viðureign. „Hann er bara
krútt, og alveg ágætis gaur.
Eða, ekki gaur, náttúrlega, hann rakar
sig nú á rassinum,“ sagði
Eyvindur,
sem vildi
ekki kalla

(!2¨52 3,!'52 ¶AÈ ER HART BARIST UM TITILINN FYNDNASTI MAÈUR ¥SLANDS +EPPENDUR

¹ ÎÈRU UNDANÒRSLITAKVÎLDI VORU ÖAR ENGIN UNDANTEKNING ÖË AÈ ÖEIR V¾RU ENN TILTÎLU
LEGA AFSLAPPAÈIR ÖEGAR LJËSMYNDARA &RÁTTABLAÈSINS BAR AÈ GARÈI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Gillzenegger svarinn óvin sinn.
„Hann er svo vitlaus, maður má
ekki vera vondur við svona fólk,“
sagði hann alvarlegur. Spurður
um undirbúning sagðist Eyvindur ekki hafa þurft að leggja mikið
á sig, hann væri atvinnumaður.
„Egill kannski. En ég fer alltaf að
hlæja bara við að sjá hann,“ sagði
Eyvindur, og kvaðst því búast við
að skemmta sér vel.
«(2$$52 %YVINDUR

+ARLSSON HEFUR EKKI
MIKLAR ¹HYGGJUR
AF VIÈUREIGNINNI
VIÈ 'ILLZENEGGER
OG KALLAR ERKIËVIN
SINN VITLAUST
KRÒTT

Egill „Gillzenegger“ sagði þetta
fyrsta uppistand sitt brjóta blað í
sögu slíkra. „Ég er fyrsti myndarlegi grínistinn. Þeir eru annars
allir forljótir,“ sagði hann. Hann
var ekki haldinn neinni minnimáttarkennd gagnvart Eyvindi. „Mér
finnst bara fyndið að mér var
boðið fyrsta „slottið“. Það er alltaf heiti gæinn sem byrjar kvöldið.
Hann er búinn að rembast við að
vera með uppistand í tíu ár, og svo
kemur helmassaður gæi og hirðir af honum fyrsta sætið,“ sagði
Egill, sem hefur ekki varið
miklum tíma í undirbúning.
„Það þarf ekki mikla vinnu
til að skáka honum. Hann
er ekki þekktur fyrir að vera
fyndinn, hann er þekktur
fyrir að vera feitur,“ sagði
Egill, sjálfsöryggið
uppmálað.
SUNNA FRETTABLADIDIS

&9234)
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b'ILLZENEGG
ERm %INARSSON
SEGIST BRJËTA
BLAÈ Å SÎGU
UPPISTANDA ÖEGAR
HANN STÅGUR ¹ SVIÈ
ÖAR SEM HANN SÁ
FYRSTI MYNDARLEGI
GRÅNISTINN

Nick Cave fer inn í eyðimörkina
Þó svo að Nick Cave hafi stofnað hljómsveitina Grinderman með
þremur liðsmönnum sinnar eigin
undirleikssveitar The Bad Seeds
hljómar þessi plata nú bara samt
eins og viðbót í lagasafn meistarans. Hljóðheimurinn er ekki fjarri
því sem hann var að dunda sér við
á fyrstu og annarri breiðskífu sinni
From Her to Eternity og The Firstborn is Dead. Því ætti ekki að búast
við því að Grinderman bjóði upp á
nýtt sjónarhorn á Cave. Þetta er
mun frekar ánægjulegt afturhvarf,
eins og hann sé að horfa aðeins um
öxl og sjá hversu miklu hann hefur
áorkað.
Munurinn er þannig í nálguninni
en ekki útkomunni, því í Grinderman semja allir liðsmenn sveitarinnar saman. Eftir mörg ár í þjónustu Caves fá þeir Martyn P. Casey,
Warren Ellis og Jim Sclavunos því

SENDU SMS BTC CCF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU STALKER, COMMAND AND CONQUER,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA
.)#+ #!6% 3TENDUR UNDIR NAFNI MEÈ
'RINDERMAN

loksins uppreisn æru og mega spila
nákvæmlega það sem þeir vilja.
Hlutverk Caves snýst því aðallega
um að finna upp á góðum sönglínum og textum. Svo berstrípað hlutverk hefur hann ekki tekið að sér
síðan hann var í Birthday Party.
Fyrir vikið verður útkoman þónokkuð hispurslausari en þær plötur sem Cave hefur verið að gefa
frá sér síðustu árin. Svo spilar
hann líka á gítar í nokkrum lögum,
en ég held að hann hafi ekki gert
það áður á plötum sínum.
Fyrsta fórnarlamb þessarar
nýju nálgunar er píanóið. Það heyrist aldrei í píanói á plötunni, ekki
nema að þið teljið Rhodes-píanóið með, og lítið sem ekkert pláss
er fyrir ballöður. Það er bara í laginu Man in the Moon sem Cave fær
örlítið að dæla úr sínu rómantíska
hjarta. Warren Ellis spilar heldur
yfirleitt ekki á opna fiðluna, heldur
keyrir hana í gegnum þvílíka hljóðblöndunarsúpu að það væri auðvelt
að trúa því að þetta væri aragrúi af
gíturum eða hljóðgervill.
Þetta er mjög töffaraleg tónlist
út í gegn. Kannski sú svalasta sem
Cave og félagar hans hafa tekist á
við í þónokkurn tíma. Hún er afar
kúrekaleg og það er langt síðan
Cave hefur stigið þetta langt inn í
eyðimörkina. Cave leyfir sér líka
að vera ruddalegur í textasmíðum.
Eitt lagið heitir til að mynda No
Pussy Blues og ég efast ekki um að
þið getið giskað á um hvað textinn
fjallar.
Hér eru nokkur lög sem gætu

4«.,)34
'RINDERMAN
'RINDERMAN

((((
.ICK #AVE OG FÁLAGAR HANS ÒR 4HE "AD
3EEDS STOFNUÈU ÖESSA SVEIT 'RINDER
MAN OG SÎMDU EFNI ¹ HEILA PLÎTU Å
SAMEININGU ²TKOMAN ER EITURSVÎL OG
HISPURSLAUSARI EN Ö¾R PLÎTUR SEM
#AVE HEFUR SENT FR¹ SÁR UPP ¹ SÅÈ
KASTIÈ

orðið klassísk. Lög eins og I Don´t
Need You (To Set Me Free) og
When My Love Comes Down. Ekki
búast við því að Nick Cave sé að
enduruppgötva sig með nýju sveitinni sinni Grinderman. Þið getið
hins vegar leyft ykkur að búast við
hörkuplötu, því ég efast um að þið
getið orðið fyrir vonbrigðum.
"IRGIR ®RN 3TEINARSSON

MENNING / PÓLITÍK / VIÐSKIPTI / FÓLK

Erfðaprinsinn!
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KRONIKAN.IS

22.03.07
  

SKEMMTA SÉR
VIÐ AÐ SKJÓTA
OG MYRÐA
Sex ára börn í
ofbeldisfullum
tölvuleikjum.

Engeyjarættin
Kolkrabbinn
Ráðherrastóllinn
Viðskiptalíﬁð

AÐ HENGJA
BORGARSTJÓRA
FYRIR
FORSTJÓRA
Aðeins einn
hefur þurft að
bera ábyrgð á
olíusamráði.

OFBELDISLÖGGA?





SÆVAR KARL
JACOB JENSEN
KOLBRÚN HALLDÓRS
NAOMI WOLF
ALAN GREENSPAN

SARAH JESSICA
PARKER
Tískudrottningin
hefur hannað eigin
fatalínu.

EERO AARNIO
   590 kr.-

9 771670 721403

ÁSKRIFTARTILBOÐ 50% AFSLÁTTUR
Áskriftarverð 1830 kr.
ÞÚ SPARAR 1710 KR!
Fullt verð fyrir næstu
6 tölublöð 3540 kr.

dur
skrifen jöf
á
r
i
n
Hepp a sumarg
leg
fá veg

kronikan.is Áskriftarsími 414 9400 kronikan.is Áskriftarsími 414 9400 kronikan.is Áskriftarsími 414 9400

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!
UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN ÓSKARSVERÐLAUN!

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“
- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

FRÁBÆR GAMANMYND ÞAR SEM GERT ER GRÍN AF HELSTU STÓRMYNDUM SÍÐASTA ÁRS.

