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Linda Ósk
Valdimarsdóttir
hefur hlotið
færa frá því
fjölda tækiað hún byrjaði

í dansi.
„Þessa dagana
er ég að
myndband
söngvaran semja dansspor fyrir
Ósk Valdimars
s Daníels
tónlistarÓlivers,“
JSB, Jassballetdóttir, 15 ára, sem
segir Linda
æfir jassballet
stúdíói World skóla Báru, og hiphop/jas
hjá
sfönk í Dansfyrir ungan Class í Laugum og
hefur nóg
aldur.
að gera þrátt
„Svo sýni ég
dans í tengslum
heldur hún
við alls konar
áfram. „Núna
Ungfrú Ísland.
síðast á Ungfrú uppákomur,“
Ég hef líka
dans. Mér
kennt yngri Reykjavík og
finnst
aldurshóp
því til krakkanna alveg frábær tilfinning
um
að geta miðlað
Sjálf var Linda , sem ég er búin að
læra.“
aðeins fjögurra
að æfa ballet.
og fann strax Þá bjó hún á Ítalíu ára þegar hún byrjaði
ásamt foreldrum
uppteknum hversu vel dansinn
sínum
átti
hætti
við
eftir að fjölskylda
hana. Hún
lands og hefur
n flutti aftur hélt
að mestu leytið
er að segja
til Ísæft
að
því hún hefur Linda eigi framtíðinahjá JSB síðan. Óhætt
fyrir sér í
hlotið fjölda
„Ég varð Íslandsme
dansinum
viðurkenn
istari í Freestyleinga fyrir dans.
á síðasta ári,“
ár, en skipti segir hún. „Ég ætlaði þegar ég tók þátt
ekki að vera
þriðja sætinuum skoðun á síðustu
með í
stundu. Ég
og er ánægð
við hversu
náði samt
með það,
lítinn undirbúnin
sérstakleg
ég dansbikar
a miðað
gstíma
við árangurininn hjá JSB í ár. Þannig ég hafði. Svo vann
n.“
að ég er mjög
Árangurin
sátt
Linda æfir n hefur þó ekki
náðst
dans marga
tíma á viku
tíma á viku, fyrirhafnarlaust.
hjá JSB og
að meðaltali
Class í Laugum.
aðra
í
Hún segist tvo í Dansstúdíói þrjá
að kvarta,
World
þó ekki hafa
enda hafi
undan
hún fengið
færi eftir
að
mörg spennandi neinu
að fyrrnefnt hún lagði dansinn fyrir
tækisig. „Það
í Frakkland myndband og síðan
ferð sem ég er auðviti
alltaf eitthvaðásamt dönsurum frá
fer til Nice
JSB. Þannig
spennandi
að það er
í gangi.“
ROALD
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Heimabaka
ð brauð
í stað obláta

Messuhald
er líflegt um
páskana.
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Páskaliljur, strútsegg og fjaðrir

Tyson nýjasti skjólstæðingurinn

3ÁRBLAÈ UM P¹SKA MAT OG MENNINGU

+YNNIR bÅSLENSKANm MEGRUNARKÒR ¹ NETINU
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Skorar á Óperukórinn
að syngja upp skuldina
Fyrrum heilbrigðisráðherra vonar að Óperukórinn syngi fyrir aldraða eins og
samið var um þegar kórinn fékk styrk úr Framkvæmdasjóði aldraðra árið 2004.
Kórstjórinn segir misskilning hafa orðið en að staðið verði við gefin loforð.
(%),"2)'¨)3-, „Þessi styrkur var

.ORDICA HËTEL VERÈUR
BLÒSAÈ FRAM ¹ FÎSTU
DAGINN LANGA
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Rafrænt greiðslum
at
Ráðgjöf og aðstoð
Lánsumsóknir
rafrænt á Netinu
Svar innan fjögurra
daga
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veittur í góðri trú á mínum tíma
sem heilbrigðisráðherra. Ég vonast bara til þess að þeir standi við
það sem kveðið var á um,“ segir
Jón Kristjánsson, fyrrverandi heilbrigðisráðherra, sem veitti Óperukór Reykjavíkur, hálfrar milljón
króna styrk úr Framkvæmdasjóði
aldraðra árið 2004.
Í bréfi frá Garðari til Jóns frá 17.
september 2004 segir: „Mundir þú
sjá þér fært að kaupa af okkur 133
miða og styrkja okkur þannig sem
nemur með 266.000 króna framlagi?“
Í svari sagði að slíkt yrði tæplega
til eftirbreytni en ráðherra kvaðst
þó tilbúinn að styrkja kórinn um

500 þúsund krónur gegn því að hann
héldi stutta tónleika á sex öldrunarstofnunum, sérstaklega á deildum heilabilaðra. Í svari ráðherra
kemur fram að styrkurinn komi úr
Framkvæmdasjóði aldraðra.
Jón segist hafa veitt fleiri svipaða styrki til tónleikahalds á öldrunarstofnunum. „Á mínum tíma
var talað um heimild um smá styrki
sem ráðherra hefði til ráðstöfunar í
samráði við stjórn sjóðsins í þágu
aldraðra. Þetta voru smærri upphæðir þótt þetta sé orðið að stóru
máli,“ segir Jón.
„Við vissum ekki að styrkurinn
kæmi úr Framkvæmdasjóði aldraðra og hefðum ekki þegið hann ef
það hefði legið ljóst fyrir,“ sagði

Garðar þegar Fréttablaðið spurði
hann út í styrkveitinguna 17. mars.
Hann sagði þá kórinn hvergi hafa
komið nálægt söng á öldrunarstofnunum en einu sinni sungið á Landspítalanum.
„Þeir sungu ljóð við opnun Barnaspítala Hringsins en ég vona að þeir
syngi líka fyrir gamla fólkið. Annars held ég að allt sem skipti máli í
sambandi við Framkvæmdasjóðinn
sé nú komið í ljós,“ segir Jón.
Garðar Cortes sagði í samtali við
Fréttablaðið í gær að hann rámaði
í bréfið þótt hann hafi það ekki hjá
sér. „Mistökin skrifast á mig en við
munum standa við skilmálana og
vel það, nú þegar þetta er komið á
hreint,“ segir Garðar.
- KDK
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Í tísku að ganga
í náttbuxum
4¥3+! „Það er mjög misjafnt hvort

foreldrar eru ánægðir með þetta
eða ekki,“ segir Rut Rúnarsdóttir, afgreiðslukona í Joe Boxer í
Kringlunni, en ungmenni landsins
klæðast nú náttbuxum hversdagslega í síauknum mæli.
Rut segir að þessi tískusveifla
hafi byrjað fyrir jól en aukist sífellt. Bæði stelpur og strákar
klæðast náttbuxunum. Tískufórnarlömbin eru allt frá fermingarbörnum og upp í krakka í framhaldsskólum.
„Það er óhætt að segja að það
sé tískubylgja í gangi,“ segir Rut
sem segir að sala hafi aukist töluvert á náttbuxum í versluninni.

Forseti Úkraínu
leysti upp þingið
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Álverskosningin víst bindandi
+/3.).'!2 „Það vekur furðu að

ráðherra og formaður Framsóknarflokksins sé ekki betur að sér í
sveitarstjórnarlögum en þetta,“
segir Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri
Hafnarfjarðar, um orð Jóns Sigurðssonar iðnaðarráðherra um að
Straumsvíkurkosning í Hafnarfirði
hefði ekkert lagalegt gildi.
Lúðvík bendir á 104. grein sveitarstjórnarlaga. Í henni sé sérstak-

lega vikið að rétti sveitarfélaga til
að fara með íbúakosningar. „Í þeim
er kveðið á um að sveitarfélög verði
að taka ákvörðun um í upphafi
hvort kosningin eigi að vera bindandi eða ekki. Við tókum ákvörðun
um að hún yrði bindandi og var um
það full samstaða í málsmeðferð
hér í Hafnarfirði. Hér hefur í einu
og öllu verið farið að lögum og auðvitað hefur kosningin því bindandi

áhrif eins og lög gera ráð fyrir,“
segir Lúðvík.
Í sama streng tekur Haraldur
Ólason, oddviti sjálfstæðismanna í
Hafnarfirði. Ákveðið hafi verið að
virða útkomu íbúakosninganna og
við það verði staðið.
„Framsóknarflokkurinn á nú ekki
nema 300 atkvæði hér í Hafnarfirði
og því ósköp eðlilegt að hann þekki
lítið til hér,“ segir Lúðvík.
KDK

ÍSLAND OG INNFLYTJENDUR
Jón Magnússon og Magnús Þór Hafsteinsson flytja erindi
og ræða við fundargesti. Jasstríó Jóhannesar Þorleikssonar leikur.
Skeifunni 7 í kvöld kl. 20.00, allir velkomnir.
www.xf.is

²+2!¥.! !0 Stjórnarkreppa er
komin upp í Úkraínu eftir að Viktor Júsjenkó, forseti landsins, leysti
upp þingið í beinni sjónvarpsútsendingu í gær og boðaði til kosninga 27. maí. Þingmenn sögðu
ákvörðun forseta vísi að valdaráni
og hétu því að halda áfram störfum.
Júsjenkó sakaði forsætisráðherrann Viktor Janúkóvits, sem hefur
þingmeirihluta, um að reyna að
auka völd sín í trássi við stjórnarskrána.
Þessi atburðarás hófst í síðasta
mánuði þegar ellefu þingmenn sem
studdu Júsjenkó lýstu yfir stuðningi við Janúkóvits. Samkvæmt
stjórnarskrá má aðeins stækka
þingmeirihluta með viðbót flokka,
ekki einstakra þingmanna.
SDG
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Ásakanir um lögbrot ganga á víxl
3!-+%00.)3-, „Kjarni málsins
er sá að Pálmi Haraldsson á stóran persónulegan þátt í því hversu
illa var komið fyrir Iceland Express þegar hann komst yfir félagið í október 2004,“ segja stofnendur Iceland Express í yfirlýsingu vegna ummæla Pálma í
fjölmiðlum í gær.
Stofnendurnir segja að Pálmi
beri fulla ábyrgð á þeim lögbrotum Icelandair sem komu Iceland
Express á kaldan klaka og neyddu
þá til að selja félagið á mjög lágu
verði.
Pálmi segir á móti að stofnendur IE hafi orðið uppvísir að lygum
í fjölmiðlum og ítrekar fullyrð-