SÍMI 564 0000
EPIC MOVIE
EPIC MOVIE SÝND Í LÚXUS
NORBIT
THE NUMBER 23
GHOST RIDER
NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 4, 6, 8 og 10
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

&2¡44)2 !& &«,+)
,EIKKONAN ,INDSAY ,OHAN ER SVO
HRIFIN AF BRESKA LEIKARANUM OG ¥S
LANDSVININUM *UDE ,AW AÈ HÒN
¹KVAÈ AÈ FLJÒGA FR¹ ,OS !NGEL
ES TIL .EW 9ORK TIL AÈ HITTA HANN
,OHAN SKR¹ÈI SIG ¹ SAMA HËTEL OG
,AW EN HANN ER STADDUR Å .EW 9ORK
TIL AÈ LEIKA Å MYNDINNI -Y "LUEBERRY
.IGHTS ¶R¹TT FYRIR FJËRT¹N ¹RA ALDURS
MUN HITTUST TURTILDÒFURNAR TVÎ KVÎLD Å RÎÈ
¹ HËTELINU EFTIR AÈ HAFA SKEMMT SÁR ¹
ÖEKKTUM N¾TURKLÒBBI

ATH: EKKERT HLÉ OG OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR SÝNING MYNDAR HEFST

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
EPIC MOVIE
VENUS
THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL**
PAN´S LABYRINTH **
LITTLE MISS SUNSHINE **
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

kl. 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50 B.I. 7 ÁRA

EPIC MOVIE
NORBIT
SMOKIN´ ACES *
* SÍÐASTA SÝNING

kl. 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 8 og 10
kl. 6 B.I. 16 ÁRA

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

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

"RESKI LEIKARINN (UGH ,AUR
IE SEM LEIKUR L¾KNINN (OUSE
HEFUR VÅSAÈ ÖVÅ ¹ BUG AÈ HJËNA
BAND HANS STANDI ¹ BRAUÈ
FËTUM ,AURIE SEM BÕR Å ,OS
!NGELES HEFUR VERIÈ KV¾NT
UR *O 'REEN Å ¹TJ¹N ¹R OG EIGA ÖAU
ÖRJÒ BÎRN SAMAN b&JÎLSKYLDAN HANS
BÕR Å ,ONDON ¶ETTA ER ERFITT FYRIR
ÖAU "ÎRNIN KOMA TIL ,OS !NGEL
ES EN ÖAU ÖURFA AÈ FARA Å SKËLA
OG EIGINKONAN KEMUR EINS OFT
OG HÒN GETUR m SAGÈI TALSKONA
,AURIE

(JARTAKNÒSARINN "RAD 0ITT
HEFUR TEKIÈ AÈ SÁR AÈALHLUTVERK
IÈ Å NÕRRI KVIKMYND SEM VERÈ
UR BYGGÈ ¹ BRESKU SJËNVARPS
Ö¹TTUNUM 3TATE OF 0LAY ,EIK
STJËRI VERÈUR +EVIN -C$ONALD
SEM SÅÈAST SENDI FR¹ SÁR 4HE ,AST
+ING OF 3COTLAND 0ITT MUN LEIKA
BLAÈAMANN SEM REYNIR AÈ
KOMAST AÈ ÖVÅ HVER MYRTI
ÖINGMANN NOKKURN

Kynning og sýning á Nordica Hotel
laugardaginn 24. mars kl. 12:00 - 16:00

Austurland
tækifæranna
Á þriðja tug fyrirtækja, samtaka og stofnana kynna hin margvíslegu tækifæri sem
bjóðast á Austurlandi, atvinnutækifæri, búsetutækifæri og viðskiptatækifæri.
• Fyrirtæki af svæðinu kynna starfsmöguleika hjá sér og þjónustu sem
þau veita.
• Húsnæðismál, eignir og lóðir til sölu.
• Þjónusta sveitarfélaga.
• Menningar- og frístundastarf.
• Ferðaþjónusta.
• Þróunarfélag Austurlands, Þekkingarnetið, Menningarráðið
og Markaðstofa Austurlands kynna starfsemi sína.
Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs,
og Helga Jónsdóttir, bæjarstjóri í Fjarðabyggð,
verða á staðnum og ræða við gesti.

ÍSLENSKA / SIA.IS / AUS 36168 03/07

Grípið tækifærið!

Blómstrandi atvinnulíf
og öflugt samfélag
ÞRÓUNARFÉLAG AUSTURLANDS

Kynnið ykkur kraftinn og uppbygginguna
sem hafa einkennt Fjarðabyggð og
Fljótsdalshérað á síðustu misserum og
sláist í hópinn með okkur.

KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS
FEITASTA
GRÍNMYND
ÁRSINS

Rómantísk gamanmynd

Hefur þú einhvern
tíman gert mjög
stór mistök?

((((
kvikmyndir.is

((((
FBL
((((
VJV TOPP5.IS
(((((
FILM.IS

TY

Frá Höfundi SIN CI

BYLGJUFORSÝNING
Í KVÖLD KL. 8
Í SAMBÍÓUNUM KRINGLUNNI

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

BREAKING AND ENTERING
/ ÁLFABAKKA
300.

kl. 5:30 - 8 -9:15-10:30

300. VIP

kl. 8 - 10:30

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 8 - 10:30

B.i.12

MUSIC & LYRICS

kl. 5:50 - 8 - 10:20

Leyfð

B.i.16

kl. 5:50 - 8 - 10:20

B.i.16

300.

kl. 5:30 - 8 -10:10

B.i.16

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 4 - 6

Leyfð

WILD HOGS FORSÝN.

kl. 8

VEFURINN ... M/- Ísl tal

kl. 3:50

Leyfð

NORBIT
MUSIC & LYRICS

kl. 6:30 - 9 - 10:40

B.i.16

PARIS, JE T’AIME

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 8

B.i.12

HORS DE PRIX kl 17:40 – 20:00 – 22:20

LETTERS FROM...

kl. 5:30

B.i.16

TELL NO ONE

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

SMOKIN ACES

300.

DIGITAL

kl. 17:40 - 20:00

kl 22:20

/ AKUREYRI

300

kl. 8 - 10:30

B.i. 16

300

kl. 5:40 - 8 - 10:20

B.i. 16

B.i.7

NUMBER 23

kl. 8

B.i. 16

MUSIC & LYRICS

kl. 6 - 8

Leyfð

kl. 5:50 - 8 - 10:20

Leyfð

LAST KING...

kl. 10

B.i. 16

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 10

B.i. 12

kl. 5:50 - 10:20

Leyfð

DIGITAL

4(% 0/24!,3 (LJËMSVEITIN 4HE 0ORTALS ÒR 'RAFARVOGI ER KOMIN ¹FRAM Å -ÒSÅKTILRAUNUM $ËMNEFND VALDI HANA ¹FRAM
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Músíktilraunir fara vel af stað
Músíktilraunir hófust í 25.
skiptið síðastliðið mánudagskvöld í Loftkastalanum. Alls taka 48 hljómsveitir þátt í keppninni í ár
en í kvöld fer fram fjórða
undanúrslitakvöldið og hið
seinasta fer síðan fram annað kvöld.

Nú þegar eru komnar áfram hljómsveitirnar
Magnyl,
Loobyloo,
Spooky Jetson og The Portals. Tvær
bættust svo við hópinn í gær. Allar
ágætlega frambærilegar sveitir en
engin afgerandi þó.
Líkt og á Músíktilraunum síðasta árs verður sett upp ljósmyndasýning í anddyri Loftkastalans. Þar
eru hengdar upp myndir af hljómsveitum sem taka þátt daginn eftir
að þær koma fram og geta áhugasamir keypt myndirnar, sem teknar
eru af Billa. Í anddyrinu fer einnig
fram sýning á ljósmyndum Bjargar Sveinsdóttur sem hefur tekið
myndir á keppninni í tuttugu ár.
Sjálft úrslitakvöldið verður svo
loks haldið í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsinu, laugardaginn 31. mars, klukkan 17.00. Verðlaun verða veitt í ýmsum flokkum
en sérstaka athygli vekja verðlaun
fyrir bestu textagerðina á íslensku,
sem er nýbreytni.

5.)6%23!, 0/,)4)#3 (LJËMSVEITIN 5NI
VERSAL 0OLITICS TËK Ö¹TT Å -ÒSÅKTILRAUNUM
EN KOMST EKKI ¹FRAM

STEINTHOR FRETTABLADIDIS

02)-%2! 0RIMERA FR¹ 6ESTMANNAEYJUM

KOMST EKKI ¹FRAM Å ÒRSLITIN 0RIMERA ER
EINGÎNGU SKIPUÈ STELPUM OG VAKTI MIKLA
LUKKU MEÈAL ¹HORFENDA
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MARGT FLEIRA
GÆTIR ERUUN
D MYNDIR OG
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VINNINGAR
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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 &ENGU LOKS AÈ RAKA SIG
¶AÈ VAR STËR STUND HJ¹ LEIKMÎNNUM HANDBOLTALIÈS
!KUREYRAR OG EFLAUST EKKI SÅST HJ¹ KONUM
LEIKMANNA LIÈSINS ÖEGAR ÖEIR LÎGÈU
¥2 AÈ VELLI SÅÈASTLIÈINN SUNNUDAG Å
$(, DEILDINNI ST¾ÈAN ER SÒ AÈ Ö¹
M¹TTU LEIKMENN LIÈSINS LOKSINS RAKA
SIG ¹ NÕJAN LEIK EN ÖEIR HÎFÈU STRENGT
ÖESS HEIT AÈ SKERÈA EKKI SKEGG SITT
FYRR EN SIGUR K¾MI Å HÒS ¹ NÕJU
¹RI "IÈIN VAR LÎNG ÖVÅ SÅÈASTI
SIGUR FYRIR ¥2 LEIKINN KOM 
DESEMBER &R¹ ÖESSU VAR GREINT ¹
HEIMASÅÈU !KUREYRARLIÈSINS