Björn, hver ætlar eiginlega að
stöðva ykkur?
b¶AÈ STOPPAR OKKUR N¹TTÒRLEGA
ENGINNm
"ÅLNÒMERUNUM VAR STOLIÈ AF TVEIMUR
LÎGREGLUBÅLUM ¹ 3AUÈ¹RKRËKI UM HELGINA
-¹LIÈ ER LITIÈ ALVARLEGUM AUGUM AÈ SÎGN
VARÈSTJËRA SEM SEGIR LÎGREGLUNA EKKI GETA
EKIÈ UM ¹ NÒMERALAUSUM BÅLUM "JÎRN
-IKAELSSON ER STARFANDI LÎGREGLUSTJËRI ¹
3AUÈ¹RKRËKI

%MB¾TTI RÅKISSAKSËKNARA

Bogi Nilsson
hættir störfum
3!+3«+.!2) Bogi Nilsson ríkis-

saksóknari hættir störfum hinn 1.
júlí og sest í helgan stein, en hann
er 66 ára að aldri. „Ég ætla bara
að fara að hafa
það rólegt,“ segir
Bogi.
„Ég er búinn að
vera fjörutíu ár
í þessum bransa
og nærri tíu ár
hér. Einhvern
tímann verður
maður að hætta.“ "/') .),33/.
Bogi segir miklar breytingar hafa
orðið í þjóðfélaginu á þessum
tíma og meira annríki hjá embætti ríkissaksóknara, þrátt fyrir
að það hafi lítið vaxið að umfangi.
Bogi vill ekki hafa uppi getgátur um hver verði eftirmaður sinn.
Staðan verði auglýst og dómsmálaráðherra ákvarði svo.
KËÖ

+2%$)4+/24 2¨(%22!
+¾RT TIL ÒRSKURÈARNEFNDAR
&RÁTTABLAÈIÈ HEFUR K¾RT TIL ÒRSKURÈAR
NEFNDAR UPPLÕSINGAM¹LA Ö¹ ¹KVÎRÈUN
R¹ÈUNEYTANNA AÈ NEITA BLAÈAMANNI
UM ÒTSKRIFT ¹ NOTKUNARYFIRLITI R¹ÈHERR
ANNA Å ÖEIM TILVIKUM ÖAR SEM R¹ÈHERR
AR HAFA KREDITKORT RÅKISINS ¹ SÅNU NAFNI
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6ILJA AFLÁTTA PËLITÅSKU BANNI
&YRIRT¾KIÈ !&! SEM ¹ OG REKUR BIÈ
SKÕLI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU VILL AÈ
B¾JARYFIRVÎLD Å +ËPAVOGI AFLÁTTI BANNI
VIÈ AUGLÕSINGUM STJËRNM¹LAFLOKKA Å
STR¾TËSKÕLUM "¾JARR¹È FËL B¾JARLÎG
MANNI AÈ SKOÈA M¹LIÈ
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$ATT AF HESTBAKI OG SLASAÈIST
-AÈUR FÁLL AF HESTBAKI HJ¹ SVEITA
B¾ UTAN VIÈ %IÈA ¹ !USTURLANDI UM
KLUKKAN FIMM Å G¾R (ANN VAR FLUTT
UR ¹ (EILBRIGÈISSTOFNUN !USTURLANDS
TIL SKOÈUNAR OG ÖAÈAN ¹ &JËRÈUNGS
SJÒKRAHÒSIÈ ¹ !KUREYRI 6AKTL¾KNIR ¹
%GILSSTÎÈUM SEGIR LÅÈAN HANS EFTIR AT
VIKUM
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ingar um að stofnendur hafi fengið upphafsfjárfestingu sína sautjánfalda til baka.
Pálmi er þungorður í garð Ólafs
Haukssonar sem hann segir nýta

kunnáttu sína í almannatengslum
til að drepa málinu á dreif.
Stofnendurnir segja að Pálmi
hafi ásamt Jóhannesi Kristinssyni,
viðskiptafélaga sínum, margsinnis „á árunum 2003 og 2004, meðan
þeir voru fimmtu stærstu hluthafar í Flugleiðum hf. og sátu í stjórn
félagsins, falast eftir hlut í Iceland Express en verið hafnað“.
Pálmi segir stofnendurna reyna
að gera lítið úr vangoldnum
vörslusköttum sem dómstólar líti
alvarlegum augum. Hann segir að
í þeirri vondu stöðu sem félagið
var hafi hluti stofnendanna staðið
í persónulegri skuld við félagið.
Stofnendurnir segja auk þess

Reykingaskýli verða
leyfð utan staðanna
Veitingastaðir sem hafa garðrými mega reisa reykingaskýli. Reglugerð þar um
hefur ekki verið kynnt öllum veitingamönnum, tveimur mánuðum áður en
reykingabann tekur gildi, lögum samkvæmt. Kormákur á Ölstofunni er ósáttur.
6%)4).'!2 Reykingar á veitingastöðum og krám verða stranglega
bannaðar frá og með 1. júní. Samkvæmt drögum að reglugerð um
takmarkanir á tóbaksreykingum,
verða þær þó leyfðar fyrir utan
veitingastaðina, til dæmis í görðum, og mega veitingamenn reisa
til þess gerð skýli.
Fram kom í Fréttablaðinu hinn
30. mars að reykrými innandyra
hefðu komið til álita þegar bannlög um reykingar á veitingastöðum voru samin. Veitingamenn
sjálfir hefðu hafnað þeim kosti,
á grundvelli þess að ójafnræðis kynni að gæta meðal þeirra.
Sumir gætu komið sér upp reykingaherbergjum auðveldlega, en
aðrir gætu það alls ekki. Því var
hugmyndinni hafnað sem „samkeppnishamlandi“ af Samtökum
ferðaþjónustunnar, SAF, helstu
hagsmunasamtökum
veitingamanna.
En ekki eiga allir veitingamenn
kost á því að reisa útiskýli, því
ekki eru allir með garðrými.
Aðspurð hvort sama ójafnræðis
gæti ekki vegna þessa, segir Erna
Hauksdóttir, framkvæmdastjóri
SAF, að svo sé ekki.
Erna fellst þó á að ekki séu allir
veitingamenn í sömu aðstöðu til
að reisa reykingaskýli utandyra
og að einnig sé hægt að kalla það
samkeppnishamlandi.
„Auðvitað eru ekki allir með sömu tækifæri til að vera með útiveitingar,“ segir Erna. „En þú getur alls
staðar farið út að reykja. Ég sé nú
ekki annað en að menn hafi í flestum tilfellum tækifæri til að setja
upp einhvers konar skýli.“
Kormákur Geirharðsson, veitingamaður á Ölstofunni, hefur

að ummæli Pálma um vankunnáttu þeirra og að þeir hafi verið
á leið í fangelsi vegna stöðu fyrirtækisins vart svaraverða. Það
sem skipti hins vegar mestu máli
væri að „Pálmi og viðskiptafélagi
hans höfðu mestu persónulegu
hagsmunina af því að almenningshlutafélagið Icelandair fórnaði fimm milljarða króna farþegatekjum árin 2003 og 2004, því þá
gátu þeir eignast Iceland Express
á lágu verði.
Engir stjórnendur fyrirtækis
í þessari stöðu hefðu getað ráðið
við það ofurefli sem Icelandair
beitti.“
ÖSJHH

2²6 GERT AÈ OPINBERA KOSTNAÈ

Áramótaskaup
á 38 milljónir
+25-, Kostnaður Ríkisútvarpsins vegna Áramótaskaupsins í fyrra var rúmar 38 milljónir króna.
Forsvarsmenn RÚV neituðu að
gefa upp þessar upplýsingar er
Fréttablaðið leitaði eftir þeim en
blaðamaður kærði synjunina til
úrskurðarnefndar um upplýsingamál 15. janúar síðastliðinn.
Úrskurðarnefndin komst að
þeirri niðurstöðu að forsvarsmönnum RÚV væri ekki heimilt að neita blaðamanni um gögnin þar sem RÚV heyrði undir upplýsingalögin og væri því skylt
að gefa upp heildarframleiðslukostnað vegna verkefnisins, eins
og blaðamaður óskaði eftir. Var
því fallist á sjónarmið blaðamanns með öllu.
MH SJ¹ SÅÈU 

,ÎGREGLAN ¹ 3AUÈ¹RKRËKI

Bílnúmerin
enn ófundin
,®'2%',5-, Bílnúmerin sem

2%9+).'!-!¨52 6)¨ "!2"/2¨)¨ 3AMKV¾MT DRÎGUM AÈ REGLUGERÈ UM TAKMARKANIR
¹ TËBAKSREYKINGUM VERÈUR VEITINGAMÎNNUM LEYFT AÈ REISA REYKRÕMI UTANDYRA
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lýst því yfir að hann íhugi lögsókn
vegna reykingabannsins. Hann
segir það „reginfirru“ að vertar úr hans röðum hafi verið hafðir með í ráðum þegar leitað var
umsagnar veitingamanna. Vinnubrögð Sivjar Friðleifsdóttur heil-

brigðisráðherra séu „ekki boðleg“.
„Þetta eru hótel og veitingastaðir í þessum samtökum. Þeir
eru með kúnna sem vilja mat og
gistingu. Hótel eru reyklaus víða
um heim og kúnnarnir gera ráð
fyrir því. Þetta er því ekki keppikefli fyrir hóteleigendur.“
Kormákur furðar sig á því að
heilbrigðisráðherra sé enn að
vinna að reglugerðinni, þegar
tveir mánuðir eru í að bannið taki
gildi. Honum hafi ekki verið tilkynnt um hvað taki við 1. júní.
„Við vitum ekkert hvaða nefnd
við eigum að tala við til að fá leyfi
til að reisa skýli.“
KLEMENS FRETTABLADIDIS