SPORT FRETTABLADIDIS

Vil helst vera áfram í Þýskalandi
(ORNAMAÈURINN ¶ËRIR «LAFSSON SAGÈI VIÈ
&RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R AÈ HANN VILDI VERA ¹FRAM
Å ÖÕSKA HANDBOLTANUM ÖË SVO AÈ HANN YRÈI
EKKI ¹FRAM Å HERBÒÈUM ,ÔBBECKE 3TJËRN FÁ
LAGSINS TILKYNNTI FYRR Å VETUR AÈ SAMNINGUR
ÖESS VIÈ ¶ËRI YRÈI EKKI ENDURNÕJAÈUR ÖEGAR
HANN RYNNI ÒT Å LOK TÅMABILSINS
3ÅÈAN Ö¹ HEFUR REYNDAR NÕR ÖJ¹LFARI 6ELIM
IR +LJAIC TEKIÈ VIÈ LIÈINU b¡G VEIT AÈ HANN
HEFUR R¹ÈLAGT STJËRNARMÎNNUM FÁLAGSINS AÈ
GERA NÕJAN SAMNING VIÈ MIG (ANN HEFUR
GREINILEGA MEIRI TRÒ ¹ MÁR EN GAMLI ÖJ¹LFARINN
OG F¾ ÁG MEIRA AÈ SPILA UNDIR HANS STJËRN m
SAGÈI ¶ËRIR b%N HANN ER BARA MEÈ SAMN
ING ÒT ÖETTA TÅMABIL OG ËVÅST HVORT HANN HALDI
¹FRAM ¶AÈ ER ÖVÅ ENN ËVITAÈ HVAÈ GERIST EN
ÁG HEF EKKERT HEYRT Å STJËRNARMÎNNUM FÁLAGS
INS UM NÕJAN SAMNINGm
+LJAIC ÖJ¹LFAÈI 'UMMERSBACH Å FYRRA EN

!LFREÈ 'ÅSLASON TËK VIÈ AF HONUM FYRIR
TÅMABILIÈ
,ÔBBECKE ER Å BULLANDI FALLBAR¹TTU
OG SITUR Å N¾STNEÈSTA S¾TINU MEÈ ¹TTA
STIG ¶AÈ ER EINU STIGI FR¹ N¾STA LIÈI FYRIR
OFAN 7ETZLAR OG TVEIMUR FR¹ "ALINGEN
b6IÈ HÎFUM VERIÈ ARFASLAKIR Å VETUR m
SAGÈI ¶ËRIR b6IÈ ERUM MEÈ
GËÈAN MANNSKAP EN MENN
ERU BARA EKKI AÈ N¹ SAMAN
INNI ¹ VELLINUMm
(ANN SEGIR ÖAÈ ËVÅST HVORT
HANN MYNDI SEMJA VIÈ LIÈIÈ
AFTUR EF ÖAÈ FÁLLI Å VOR ST¾ÈI
HONUM ÖAÈ TIL BOÈA b¶AÈ
F¾RI LÅKLEGA EFTIR ÖVÅ HVAÈA
ÖJ¹LFARI YRÈI MEÈ LIÈIÈ OG
HVORT FÁLAGIÈ HEFÈI HUG ¹ AÈ FARA
BEINUSTU LEIÈ UPP AFTURm

"EST FYRIR 3TJÎRNUNA AÈ
'UÈJËN EFNI SAMNING SINN
 3+/43+«.5- (ANNES ¶ 3IGURÈSSON
BYRJAR VEL HJ¹ 6IKING
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

(ANNES ¶ 3IGURÈSSON

Fimm mörk í 2
æfingaleikjum
&«4"/,4) Hannes Þ. Sigurðsson

byrjar vel hjá norska liðinu Viking en hann hefur skorað fimm
mörk í síðustu tveimur æfingaleikjum liðsins.
Hannes skoraði þrennu í 71 sigri á Start og bætti síðan við
tveimur mörkum á fyrstu 22 mínútunum í 3-3 jafntefli á móti
Bryne í gær. Hannes lagði einnig upp mark og var nálægt því að
innsigla þrennuna annan leikinn
í röð en mark sem hann skoraði
var dæmt af.
ËËJ

 3+/4.µ4).' 2ËBERT 'UNNARSSON

NÕTTI ÎLL  SKOTIN Å G¾R

./2$)# 0(/4/3'%449

'UÈJËN 6ALUR OG 2ËBERT

Skoruðu saman
tuttugu mörk
(!.$"/,4) Guðjón Valur Sigurðs-

son og Róbert Gunnarsson skoruðu saman 20 mörk í 38-26 útisigri á Melsungen í þýsku bundesligunni í gær. Guðjón Valur
skoraði 12 mörk úr 16 skotum og
Róbert nýtti öll átta skotin sín.
Sverre Andreas Jakobsson lék aðeins í vörninni.
ËËJ
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'YLFI 'YLFASON SKORAÈI EKKI FYRIR HEIMAMENN

Eysteinn Haraldsson, formaður meistaraflokksráðs Stjörnunnar, segir að hagsmunum Stjörnunnar sé best borgið með því að Guðjón Baldvinsson spili áfram
fyrir liðið. Hann vonar að skynsemi leikmannsins vakni fljótlega.
&«4"/,4) Eysteinn Haraldsson, formaður meistaraflokksráðs Stjörnunnar, segir að það sé óbreytt afstaða félagsins að láta Guðjón
Baldvinsson efna þriggja ára
samning sinn við Stjörnuna.
Guðjón sagði í samtali við
Fréttablaðið í gær að hann væri
mjög ósáttur við framkomu forráðamanna félagsins. Hann vildi
losna og spila með liði í efstu deild
og teldi að það væri ekki ósanngjörn bón þar sem hann hefði staðið með liðinu til þessa í gegnum
súrt og sætt.
Fréttablaðið hefur vitneskju
um að Stjarnan hafi fengið tilboð í Guðjón upp á þrjár milljónir
króna. Guðjón sagði að hann hefði
fengið þau skilaboð frá forráðamönnum félagsins að engin skrifleg tilboð hefðu borist Stjörnunni í
hann. Hann vissi að það væri lygi.
Stangast það einnig á við heimildir Fréttablaðsins.
„Þegar mál eru komin út í svona
tilfinningar falla ýmis orð, bæði
góð og slæm,“ sagði Eysteinn. „Við
munum aldrei erfa nokkurn skapaðan hlut sem sögð eru í hita leiksins. Það er þó afar óheppilegt að
birta einhverjar yfirlýsingar um
lygar í hita leiksins. Ungir menn
verða reiðir, láta allan djöfulinn
fjúka og þurfa svo að sjá eftir
því.“
Eysteinn sagði að tilboð hefði
borist í Guðjón. „Stjarnan tekur
þau tilboð sem koma, bæði formleg og óformleg, skoðar þau og
metur hagsmuni sína. Eins og

"IRKIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON LEIKUR EINNIG
MEÈ ,ÔBBECKE OG HEFUR STAÈIÈ SIG AFAR
VEL AÈ SÎGN ¶ËRIS %N SAMNINGUR HANS
ËGILDIST EF LIÈIÈ FELLUR RÁTT EINS OG HJ¹
ÎLLUM ÎÈRUM LEIKMÎNNUM LIÈSINS
b¡G ER ÖVÅ Å AFAR GËÈRI STÎÈU MIÈAÈ VIÈ
MARGA AÈRA LEIKMENN HÁR ¡G VEIT AÈ
MIÈAÈ VIÈ STÎÈU M¹LA NÒ F¾ ÁG
EKKI NÕJAN SAMNING HÁR OG GET
ÖVÅ BYRJAÈ NÒ ÖEGAR AÈ LEITA
MÁR AÈ ÎÈRU LIÈI -ÁR SKILST
¹ UMBOÈSMANNI MÅNUM
AÈ EINHVERJAR ÖREIFINGAR HAFI
VERIÈ ¹ MÅNUM M¹LUM EN
ÁG ÖARF BARA AÈ VERA RË
LEGUR ®RVHENTIR LEIKMENN
KOMA EKKI HELDUR Å KIPPUM
OG ER ÖAÈ MÁR TIL BËTAm

&,/44 4),¶2)& *ËN
!RNËR 3TEF¹NSSON
SÕNDI ËTRÒLEGT
JAFNV¾GI OG MIKLA
SKOTT¾KNI Å SIGUR
KÎRFUNNI.
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

*ËN !RNËR 3TEF¹NSSON

Átti bestu tilþrif vikunnar
+®2&5"/,4) Jón Arnór Stefáns-

son átti bestu tilþrif vikunnar í ítalska körfuboltanum þegar
hann tryggði sínu liði Lottomatica Roma 84-82 sigur á toppliði
deildarinnar, Montepaschi Siena, í
framlengdum leik um helgina.
Körfuna skoraði Jón Arnór
tveimur sekúndum fyrir leikslok þar sem hann keyrði í átt að
körfunni og fór síðan upp í snöggt
stökkskot að hætti Steve Nash og
skoraði á laglegan hátt. Í blaðinu
Messaggero er talað um að hönd
Stefánssonar hafi stoppað Sienaliðið, sem var búið að vinna tíu
leiki í röð.
ËËJ
'5¨*«. "!,$6).33/. 3ITUR HEIMA ¹ MEÈAN FÁLAGAR HANS Å 3TJÎRNUNNI BÒA SIG UNDIR

KOMANDI ¹TÎK SUMARSINS

málin standa í dag hefur hagsmunum Stjörnunnar verið best borgið
að taka ekki neinu af þeim tilboðum sem hafa komið, samkvæmt
áliti þeirra sem þar taka ákvarðanir. Það væri best fyrir Stjörnuna
að þessi drengur stæði við gerða
samninga og spilaði fyrir félagið.“
Eysteinn segir enn frekar að
staða Stjörnunnar hafi ekkert
breyst undanfarna daga. „Stjarnan er búin að loka öllum sínum
leikmannasamningum og er byrjuð að undirbúa næsta tímabil. Hún
er með flott lið og fínan hóp.“
Guðjón hefur hins vegar ekki
tekið þátt í þessum undirbúningi
síðastliðna viku. „Það sér hver

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

maður að það þarf að finna framtíðarlausn á málinu. Annað hvort
vaknar skynsemi leikmannsins
eða Stjarnan vill gera eitthvað
annað. Hjá félaginu vinna heiðvirðir menn sem reyna að vinna
þessa vinnu eins vel og hægt er.
Tilfinningaástandið er heitt einmitt núna en auðvitað lagast það
eftir því sem á líður. Málið endar
einhvers staðar. Ég vona að menn
nái að vinna lausn á því.“
Guðjón hefur verið burðarás í
liði Stjörnunnar undanfarin ár og
skoraði sjö mörk í sextán leikjum
þess í 1. deildinni í fyrra. Hann á
að baki fimm U-21 landsleiki.
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