tekin voru af tveimur lögreglubílum á Sauðárkróki um helgina
hafa ekki enn komið í leitirnar.
Sem stendur eru bílarnir á bráðabirgðanúmerum sem auglýsingastofa í bænum útbjó. Nokkurra
daga bið er eftir nýjum númerum, sem búin eru til í fangelsinu
á Litla-Hrauni.
Varðstjóri lögreglunnar á Sauðárkróki segir líklegt að bílnúmeraþjófarnir komi brátt í leitirnar. Glæpir sem þessir snúist um
spennu og sýndarmennsku, og
viðkomandi geti ekki annað en
stært sig af verknaðinum við einhvern að lokum.
SÖS

&*®,-)¨,!2
+RËNIKUFËLK EKKI ¹ $6
%NGINN SJÎ BLAÈAMANNA +RËNIKUNNAR
SEM BOÈIÈ VAR STARF ¹ $6 VIÈ YFIRTÎKU
¹ TÅMARITINU ¾TLAR AÈ ÖEKKJAST BOÈ UM
STARF ¹ $6 2ITSTJËRI +RËNIKUNNAR ER ¹
HINN BËGINN TEKINN TIL STARFA ¹ $6

&ËLKSFLUTNINGAR TIL (AFNARFJARÈAR VORU EKKI ËVENJULEGIR FYRIR KOSNINGARNAR
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Hafnarfjörð voru ekki óvenjulega
miklir fyrir kosningarnar í Hafnarfirði sem fóru fram 31. mars síðastliðinn.
„Það var ekki ekkert óeðlilegt á
seyði í þessu tilfelli og ég veit ekki
hvernig þessi saga fór af stað.
Þetta er algjörlega úr lausu lofti
gripið. Við skoðuðum þessi mál
og ljós kom að það voru minnstu
flutningar til Hafnarfjarðar eftir
að tilkynnt var um þessa íbúakosningu,“ sagði Skúli Guðmundsson,
skrifstofustjóri Þjóðskrár, í gær.
Fréttastofur RÚV Sjónvarps og
Stöðvar 2 greindu frá því í kvöldfréttum sínum í fyrrakvöld að
heyrst hefði af óvenjumiklum
fólksflutningum til Hafnarfjarðar vegna íbúakosninganna, um 700
manns.
Frá 31. janúar, þegar tilkynnt

,6%2 !,#!. %KKI VAR UM ËVENJUMIKLA FJÎLGUN AÈ R¾ÈA Å (AFNARFIRÈI FYRIR KOSNINGARN

AR  MARS

var um íbúakosninguna, og til 10.
mars, er kjörskrá var lokað, fluttu
307 manns til Hafnarfjarðar. Það

&2¡44!",!¨)¨'6!

er í fullu samræmi við íbúaþróun
samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá.
MH

„Þeir keyra vitlausum megin
í London en eru
samt ekki svo galnir“

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!
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&ORS¾TISR¹ÈHERRA SKIPAR NEFND

Starfsemi vistheimila könnuð
&¡,!'3-, Geir H. Haarde forsætisráðherra hefur skipað nefnd
sem ætlað er að kanna starfsemi
vist- og meðferðarheimila fyrir
börn, þar á meðal Breiðavík.
Róbert R. Spanó, prófessor í
lögfræði við Háskóla Íslands, er
formaður nefndarinnar.
Auk hans eru dr. Sigrún Júlíusdóttir, prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, dr. Jón
Friðrik Sigurðsson, yfirsálfræðingur á Landspítala – háskólasjúkrahúsi, og dr. Ragnhildur
Bjarnadóttir, dósent í sálfræði við
Kennaraháskóla Íslands.
Nefndin skilar skýrslu um
könnunina til forsætisráðherra í
seinasta lagi 1. janúar 2008.
SÖS

¥3!&*®2¨52
6ILL AÈ B¾RINN EYÈI NJËLA
¥BÒI ¹ 3ELJALANDI HEFUR SKORAÈ ¹ UM
HVERFISNEFND ¥SAFJARÈAR AÈ GERA R¹È
STAFANIR TIL AÈ EYÈA NJËLA Å B¾JARLAND
INU 5MHVERFISNEFNDIN VÅSAR M¹LINU TIL
GARÈYRKJUSTJËRA B¾JARINS

2¡44).'
¥ &RÁTTABLAÈINU ¹ SUNNUDAG VAR GREINT
FR¹ ÖVÅ AÈ 3AMTÎK KVENNA AF ERLEND
UM UPPRUNA ÅHUGUÈU AÈ LEGGJA FRAM
K¾RU ¹ HENDUR EINS FRAMBJËÈENDA
&RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS 5MR¾ÈAN HAFÈI
EKKI VERIÈ TEKIN UPP HJ¹ STJËRN SAM
TAKANNA OG SEGIR FORMAÈUR SAMTAK
ANNA AÈ ÖAÈ VERÈI EKKI GERT