(ËLMAR ®RN 2ÒNARSSON

Mikill heiður
&«4"/,4) Hólmar Örn Rúnarsson

var í gær valinn í íslenska landsliðið í fyrsta sinn. Hann segir að
kallið hafi komið sér þægilega á
óvart. „Ég var nú bara að frétta
þetta áðan en þetta er mikill heiður fyrir mig. Ég hef nú kannski
ekki gert mér miklar vonir um
landsliðssæti hingað til enda bara
nýkominn út í atvinnumennskuna. En það er fínt að það sé
fylgst með manni. Þetta er auðvitað draumaleikur og vonandi að
maður fái að spreyta sig,“ sagði
Hólmar. Hann leikur með Silkeborg í Danmörku.
ES¹

(ERMANN (REIÈARSSON OG *ËHANNES +ARL 'UÈJËNSSON EKKI MEÈ ÅSLENSKA LANDSLIÈINU ¹ 3P¹NI

Hólmar Örn og Indriði kallaðir í landsliðið
&«4"/,4) Þau slæmu tíðindi bárust af íslenska landsliðinu að Hermann Hreiðarsson og Jóhannes
Karl Guðjónsson yrðu ekki með í
leiknum gegn Spáni á Mallorca á
miðvikudaginn kemur.
Eyjólfur Sverrisson landsliðsþjálfari valdi í þeirra stað Indriða
Sigurðsson hjá Lyn og Hólmar Örn
Rúnarsson, leikmann Silkeborgar.
Er þetta í fyrsta sinn sem Hólmar
er valinn í liðið.
Hermann sagði við Fréttablaðið
í gær að meiðslin sem hefðu hrjáð
hann undanfarnar vikur yrðu til
þess að hann gæti ekki spilað á
Spáni. „Þetta eru vandræði með
liðband í hné. Ég spilaði á sunnudaginn eftir að hafa æft á laugardaginn í fyrsta sinn í sex vikur.
Nú er hnéð stökkbólgið og þarf
að bíða í einhverja daga þar til
ákvörðun verður tekin um hvað
þurfi að gera.“
Hann sagði ekki ólíklegt að
hann þyrfti að fara í aðgerð. „Það
yrði slæmt á þessum tímapunkti
þar sem ég yrði lengi frá eftir að-

gerðina. Best væri að nota sumarið til þess.“
Hermann sagði enn fremur að
hann væri fremur fúll yfir því
hvernig mál hans hefðu þróast
síðastliðnar vikur. „Það eru margir meiddir hjá Charlton og maður
þarf að fórna sér, kannski fullmikið. Ég hef spilað nokkra leiki án
þess að vera 100% klár og vil ég
fyrst og fremst ná mér almennilega góðum.“
Hann er vitanlega einnig svekktur yfir því að missa af landsleiknum. „Þetta er einn af stórleikjum
riðilsins og maður vill alltaf prófa
sig gegn þeim bestu.“
Eiginkona Jóhannesar Karls
Guðjónssonar á von á barni á
næstu dögum og var því ákveðið
að hann fengi frí í landsleiknum til
að huga að fjölskyldunni. „Í slíkum aðstæðum eru menn jú með
hugann við fjölskylduna. Honum
yrði enginn greiði gerður með því
að vera píndur í krefjandi verkefni,“ sagði Eyjólfur landsliðsþjálfari.

„Þetta eru engu að síður auðvitað slæm tíðindi fyrir okkur. Þarna
eru tveir menn sem hafa verið að
spila á grasi í vetur og eru mikilvægir okkar liði. Hermann er einn
af okkar bestu varnarmönnum og
þetta er því ekki gott mál.“
Indriði Sigurðsson hefur verið í
byrjunarliði Íslands í síðustu leikjum en var ekki valinn í hinn upphaflega hóp Eyjólfs. „Hann hefur
verið að spila í stöðu miðvarðar hjá Lyn og valdi ég því Gunnar Þór sem leikur sem vinstri bakvörður hjá sínu félagi. Ég ákvað
því að hvíla Indriða aðeins. En nú
kemur hann inn í hópinn og getur
leikið í báðum þessum stöðum,
sem er jákvætt.“
Hólmar hefur verið í byrjunarliði Silkeborgar í fyrstu tveimur leikjum liðsins eftir vetrarhlé
og staðið sig vel. „Hann fær nú
sitt fyrsta tækifæri með landsliðinu en ég hef lengi fylgst með
honum,“ sagði Eyjólfur.
„Við munum þrátt fyrir allt
mæta til leiks með jákvæðu hugar-

(%2-!.. %++) -%¨ %YJËLFUR 3VERRISSON

KLAPPAR (ERMANNI (REIÈARSSYNI ¹ BAKIÈ
EFTIR LEIK ¥SLANDS OG 3VÅÖJËÈAR ¹ ,AUGAR
DALSVELLI Å HAUST
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

fari og ætlum okkur að gera góða
hluti. Við þurfum að verjast vel og
sækja hratt og vonandi gefur það
góða raun.“
ES¹

 MARS  &)--45$!'52

&ÁLÎGIN ¹ LANDSBYGGÈINNI
BÅÈA EFTIR RÅKISSTJËRNINNI

¥SLANDSMËT

Starfshópur sem mat þörfina á ferðajöfnunarsjóði skilaði sinni skýrslu inn fyrir
þremur vikum. Nú er beðið eftir að ríkisstjórnin taki málið fyrir en um er að
ræða mesta hagsmunamál félaga á landsbyggðinni.

¥ÖRËTTASAMBANDS &ATLAÈRA

Å BOCCIA BOGÙMI BORÈTENNIS FRJ¹LSUM ÅÖRËTTUM
LYFTINGUM OG SUNDI

laga á landsbyggðinni er svokallaður ferðajöfnunarsjóður enda er
kostnaður félaga úti á landi vegna
ferðalaga allt annar en hjá félögum á höfuðborgarsvæðinu. Landsbyggðarfélög hafa barist hatrammlega fyrir því að þessi sjóður verði stofnaður í langan tíma
og nú hillir loks undir breytingar.
Starfshópur á vegum menntamálaráðuneytis skilaði fyrir um
þrem vikum síðan skýrslu sinni
um málið en þar er mælt fyrir því
að ferðajöfnunarsjóðurinn verði
stofnaður. Málið bíður nú eftir því
að komast inn á borð hjá ríkisstjórninni, fyrr verður ekkert
af stofnum sjóðsins.
Samkvæmt
óvísindalegri
könnun Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, ÍSÍ, á meðal
stóru boltagreinanna, kemur
fram að fyrir hvert ferðalag
liðs af höfuðborgarsvæðinu
eru fimm ferðir hjá landsbyggðarliðunum. Þótt könnunin sé óvísindaleg þykir
hún engu að síður gefa
nokkuð góða mynd af
stöðu mála.
Starfshópurinn
leggur til að ákveðin
upphæð verði lögð í
sjóðinn næstu þrjú ár

+EPPENDUR VERÈA RÒMLEGA  FR¹  ÅÖRËTTAFÁLÎGUM
-ËTINU LÕKUR MEÈ LOKAHËÙ ¹ 'ULLHÎMRUM ¹ SUNNUDAGSKVÎLDIÈ

4ÅMASEÈILL ¥SLANDSMËTS ¥&   MARS 
3UND FRJ¹LSAR ÅÖRËTTIR BOCCIA BOGÙMI LYFTINGAR BORÈTENNIS
&ÎSTUDAGUR  MARS
&ÎSTUDAGUR  MARS
,AUGARDAGUR  MARS
,AUGARDAGUR  MARS
,AUGARDAGUR  MARS
,AUGARDAGUR  MARS
,AUGARDAGUR  MARS
3UNNUDAGUR  MARS
3UNNUDAGUR  MARS
3UNNUDAGUR  MARS
3UNNUDAGUR  MARS

og á því tímabili stefnir ÍSÍ að því
að greina hversu mikið fé sjóðurinn þarf árlega eftir það. ÍSÍ telur
að heildarferðakostnaður íþróttahreyfingarinnar sé á bilinu 750
milljónir króna til einn milljarður á ári.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins mælir starfshópurinn
með því að ÍSÍ útbúi úthlutunarreglur fyrir sjóðinn en rætt hefur
verið um að allir peningar sjóðsins fari út á land fyrsta árið. Um
það hefur ekki verið tekin nein
ákvörðun enn sem komið er samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
„Boltinn er hjá ríkisstjórninni og við bíðum eftir að
hún taki málið fyrir,“ sagði
Stefán Konráðsson, framkvæmdastjóri ÍSÍ. „Þetta er
mjög mikið hagsmunamál
og við treystum á að ríkisstjórnin taki vel í erindið. Við vitum líka að það er
þverpólitísk
samstaða
um málið á Alþingi.“

¥¶2«44)2 Mesta hagsmunamál fé-
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  BORÈTENNIS OPNIR OG LOKAÈIR Ú 3ALUR  ,AUGARDALSHÎLL
 FRJ¹LSAR ÅÖRËTTIR
3ALUR " &RJ¹LSÅÖRËTTAHÎLL
 p "ORÈTENNIS EF ÖARF
3ALUR  ,AUGARDALSHÎLL
 UNDANÒRSLIT Å BOCCIA
3ALUR ! ,AUGARDALSHÎLL
 BOGÙMI FYRRI HLUTI
3ALUR " &RJ¹LSÅÖRËTTAHÎLL
  MËTSSETNING
3ALUR ! ,AUGARDALSHÎLL

UPPHITUN SUND
3UNDLAUG ,AUGARDALS

KEPPNI HEFST Å SUNDI
3UNDLAUG ,AUGARDALS

UPPHITUN SUND
3UNDLAUG ,AUGARDALS

KEPPNI HEFST Å SUNDI
3UNDLAUG ,AUGARDALS
 BOGÙMI SEINNI HLUTI
3ALUR " &RJ¹LSÅÖRËTTAHÎLL
  ÒRSLIT Å BOCCIA
3ALUR ! ,AUGARDALSHÎLL
 LYFTINGAR
3ALUR  ,AUGARDALSHÎLL
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HENRY FRETTABLADIDIS
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SEM ER ST¾RSTA HAGSMUNAM¹L FÁLAGA ¹ LANDSBYGGÈINNI

4INDASTËLL
  MILLJËNIR KRËNA
3TËLARNIR KEYRA EINGÎNGU Å LEIKI OG
FLJÒGA ALDREI +EYPTU SÅNA EIGIN RÒTU
+2
  MILLJËNIR KRËNA
)NNI Å TÎLUNNI ER FERÈAKOSTNAÈUR VEGNA
FERÈA ERLENDRA LEIKMANNA TIL OG FR¹
LANDINU OG TALAN ¹ ÖVÅ AÈ VERA L¾GRI
(ANDBOLTI
!KUREYRI
  MILLJËNIR KRËNA
3AMT KEYRIR !KUREYRI Å  TILVIKA OG
FLÕGUR SJALDAN &ERÈAKOSTNAÈUR HEFUR
FARIÈ ALLT UPP Å  MILLJËNIR KRËNA
¥"6
 MILLJËNIR KRËNA
&ORR¹ÈAMENN ¥"6 SEGJA FERÈAKOSTNAÈ
¹VALLT VERA Å KRINGUM ÖESSA TÎLU
6ALUR
  MILLJËNIR KRËNA

Landsbankaleikar
á skíðum 24. mars

Landsbankaleikarnir, barnaskíðamót Ármanns, fara fram laugardaginn
24. mars næstkomandi. Mótið er ætlað öllum börnum á aldrinum 5-10 ára
sem finnst gaman á skíðum, ekki bara keppnisfólki.

54!. 6!,,!2 (%.29 ")2')2 '5..!233/. 3%')2 3¥.! 3+/¨5.

Skráning á mótið fer fram á vef landsbankans, www.landsbanki.is, út
fimmtudaginn 22. mars næstkomandi. Mótið verður haldið við Skíðaskála
Ármanns sem er í Suðurgili í Bláfjöllum. Ekkert þátttökugjald.

Karfan er að stinga handboltann af

10.00–11.00
11.00–11.30
11.30–12.30
12.30–13.30

Afhending númera í Ármannsskála og andlitsmálun.
Brautarskoðun í fylgd Sprota og trúðanna.
Leikjabraut fyrir byrjendur. Yngstu börnin byrja.
Braut fyrir lengra komna. Yngstu börnin byrja.

Samhliðasvigbrautir verða fyrir alla til að spreyta sig á móti félögum
sínum á meðan fjölskylduskemmtunin stendur yfir. Foreldrar, systkini
og allir þátttakendur í leikunum eru hvattir til að vera með.
• Á meðan leikarnir standa yfir verður boðið upp á andlitsmálun fyrir þátttakendur.
• SS býður upp á pylsuveislu fyrir iðkendur og fjölskyldur þeirra.
• Allir þátttakendur fá afhentar gjafir og viðurkenningu frá Landsbankanum.

skráning á www.landsbanki.is

ÍSLENSKA SIA.IS LBI 36765 03.2007

Dagskrá

Það hefur verið áhugavert að fylgjast með íslenskum körfubolta og handbolta í vetur. Á meðan umgjörðin stækkar hjá körfuboltafólki hjakkar blessaða handboltafólkið í sama farinu ár eftir ár. HSÍ og
félögin í landinu er saman að takast að drepa íþróttina sem á svo stóran stað í þjóðarsálinni.
Sífellt fleiri lið í körfuboltanum leggja meira í umgjörð á heimaleikjum sínum sem þýðir að áhorfendum fjölgar og ánægja áhorfenda eykst. Með öðrum
orðum þá vill fólk koma aftur og það með börnunum
sínum. Það er gaman að fara á körfuboltaleiki. Þetta
á ekki bara við í úrslitakeppninni. Svona hefur þetta
verið í allan vetur. Andinn í kringum körfuboltann
er góður og jákvæður.
Á sama tíma virðist fækka á handboltaleikjum. Aðsóknin er ekki að aukast. Svo mikið er víst.
Stemningin og gleðin er þar sjaldan ríkjandi og umgjörðin hjá flestum félögum er engin. Á flestum
stöðum er nákvæmlega ekkert gert til að rífa upp
stemningu, ekki nokkur skapaður hlutur.
Það eru engar óvæntar uppákomur, leikir
í hálfleik, happdrætti eða annað sem kryddað gæti stemninguna. Til að breiða yfir stemningsleysið mæta síðan 2-3 menn með trommur
og berja þær af offorsi án þess að fá nokkurn
annan stuðning frá öðrum áhorfendum sem
iðulega þegja þunnu hljóði.
HSÍ fékk kjörið tækifæri til að rífa
áhugann og stemninguna upp þegar
ákveðið var að hætta með úrslitakeppnina og bjóða þess í stað upp á
átta liða úrvalsdeild. Hvað var gert
til að bæta umgjörð og annað?
Nákvæmlega ekki neitt.
HSÍ hefði verið nær að setja
ákveðnar lágmarkskröfur á fé-

lögin varðandi umgjörð. Að öðrum kosti fengju þau
hreinlega ekki keppnisleyfi. Þetta er gert í fótboltanum með góðum árangri til að mynda.
Úrvalsdeildin gaf HSÍ tækifæri sem það hefur
klúðrað á ótrúlegan hátt. Kröfurnar á félögin
hefði síðan mátt auka ár frá ári til að ná þeirri umgjörð sem nauðsynleg er svo handboltalífið fái að
blómstra. Einhvers staðar yrði samt að byrja svo
hægt væri að koma inn faglegri hugsun og metnaði hjá stjórnum félaganna sem virðast ekkert gera
ótilneydd.
Í dag er ekki einu sinni hægt að komast að því
hver sé markahæsti leikmaður deildarinnar. Það er
enginn vefur með upplýsingum um deildina, hvergi
nokkurs staðar spjallar fólk um boltann á netinu og
svona mætti áfram telja. Hefur einhver áhuga?
Það er ótrúlegt að ekki sé hægt að nálgast neinar tölfræðilegar upplýsingar um deildina árið 2007.
Það var reynt í fyrra en þá brugðust félögin eins
og svo oft áður. Þau gátu ekki klárað einfaldan hlut eins og að taka tölfræði á leikjum.
Hvernig var brugðist við þessum vanda?
Með því að leggja vefinn niður án frekari
málalenginga og þar með sætta sig við þessi
ömurlegu vinnubrögð. Það er ekki einu
sinni reynt að spyrna við fótum.
Þetta er ótrúlegt metnaðarleysi af hálfu HSÍ, sem og félaganna, sem eru á góðri leið
með að drepa handboltann
innan frá. Ég hvet þau til að
taka málin föstum tökum á
komandi ársþingi. Að öðrum
kosti deyr áhuginn á íslenskum handbolta endanlega.

:ccÄ{i^a
b^ÂVghi¨Â^

Laugardalshöll
28. mars
Hljómleikar hefjast stundvíslega kl. 20.00
Húsið opnar kl. 18.00

Miðaverð:
A-stúka kr. 11.900

ppselt
u
B-stúka kr. 9.900
Stæði

kr. 5.900

Miðasala
midi.is, Skífan Laugavegi 26,
Kringlunni og Smáralind

ÏhaVcYhegZci

Einnig BT Akureyri, BT Egilsstöðum
og BT Selfossi
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%NDURTAKA (AUKAR OG +EFLAVÅK LEIKINN
Úrslitakeppni Iceland Express-deildar kvenna hefst í kvöld og í fyrsta sinn þarf að vinna þrjá leiki til þess
að komast í lokaúrslitin. ÍS og Grindavík fá nú tækifæri til þess að hefna fyrir að vera slegin út í fyrra.
+®2&5"/,4) Úrslitakeppni Iceland

3)'523,, 0¹LMI &REYR 3IGURGEIRSSON
HEFUR KOMIST Å UNDANÒRSLITIN MEÈ LIÈUM
SÅNUM SÅÈUSTU ÖRJÒ ¹RIN &2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

0¹LMI &REYR 3IGURGEIRSSON

Í sigurliði þriðja
árið í röð
+®2&5"/,4) KR-ingurinn Pálmi
Freyr Sigurgeirsson þekkir það
orðið vel að fara í oddaleik í átta
liða úrslitum og vinna. Pálmi
hefur þrjú síðustu ár verið í slíkum sporum, fyrst með Snæfelli
2005 og nú með KR-ingum síðustu
tvö ár.
Pálmi var með 15 stig í 91-78
sigri á ÍR-ingum á þriðjudagskvöldið og fór mikinn þegar liðið
gerði út um leikinn í þriðja leikhlutanum. Pálmi skoraði 8 stig í
67-64 sigri KR á Snæfelli í fyrra
og var með 12 stig og 5 stoðsendingar í 116-105 sigri Snæfells á
KR 2005.
Pálmi hefur leikið einn oddaleik í viðbót en hann tapaði með
Breiðablik í Ljónagryfjunni í
Njarðvík vorið 2002. Pálmi skoraði 26 stig í leiknum en það dugði
ekki gegn verðandi Íslandsmeisturum.
ËËJ