,%)¨2¡44).'
"JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR FLUTTI EKKI
LÎG AF V¾NTANLEGRI PLÎTU SINNI 6OLTA
¹ STYRKTARTËNLEIKUM &/2-! GEGN
¹TRÎSKUNARSJÒKDËMUM EINS OG SAGT
VAR Å MYNDATEXTA ¹ FORSÅÈU &RÁTTA
BLAÈSINS Å G¾R 3ÎNGKONAN FLUTTI ÖRJÒ
ELDRI LÎG "EÈIST ER VELVIRÈINGAR ¹ MIS
TÎKUNUM
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*ARÈSKJ¹LFTI UNDIR HAFSBOTNI VELDUR FLËÈBYLGJU ¹ 3ALËMONSEYJUM

2ÅKI L¹TA UNDAN PRESSU ALRÅKIS

Minnst 13 manns taldir af

Skrá nöfn allra
eyðnismitaðra

3!,«-/.3%9*!2 !0 Flóðbylgjur
skullu á ströndum Salómonseyja í
suðvestanverðu Kyrrahafi í gærmorgun af völdum öflugs jarðskjálfta undir hafsbotni. Heilu
þorpin fóru á kaf og flóðbylgjuviðvörun var gefin út allt frá Ástralíu til Havaí-eyja. Minnst þrettán
manns týndu lífi af völdum hamfaranna en óttast var að sú tala
myndi hækka eftir því sem nánari upplýsingar bærust frá þeim
byggðarlögum sem verst urðu úti.
Julian Makaa, talsmaður almannavarna á Salómonseyjum,
sagði að allmörg þorp á vestustu
eyjunum í eyjaklasanum hefðu
orðið illa úti; fólki hefði skolað á

haf út er hamfaraöldurnar færðu
þorpin á kaf.
Þar sem fjarskipasamband rofnaði við stóran hluta hamfarasvæðisins voru upplýsingar af skornum
skammti um afleiðingar þeirra.
Alfred Maesulina, upplýsingafulltrúi í forsætisráðuneytinu,
sagði síðla í gær að staðfest hefði
verið að þrettán manns hefðu farist, en margra til viðbótar væri
saknað.
Jarðskjálftinn mældist hátt í 8
á Richterskvarða að styrkleika,
en skjálftamiðjan var um 10 km
undir hafsbotninum um 350 km
norðvestur af Honiara, höfuðborg
Salómonseyja.
AA

"!.$!2¥+). !0 Nöfn eyðnismit-

&,«¨"9,'*56)¨6®25. 6IÈVÎRUNARSKILTI
VEGNA FLËÈBYLGJUH¾TTU ¹ "ONDI STRÎND
VIÈ 3YDNEY Å STRALÅU
&2¡44!",!¨)¨!0

Stefnt að lofthelgiseftirliti við Ísland
Formaður hermálanefndar NATO segir skammt í að nefndin taki ákvörðun um
hvers konar útfærslu af lofthelgiseftirliti hún muni mæla með að komið verði
upp við Ísland. Kostnaðinn og skiptingu hans verði að ræða þegar þar að komi.
6!2.!2-, Í hermálanefnd Atlantshafsbandalagsins er verið að
skoða mismunandi útfærslur af
lofthelgiseftirliti sem bandalagið kann að sjá Íslandi fyrir, en það
myndi koma að einhverju leyti í
staðinn fyrir það hlutverk sem
orrustuþotur varnarliðs Bandaríkjamanna gegndu svo lengi sem
þær voru staðsettar hérlendis. Frá
þessu greindi Raymond Heynault,
formaður hermálanefndarinnar,
á blaðamannafundi með Valgerði
Sverrisdóttur utanríkisráðherra í
gær.
Spurður nánar út í þetta sagði
Heynault – sem er kanadískur
hershöfðingi og hefur gegnt formennskunni í hermálanefndinni
síðan í júní 2005 – að of snemmt
væri að segja nánar til um hver
niðurstaðan yrði. Óhætt væri
samt að segja að sú reynsla sem
bandalagið hefur safnað með lofthelgiseftirliti bæði í Eystrasaltslöndunum og Slóveníu síðan árið
2004 myndi nýtast vel í þeirri útfærslu af slíku eftirliti sem komið
kann að verða upp í íslensku lofthelginni. Aðstæður á Íslandi
væru hins vegar óneitanlega allfrábrugðnar aðstæðum í þessum
löndum.
Heynault sagði hermálanefndina stefna að því að afgreiða málið
fyrir sitt leyti fyrir páska, en að
því loknu færi það fyrir NorðurAtlantshafsráðið, æðstu valdastofnun bandalagsins þar sem ráðherrar aðildarríkjanna eiga sæti,
en þar yrði lokaákvörðun tekin.
Að sögn Heynaults mætti ennfremur gera ráð fyrir að Íslenska
loftvarnakerfið, eins og ratsjár-