Express-deildar kvenna í körfubolta hefst í kvöld og í fyrsta sinn
þurfa liðin að vinna þrjá leiki til
þess að tryggja sér sæti í lokaúrslitunum. Haukar taka á móti ÍS á
Ásvöllum og Keflavík fær Grindavík í heimsókn.
Það hefur verið lengi ljóst
hvaða lið myndu mætast í undanúrslitum úrslitakeppni Iceland
Express-deildar kvenna og því
hefur spennan milli liðanna verið
að magnast undanfarna mánuði.
Haukar mæta Stúdínum í uppgjöri yngsta og elsta liðs deildarinnar. Reynsluboltarnir í ÍS hafa
verið að endurheimta sína leikmenn eftir áramót og eru með allt
annað lið en það sem tapaði þrisvar sinnum á stuttum tíma með
samtals 111 stigum fyrir Haukum
í haust.
Það hefur boðað gott að slá ÍS
út úr úrslitakeppninni því það lið
hefur unnið Íslandsmeistaratitilinn síðustu fjögur ár og í öllum
sex úrslitakeppnum sem Stúdínur hafa tekið þátt í síðan 2000. ÍSliðið hefur staðið vel í verðandi Íslandsmeisturum í undanúrslitunum síðustu tvö ár og bæði einvígin
hafa farið í oddaleik eftir örugga
sigra ÍS í heimaleik sínum.
Haukar og ÍS hafa alls mæst sjö
sinnum á þessu tímabili og Haukaliðið hefur unnið alla leikina, fjóra
í deildinni og svo einn í meistarakeppninni, bikarkeppninni og
Powerade-bikarnum.
Lykilatriðið í einvíginu er hvort
liðið stjórnar hraðanum. Stúdínur
koma ekki til með að ráða mikið
við Haukaliðið verði tempóið hátt
en takist ÍS að að róa leikinn og
spila vörn og sókn á hálfum velli

þá gæti Haukaliðið lent í meiri
vandræðum. Ef Helena Sverrisdóttir fær að keyra upp leikinn
þá er ólíklegt að ÍS-liðið haldi út
í einn leik hvað þá margra leikja
seríu.
Keflavík og Grindavík mætast
nú fjórða árið í röð í úrslitakeppninni og nú eru Grindavíkurstelpur harðar á því að það sé komið að
þeim að komast áfram því Keflavík hefur unnið öll þessi einvígi.
Keflvíkurstelpur vilja þó örugglega ekki viðurkenna að Grindavík
sé komið með tak á þeim eftir tvo
sigurleiki í röð. Grindavíkurliðið kemur engu að síður með mikið
sjálfstraust inn í leikina þökk sé
þessum tveimur sigrum sínum
á Keflavík eftir áramót. Keflavík vann báða deildarleiki liðanna fyrir áramót en í haust hafði
Grindavíkurliðið betur í undanúrslitaleik liðanna í Powerade-bikarnum.
Liðin mættust í fyrra og þá vann
Keflavík báða leikina þrátt fyrir
að leika fyrsta leikinn á útivelli.
Keflavík er reyndar búið að vinna
síðustu sex leiki liðanna í úrslitakeppninni og 5 af 6 einvígum
þeirra í sögu úrslitakeppninnar.
Allir leikir liðanna hafa verið
opnir og skemmtilegir, liðin spila
hraðan og fjölbreyttan sóknarleik og þetta einvígi verður
mikil skemmtun fyrir áhorfendur. Ef marka má deildarleiki liðanna kemur fyrsti leikhlutinn til
með að ráða miklu. Keflavík vann
fyrstu 10 mínúturnar með samtals 10 stigum í sigrum sínum en
Grindavík vann hann með samtals
22 stigum í sigurleikjum sínum.
Byrjun leikjanna er því þessum
liðum mjög mikilvæg.

 3)'2!2 ¥ 2®¨ +RISTRÒN 3IGURJËNSDËTTIR OG FÁLAGAR HENNAR Å (AUKUM HAFA UNNIÈ ALLA

LEIKI SÅNA EFTIR ¹RAMËT OG SAMTALS  SIGURLEIKI Å RÎÈ
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Nýtt!

Ný stöð á Fjölvarpinu
Yfir 50 erlendar sjónvarpsstöðvar á
Fjölvarpinu og þú getur valið um 5 mismunandi 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!

Fjölvarp Evrópa

Fjölvarp sport

Fjölvarp allt

Fjölvarp fræðsla

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Verð frá 2.625 kr.
á mánuði

Verð frá 3.165 kr.
á mánuði

ProSieben
NBA TV

Arte
DR1
DR2
ProSieben
Sat 1
TV5
ARD
M6
Rai Due
ZDF
NRK1
NRK2
Polsat
SVT1
SVT2
TVE

ESPN Classic Sports
Eurosport
Eurosport 2
Extreme Sports
SKY news
Motors TV
Arsenal TV
Liverpool TV
Chelsea TV
Man.Utd TV
NBA TV

Adventure One
M6
Liverpool TV
MGM
ARD
Motors TV
Arte
MTV
BBC Food
Chelsea TV

Rai Due
CNN
Reality Channel
Discovery
Sat 1
Discovery Civilization
SKY news
DR1
SVT1
DR2
SVT2
E!
TCM
ESPN Classic Sports
Travel Channel

BBC Prime
NRK1
BBC World
NRK2
Cartoon Network
Polsat

Eurosport
TV5
Eurosport 2
TVE
Extreme Sports
VH-1
Fox News
ZDF
Hallmark
Fashion TV
Jetix
Disney Channel
CNBC
National Geo.
Arsenal TV
Man.Utd TV

Fjölvarp skemmtun

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Fjölvarp fræðsla

BBC Prime
Cartoon Network
Club

BBC Prime
BBC World
CNBC
CNN
Discovery Civilization
Discovery
Fox News
SKY news
Animal Planet
National Geo.
Travel Channel
Adventure One
BBC Food

E!
Jetix
Hallmark
MGM
MTV
Reality Channel
TCM
VH-1
Fashion TV
Disney Channel

Animal Planet

Club

NÝTT AFSLÁTTARKERFI

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

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

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

M12 áskrifendur fá bestu kjörin
og njóta mestu viðbótarþjónustunnar.
M12 áskrifendur
Stöðvar 2

M12 áskrifendur
Sýnar

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

Sýn plús
Sýn Extra 1
Sýn Extra 2
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Getið í eyðurnar

-ATTHEW ËLST UPP Å /TTAWA Å +ANADA
-ËÈIR HANS VAR AÈSTOÈARKONA FYRR
UM FORS¾TISR¹ÈHERRA +ANADA 0IERRE
4RUDEAU OG FAÈIR HANS *OHN "ENNETT
0ERRY ER ÖEKKTUR LEIKARI -ATTHEW ER
H¾FILEIKARÅKUR Å TENNIS OG VARÈ MEÈAL
ANNARS EINN BESTI TENNISLEIKARI +AN
ADA OG LENTI Å  S¾TI ¹ LANDSMËTI UNGL
INGA Å "ANDARÅKJUNUM ¶EGAR -ATTHEW
VAR ¹TJ¹N ¹RA BAUÈST HONUM AÈALHLUTVERK
IÈ Å Ö¹TTUNUM 3ECOND #HANCE OG FIMM
¹RUM SÅÈAR FÁKK HANN AÈ TÒLKA HINN VIN
S¾LA VIN #HANDLER "ING -ATTHEW LEIKUR NÒ
Å Ö¹TTUNUM 3TUDIO  SEM SÕNDIR ERU ¹ 3TÎÈ
 KL 

%++) -)33! !&

3*«.6!20)¨
 ¥ÖRËTTAKVÎLD
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR
 VINTÕRI +ÎTU KANÅNU 
 4ÎFRAR
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 'ETTU BETUR
&YRRI UNDANÒRSLITAÖ¹TTUR Å BEINNI ÒTSENDINGU
ÒR 6ERINU Å 2EYKJAVÅK

 ,ITHVÎRF 
3TUTTIR Ö¾TTIR UM ÅSLENSKA MYNDLISTARMENN
!È ÖESSU SINNI ER R¾TT VIÈ "IRGI !NDRÁSSON
NÕLISTAMANN

T

 !ÈÖRENGDAR EIGINKONUR



4HE ,AST 3AMURAI

34®¨  "¥«

$ESPERATE (OUSEWIVES ))) !TRIÈI Å Ö¹TTUN
UM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 4ÅUFRÁTTIR
 3PORLAUST 
7ITHOUT A 4RACE )6 "ANDARÅSK SPENNU
Ö¹TTARÎÈ UM SVEIT INNAN !LRÅKISLÎGREGLUNNAR
SEM LEITAR AÈ TÕNDU FËLKI !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM
ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 ,ÅFSH¹SKI
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"ANDARÅSKUR MYNDAFLOKKUR UM HËP FËLKS
SEM KOMST LÅFS AF ÒR FLUGSLYSI OG NEYDDIST
TIL AÈ HEFJA NÕTT LÅF ¹ AFSKEKKTRI EYJU Å 3UÈUR
+YRRAHAFI ÖAR SEM ÕMSAR ËGNIR LEYNAST !TRIÈI
Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA E

 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«



!UGUSTA -ASTERS /FFIC

IAL &ILM 3µ.

 "E #OOL
 4OM 4HUMB  4HUMBELINA
 ,OCH .ESS
 ! 3HOT AT 'LORY
 4OM 4HUMB  4HUMBELINA
 ,OCH .ESS
 ! 3HOT AT 'LORY
 "E #OOL &RAMHALD GL¾PAMYNDAR
INNAR 'ET 3HORTY !ÈALHLUTV *OHN 4RAVOLTA
5MA 4HURMAN "ÎNNUÈ BÎRNUM

 'OING FOR "ROKE $RAMATÅSK SJËN



T

VARPSMYND UM KONU Å MIKLUM ËGÎNGUM
!ÈÖRENGDAR EIGINKONUR

3*«.6!20)¨

 4HE ,AST 3AMURAI
 (UNTER "ACK IN &ORCE
 'OING FOR "ROKE

3+*2%)..
 'RALLARARNIR
 4ASMANÅA
 #OMMANDER )N #HIEF
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ
 !MAZING 2ACE
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY 
 3ISTERS
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 6ALENTÅNA
 6ALENTÅNA
 4WO AND A (ALF -EN
 %LDSNÎGGT MEÈ *ËA &EL
 $ERREN "ROWN (UGARBRELLUR
 3KRÅMSLASPILIÈ
 4ASMANÅA
 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR E
 4ÎFRAVAGNINN
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 0INGU
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 4HE 3IMPSONS
 -EISTARINN
,EITIN ER HAFIN Å ANNAÈ SINN AÈ -EISTARAN
UM ¥ KVÎLD MUNU ÖEIR 'ÅSLI SGEIRSSON ÖÕÈ
ANDI OG 0¹LMI «SKARSSON L¾KNIR TAKAST ¹ Å
SJËNVARPSSAL

 3TUDIO 
 3TANDOFF
 (OTEL "ABYLON
"RESKIR SJËNVARPSÖ¾TTIR Å ANDA &OOTBALLERSkS
7IVES ÖAR SEM FYLGST ER MEÈ STARFSFËLKI OG
GESTUM ¹  STJARNA HËTELI Å ,ONDON

 !MERICAN )DOL
 !MERICAN )DOL
 -EDIUM
 /NCE 5PON A 4IME IN -EXICO E
 (USTLE
 "ONES
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å







)NSIDER E
&RÁTTIR
¥SLAND Å DAG
3EINFELD E
%NTERTAINMENT 4ONIGHT

.ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA FËLKINU KVIKMYNDUM
SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG ALLS KYNS UPP¹K
OMUR SEM GERAST Å BRANSANUM ERU GERÈ
GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TTUM

 -Y .AME )S %ARL  .µ44
%ARL SNÕR AFTUR ®NNUR SERÅAN AF EINUM VIN
¾LUSTU GAMANÖ¹TTUM HEIMS OG ER ÖESSI
FYNDNARI EN FYRRI

 +& .ÎRD

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 6ÎRUTORG
 &YRSTU SKREFIN E
 "EVERLY (ILLS 
 -ELROSE 0LACE
 2ACHAEL 2AY
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 'AME TÅVÅ
3VERRIR "ERGMANN OG «LAFUR ¶ËR *ËELSON
FJALLA UM ALLT ÖAÈ NÕJASTA Å T¾KNI TÎLVUM OG
TÎLVULEIKJUM

-IKIÈ HEFUR VERIÈ LAGT ¹ .ÎRDANA Å UNDAN
FÎRNUM Ö¹TTUM OG ÖEGAR ÖANNIG BER UNDIR
ÖURFA MENN AÈ F¹ HVÅLD TIL ÖESS AÈ HLAÈA
RAFHLÎÈURNAR (VÅLDIN ER .ÎRDUNUM V¾NTAN
LEGA K¾RKOMIN EN TIL ÖESS AÈ HRISTA UPP Å
FÁLAGSANDANUM Å LEIÈINNI VAR BRUGÈIÈ ¹ ÖAÈ
R¹È AÈ FARA MEÈ Ö¹ TIL 6ESTMANNAEYJA

"ANDARÅSK GAMANSERÅA ÖAR SEM H¹ÈFUGL
INN #HRIS 2OCK GERIR GRÅN AF UPPVAXTAR¹R
UM SÅNUM

 #HAPPELLES 3HOW

"ANDARÅSK GAMANSERÅA UM G¹FNALJËSIÈ -AL
COLM OG STËRFURÈULEGA FJÎLSKYLDU HANS

®NNUR SERÅAN AF ÖESSUM VINS¾LUM GAM
ANÖ¹TTUM ÖAR SEM $AVE #HAPPELLE L¾TUR
ALLT FLAKKA

 )NSIDER
¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA STJËRNENDURNIR MEÈ
OKKUR Å INNSTA HRING STJARNANNA ÖAR SEM VIÈ
F¹UM AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL NÕJUSTU UPPLÕS
INGARNAR OG SANNLEIKANN ¹ BAKVIÈ HEITASTA
SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD ¶ESSIR SKEMMTILEGU
Ö¾TTIR KOMA FR¹ SÎMU FRAMLEIÈENDUM OG
%NTERTAINMENT 4ONIGHT

 4HE .INE E
 3UPERNATURAL
"R¾ÈURNIR 3AM OG $EAN HALDA ¹FRAM AÈ
BERJAST GEGN ILLUM ÎFLUM OG EIGA Å BAR¹TTU
VIÈ SJ¹LFAN DJÎFULINN

 3EINFELD E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
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Valdís tekur sig aftur á flug

„Ég borða alltaf það sama á
morgnana: Biomjólk með jarðarberjum og Kellogg‘s Special K út
í. Þetta er algjört möst. Svo fæ
ég mér kaffi á eftir, en það telst
varla með sem morgunmatur.“
%LÅN 'ESTSDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI 5NG
FRÒ ¥SLAND ER VANAFÎST ¹ MORGNANA
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 B¹RU AÈ  VÎRUMERKI  HLAUP  AUÈ
 TVEIR EINS  TEYGJUDÕR  FÅFLAST 
M¹LMUR  SÎNGHËPUR  TILVIST 
KUSK  SETT
,«¨2¡44
 HLEYPA  EINNIG  PLANTA  H¹R  AFR
ÅKURÅKI  F¾ÈU  HRYGGUR  TRAÈK
AÈI  FISKUR  SKËLI
,!53.

„Af hverju ekki? Ég er orðin 47
ára og hugsaði með sjálfri mér
að annað hvort væri það núna eða
aldrei,“ segir útvarpskonan góðkunna Valdís Gunnarsdóttir, sem
stundar nú nám í Flugfreyjuskólanum. „Ég var flugfreyja hjá Icelandair á árunum 1985 til 1990 en
hætti vegna anna í útvarpinu. En
mig hefur alltaf langað til að fara
aftur enda er þetta starf sem heldur alltaf í mann. Kannski að það
lúti sömu lögmálum og hjá skátunum; einu sinni flugfreyja, alltaf
flugfreyja,“ segir Valdís.
Útvarpskonan fékk þó enga
sérmeðferð þrátt fyrir fyrri
reynslu, mætti í inntökuprófið ásamt ellefu hundruð öðrum
stelpum og strákum. Þar á meðal

Jónsa úr Svörtum fötum. „Ég var
bara eins og hver annar byrjandi,
fór í inntöku- og tungumálaprófið og allt heila klabbið. Og núna er
ég bara æðislega þakklát og auðmjúk fyrir að hafa verið tekin inn
og hlakka til að hitta gamla starfsfélaga,“ segir Valdís.
Útvarpskonan viðurkennir að
hún standi á ákveðnum tímamótum. Sunnudagsþáttur hennar á
Bylgjunni hefur verið í loftinu
um þó nokkurn tíma og hún íhugar nú alvarlega að leggja útvarpið á hilluna. „Ég held áfram með
þáttinn fram á vor og ætla síðan að
sjá til með haustinu hvort grundvöllur sé fyrir frekara samstarfi,“
segir Valdís. Hún bjóst þó ekki við
því að farþegar fengju að heyra

hljómþýða rödd hennar í flugvélunum strax. „Þegar maður er nýliði fær maður ekkert að gera slíkt
heldur er það í verkahring hinna
eldri og reyndari. En ég er hrædd
um að það verði níðst á mér,“ segir
Valdís og hlær, bætir því síðan við
að á sínum tíma hafi ófáir farþegarnir haft það á orði að þegar Valdís bauð þá velkomna um borð hafi
þeim strax liðið eins og þeir væru
komnir heim. „Og það yljaði mér
um hjartaræturnar.“
FGG