Páskasnjórinn

er í boði

Vina Hlíðarfjalls

aðra verða skráð í öllum 50 ríkjum
Bandaríkjanna í lok ársins 2007.
Síðustu ríkin eru nú að láta undan
pressu frá alríkisyfirvöldum sem
hafa skilyrt fjármagn til heilbrigðisþjónustu eyðnismitaðra við að
nöfn þeirra séu skráð í gagnasöfn.
Andstæðingar nafnaskráningar
telja að nafnaskráning muni fæla
einhverja frá því að fara í eyðnipróf og leita sér meðferðar auk
áhættunnar á að nöfnin leki út.
Árið 2005 voru nöfn 6.500 eyðniog alnæmissmitaðra send fyrir
mistök í tölvupósti til 800 heilbrigðisstarfsmanna í Flórídaríki.
Fleiri dæmi eru um slík mistök. SDG

!LÖJËÈLEGT BLAKMËT HJ¹ &YLKI

Lesbíur keppa í
blaki í Árbæ
¥¶2«44)2 Um páskahelgina verður

evrópskt blakmót lesbía í íþróttahöll Fylkis í Árbæ.
„Þarna munu
koma saman um
100 konur frá
Þýskalandi, Hollandi, Bretlandi og
Íslandi til að spila
blak og skemmta sér saman,“
segir í frétt frá blakliði KMK sem
stendur fyrir mótinu.
Mun þetta vera í 19. sinn sem
mótið er haldið og í fyrsta sinn
sem það er haldið á Íslandi. KMK
tók fyrst þátt í mótinu fyrir þremur árum. „Mikil skipulagning
liggur að baki svona móti og hafa
mörg fyrirtæki og Reykjavíkurborg lagt stelpunum lið við undirbúninginn með góðum styrkjum,
vörum og afslætti af vörum og
þjónustu,“ segir KMK.
GAR

3AMTÎK IÈNAÈARINS

Alcan var sett í
slæma stöðu
,/&4(%,')3%&4)2,)4 &  ÖOTA BELGÅSKA FLUGHERSINS Å LOFTHELGISEFTIRLITI YFIR ,ITH¹EN

6ERIÈ ER AÈ R¾ÈA MISMUNANDI ÒTF¾RSLUR AF SLÅKU EFTIRLITI FYRIR ¥SLAND

stöðvakerfið heitir formlega, yrði
rekið áfram í tengslum við hið tilvonandi lofthelgiseftirlit, enda
væru upplýsingarnar sem safnað
væri með kerfinu mikilvægt fyrir

2!9-/.$ (%9.!5,4 &ORMAÈUR HER

M¹LANEFNDAR .!4/ ¹ BLAÈAMANNAFUNDI
MEÈ 6ALGERÈI 3VERRISDËTTUR UTANRÅKISR¹È
HERRA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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NATO í heild. „Íslenska lofthelgin
er órofa hluti af lofthelgi NATO,“
sagði Heynault.
Spurninguna um kostnað og
hvernig honum yrði skipt yrði að
ræða þegar þar að kæmi.
Valgerður sagði á blaðamannafundinum að viðræður stæðu enn
yfir bæði við Bandaríkjamenn og
fulltrúa NATO um framhaldið á
rekstri
loftvarnakerfisins/Ratsjárstofnunar. Fram til þessa hafa
Bandaríkjamenn borið kostnaðinn
af rekstrinum, sem nam á árinu
2005 hátt í 1.200 milljónum króna,
en samningar þar að lútandi renna
að óbreyttu út í ágúst í sumar.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

+/3.).'!2 „Það er mjög slæm
staða sem fyrirtækið er sett í að
fara að heyja kosningabaráttu
upp á líf og dauða þegar stækkunarferlinu er í raun að ljúka,“
segir Sveinn Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, um íbúakosninguna um
stækkun álversins í Straumsvík. Alcan hafi unnið að stækkun
í átta ár í samvinnu við Hafnarfjarðarbæ en tillaga um íbúakosninguna ekki komið fram í bæjarráði fyrr en í janúar á þessu ári.
„Bæjarstjórinn segir þetta mikilvægan áfanga í þróun íbúalýðræðis. Þá er ástæða til að velta
fyrir sér hver verði næsti áfangi í
þróun íbúalýðræðis í Hafnarfirði.
Hvernig ætlar bæjarstjórinn að
beita íbúakosningum í framtíðinni í tengslum við uppbyggingu
atvinnurekstrar?“
GAR

Þrefaldur Íslandsmeistari

Til hamingju Ragna!
ARGUS / 07-0267

Ragna B. Ingólfsdóttir varð um helgina þrefaldur Íslandsmeistari í badminton.
SPRON er stoltur bakhjarl Rögnu og mun styðja hana í að ná því markmiði að
komast á Ólympíuleikana í Peking 2008. Hinn glæsilegi árangur okkar konu
um helgina lofar svo sannarlega góðu um framhaldið.