6!,$¥3 TLAR AÈ ENDURNÕJA KYNNIN VIÈ

FLUGFREYJUSTARFIÈ EFTIR T¾PLEGA TUTTUGU
¹RA HLÁ

&RAMSËKNARMENN MISSA
SIG Å R¾ÈUSTËLI ¹ +LÎRUBAR
„Ef einhver heldur ennþá að hér
sé um grín að ræða eða þá að
menn séu bara að fá sér einn léttan er það hinn mesti misskilningur. Sjaldgæfara er að menn
fái sér bjór, heldur en kaffi eða
vatn, enda er fólk saman komið
til þess að rökræða um pólitík,“
segir Sturla S. Þórðarson, sem búsettur er úti á Kanaríeyjum. Vikulega gengst hann fyrir stjórnmálafundum á Klörubar og segir hann
miklu meira fjör í stjórnmálaumræðunni þar en á Íslandi.
Framsóknarmenn eru hlutfallslega miklu fleiri á Kanaríeyjum en
á Íslandi. Þeir fylgjast vel með og
líst ekki á blikuna sé horft til skoðanakannana. „Hér er mikið fjör í
pólitíkinni, alla vega meira fjör á
framsóknarfundum hér en heima,“
segir Sturla sem er í stöðugu sambandi við forystu flokksins – sem
nú horfir suður á bóginn og veltir
fyrir sér þessari óvæntu vakningu
á sólarströndinni.
Samtals hafa nú yfir 2.000
manns mætt á þessa fundi frá því
að þeir hófust 21. október 2006. Á
nýjustu fundina, 10. mars og 17.
mars, mættu, á fyrri fundinn 170
manns og á þann síðari 240.
„Á báðum fundunum voru skoðaðir möguleikar á nýjum ríkisstjórnum og ég sagði fundarmönnum mína skoðun á því, hvernig
ástand yrði heima ef kæmi vinstri
stjórn! Stöðnun, jú, hún mundi
hefjast að sjálfsögðu á landsbyggðinni, þar kæmi fyrr atvinnuleysi.
Framsókn er eini flokkurinn
á Íslandi sem hefur haft umhverfis- og náttúruverndarmál á sinni stefnuskrá frá
stofnun flokksins!“
Fréttablaðið greindi frá

+,®25"!2  +!.!2¥ /FT ER HEITT Å HAMSI ÖEGAR FRAMSËKNARMENN R¾ÈA M¹LIN ¹

+LÎRUBAR

því fyrir skemmstu að metaðsókn
var á fund framsóknarmanna á
Klörubar þegar Guðni Ágústsson
landbúnaðarráðherra mætti á staðinn, eða 360 manns. Ísólfur Gylfi
Pálmason var gestur þar fyrir
skemmstu og von er á Hauki Halldórssyni, fyrrverandi formanni
Stéttarsambands bænda. Sturla
gerir sér vonir um góða mætingu
þá enda mjög margir bændur sem
hafa vetursetu á Kanaríeyjum.
Sturla segir mikla alvöru á bak
við oft bráðskemmtilegar ræður,
og jafnvel hefur komið fyrir, að
fólk hefur orðið svo æst að

þurft hefur að víkja því úr ræðustóli.
„Ég vil taka það fram að það er
vegna pólitískra hitamála og menn
missa sig stundum í að nota óviðeigandi orðalag. Að sjálfsögðu er
hér mikið af eldra fólki og öryrkjum, sem hafa mikilla hagsmuna
að gæta. Okkur hér finnst fyrir
neðan allar hellur að geta ekki
kosið hér í maíkosningunum nema
að fara í dagsferð til Las Palmas.
Bráðnauðsynlegt er að flytja kjörkassa niður á ensku ströndina, þar
sem allir Íslendingarnir eru.“
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3TEÈJA ¹ +LÎRUBAR ÖAR
SEM HELSTAN HITANN
ER AÈ FINNA MEÈAL
STUÈNINGSMANNA
&RAMSËKNAR
FLOKKSINS

Gnoðavogi 44, s. 588 8686.
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STÓR HUMAR

JAKOB FRETTABLADIDIS

6EIKINDI HAFA SETT STRIK Å NÕHAFNA
FIMMT¹N DAGA STJËRNARTÅÈ "JARNA
'UÈMUNDSSONAR Å STËLI ÒTVARPS
STJËRA  ÖRIÈJUDAG TËK SETTUR ÒT
VARPSSTJËRI SËTT OG L¹ HEIMA Å KÎR
"JARNI VAR SEM KUNN
UGT ER SKIPAÈUR ÒT
VARPSSTJËRI FRAM
AÈ M¹NAÈAMËTUM
ÖEGAR NÕ STARFSEMI
2²6 OHF TEKUR GILDI
ÖVÅ FRAM AÈ ÖVÅ M¹
0¹LL -AGNÒSSON EKKI
GEGNA B¾ÈI STÎÈU FRAM
KV¾MDASTJËRA OG ÒTVARPS
STJËRA %KKI ER LJËST HINS
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LAND OG HLUSTA ¹
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Lauslátir Íslendingar
„Já, þetta er leiðinleg þróun og neikvæð. Auðvitað viljum við að barneignir séu innan helgi hjónabandsins.
Þannig bera menn virðingu fyrir sjálfum sér, maka
sínum og börnum. Já, lauslæti er landlægt á Íslandi,“
segir Gunnar Þorsteinsson hjá Krossinum.
Samkvæmt nýjum fréttum frá Hagstofunni fæðast
fleiri börn utan hjónabands á Íslandi en í nokkru öðru
Evrópuríki. Einungis þriðjungur barna fæðist innan
vébanda hjónabands, eða 34,4 prósent. Börnum
sem fæðast utan skráðrar sambúðar hefur fjölgað hlutfallslega, þau voru um 10,2 prósent allra
barna sem fæddust á árabilinu 1991-1995 en eru
nú rétt rúm 14 prósent. Þetta líst Gunnari illa á.
En sér þó ljósa punkta.
„Sem betur fer vilja ungar konur eiga
börn þótt þau komi undir við erfið skil-

yrði. Frekar en konur í nágrannalöndunum. Það er
í sjálfu sér jákvætt. Munurinn á okkur og hinum er
fóstureyðingar.“
Og í það les Gunnar að virðingin fyrir lífinu hér
sé örlítið meiri. Hér fari konur ekki svo glatt í
fóstureyðingar. En auðvitað eigi helgi hjónabandsins
að vera í öndvegi. „Helgi hjónabandsins er rammi um
barneignir og kynlíf. En hér er mikið af óskilgetnum börnum og mikið af ungum stúlkum sem eiga
börn. Íslenskir foreldrar og Íslendingar almennt
taka óvelkominni þungun betur en víðast hvar.
Umburðarlyndari en gengur og gerist? Það má
heita svo.“
JBG
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Íslenska stéttaskiptingin

Allir símar frá Vodafone afhendast forhlaðnir,
forstilltir og með 2 ára ábyrgð.
Með Vodafone live! kemst þú á Netið í símanum
þínum og getur til dæmis skoðað hvað er í bíó,
náð í brandara, skoðað stjörnuspána þína og
halað niður hringitónum og skjámyndum.

T

il eru menn á 100 sinnum betri
launum en næsti maður. Stéttaskipting fyrirfinnst þó varla á Íslandi og forríkt fólk býr við það
vandamál vegna smæðar landsins
að lítil tækifæri gefast til að láta
ljós sitt skína með alla peningana.
Hér vantar allt háklassa snobb,
búðir sem selja dót á geðveiku
verði og veitingahús sem rukka
tíu þúsund kall fyrir kaffibollann. Því þurfa íslenskir millar að
veltast um með öllum hinum og fá
örugglega margar andstyggilegar augnagoturnar, sérstaklega ef
launin þeirra hafa verið í umræðunni eða þeir haldið galið partí. Íslensku millarnir geta ekki lifað í
rammgerðri draumaveröld auðmagnsins eins og þeir geta í milljónalöndum.

Komdu í næstu Vodafone verslun, hringdu í
1414 eða smelltu þér inná www.vodafone.is til
að fá nánari upplýsingar.

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

er þó sá staður sem skilur milla frá alþýðu: Sturturnar í Laugum. Sturtuklefarnir eru
tveir, almennur og lúxus. Íslenska
stéttaskiptingin fer að mestu fram
þarna í sturtunum og Íslendingar
greinast í eftirfarandi fimm hópa:
Fólk sem hefur ekki efni á lúxussturtu og fer því í þá venjulegu.
Fólk sem hefur efni á lúxussturtu
og fer í hana. Fólk sem hefur ekki
efni á lúxussturtu en fer í hana
samt. Fólk sem hefur vel efni á
lúxussturtu en kýs að fara í þá almennu. Og svo auðvitað fólk sem
fer bara alls ekkert í sturtu í Laugum.

(«052).. sem hefur ekki
efni á lúxussturtunni en fer í
hana samt er skipaður Tóta í Íslenska draumnum-týpum, fólki
með nokkur gjaldþrot á bakinu
sem feikar sig inn á lúxusinn til að
missa nú örugglega ekki af neinu.
Hópurinn sem hefur vel efni á
lúxussturtu en kýs að skrúbba sig
með almenningi er ekki síður athyglisverður og jafnvel aðdáunarverður.
¥ sárabætur fyrir að komast ekki
í finnskar saunur í boði íslenska
ríkisins keyptum við Heiða okkur
einn umgang í lúxussturtunni
um daginn. Árum saman hafði
ég mænt dreyminn á innganginn. Nú þegar draumurinn var að
rætast og ég klæddi mig titrandi
úr leið mér eins og bómullarþræl
sem fær að drekka te með landeigendum. Vissulega eru saunurnar glæsilegar, ilmböðin fín og gott
að flatmaga í slopp við arineld.
Það sem kom mér þó hratt niður
á jörðina aftur og afhjúpaði bitran sannleikann var að inni á klósetti hafði einhver nýlokið sér af.
Lyktin var nákvæmlega sú sama
og hinum megin.

Fíton / SÍA

%)..

Vodafone live!

Vodafone live!

Vodafone live!

Nokia 6131

Sharp GX-17

Nokia 6234

Þú getur horft á Sky News
allan sólarhringinn, sótt
og horft á fréttir Stöðvar 2
ásamt ﬂeira spennandi efni.

Mjög fjölhæfur á ótrúlegu
verði.Með Bluetooth,
myndavél og USB
tengjanlegur.

Miklu meira en bara sími.
Með Bluetooth, myndavél,
útvarpi, steríó heyrnartólum
og styður minniskort.

Ævintýraverð

Ævintýraverð

Ævintýraverð

26.900 kr.

9.900 kr.

19.900 kr.