Áfram Ragna!
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2¹ÈHERRAR F¹ H¹LFA DAGPENINGA ¹ FERÈALÎGUM OG HAFA KREDITKORT FYRIR ÒTGJÎLDUM

&ORSTJËRAR RÅKISSTOFNANA

Engar skýrar reglur gilda

Hafa líka kreditkort ríkisins

Engar skýrar og nákvæmar reglur eru til um kreditkort ríkisins á nafni ráðherra
og notkun þeirra. Í upplýsingum
frá ráðuneytunum kemur fram að
þau séu ætluð til að greiða ferðakostnað og risnu á ferðalögum.
Þegar óskað var eftir reglum frá
fjármálaráðuneytinu bárust reglur um risnuhald hjá ríkisstofnunum.
Í fjármálaráðuneytinu fást
þær upplýsingar að kreditkort á
nafni ráðherra sé fyrst og fremst
notað vegna ferðakostnaðar og
sama gildir í forsætisráðuneytinu. Þrátt fyrir þetta fá ráðherrar
skerta dagpeninga á ferðalögum,

&*2-,

Er þörf á 240 manna varalögregluliði á Íslandi?
*¹
.EI




3052.).' $!'3).3 ¥ $!'

Vilt þú takmarka innflutning
erlends vinnuafls á Íslandi?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

3*!,$!.
./4!¨ b¶AÈ ER

MJÎG SJALDG¾FT
AÈ FORS¾TIS
R¹ÈHERRA NOTI
SITT KORT m SEGIR
R¹ÈUNEYTISSTJËRI
FORS¾TISR¹ÈU
NEYTISINS

þannig fær til dæmis fjármálaráðherra dagpeninga samkvæmt
dagpeningagreiðslum ríkisins og
getur svo nýtt kortið vegna ferðatengds kostnaðar, til dæmis til að
bjóða til kvöldverðar.
Bolli Þór Bollason, ráðuneytis-

stjóri í forsætisráðuneytinu, segir
að kreditkort ríkisins á nafni ráðherra eða ráðuneytisstjóra sé
notað til að greiða hótel og hugsanlega risnu ráðuneytisins. „Það
kemur fyrir að ráðherra heldur
boð í útlöndum og þá er stundum
greitt með þessu korti en yfirleitt
greiðir ráðuneytisstjórinn. Það er
mjög sjaldgæft að forsætisráðherra noti sitt kort,“ segir hann.
Kreditkort hafa tíðkast lengi í
ráðuneytunum. Í fjármálaráðuneytinu hefur til dæmis ráðherrann haft kreditkort á sínu nafni
frá árinu 1993 en það var Friðrik
Sophusson sem fyrstur var með
slíkt kort.
- GHS

&*2-, Forstjórar sumra ríkisstofnana hafa kreditkort ríkisins
á sínu nafni. Ekki er til yfirlit um
hvaða eða hversu margir forstjórar ríkisstofnana hafa slík kort.
Sigurður Þórðarson ríkisendurskoðandi segir að hver stofnun taki
ákvörðun um þetta fyrir sig.
„Það er hvergi til listi yfir
þetta,“ segir Sigurður og telur að
það sé undantekning að forstjórar hafi kort af þessu tagi. Engar
reglur séu til um kortin aðrar en
þær sem gilda fyrir risnu. Í seinni
tíð hafi ekki verið nein vandræði
með kortanotkunina en í upphafi
hafi notendur ekki varað sig á því
hvaða gögn þyrftu að fylgja. GHS

Mjúk lending eftir
úrslit álverskosningar
Hagfræðingur Glitnis segir niðurstöðu álverskosninganna í Hafnarfirði vera
ákjósanlega fyrir það markmið að ná mjúkri lendingu í hagkerfinu. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins telur efnahagsleg áhrif ekki verða mikil.
%&.!(!'3-, Jón Bjarki Bentsson, hagfræðingur hjá greiningardeild Glitnis, telur úrslit álverskosninganna í Hafnarfirði munu
stuðla að mjúkri lendingu í efnahagslífinu.
Jón Bjarki segir eina af forsendunum fyrir nýlegri spá bankans um mjúka lendingu í hagkerfinu vera þá að ekki yrðu frekari
álversframkvæmdir á næstunni.
„Það hversu nærri hin fyrirhugaða stækkun í Straumsvík
var í tíma, umfang hennar og það
hversu hratt átti að vinna stækkunina hefði frestað þeirri aðlögun
hagkerfisins sem við höldum að sé
kominn tími á eftir mikið þensluskeið undanfarin ár. Þannig að
fyrir þessa aðlögun hagkerfisins
og að koma því í jafnvægi er þetta
nokkuð ákjósanleg skipan mála,“
segir Jón Bjarki.
Að sögn Jóns Bjarka má nú
búast við því að stýrivextir Seðlabankans lækki fyrr og meira en
þeir hefðu gert ef það hefði orðið
af stækkuninni. Vextirnir taki að
lækka upp úr miðju ári og verði
orðnir töluvert lægri en nú strax
um áramót.
Krónan veiktist um hálft prósent
í gær. „Við áttum von á einhverri
veikingu en þetta er eins og hver
annar dagur. Áhrif á krónuna eru
alveg glettilega lítil. Markaðurinn
virðist taka þessum fréttum með
ró,“ segir Jón sem útilokar þó ekki
að einhver áhrif á krónuna komi
fram síðar: „Gengið er náttúrlega
ólíkindatól. Það er ekki ólíklegt að
þegar menn sjá að þetta eykur líkurnar á lækkun stýrivaxta seinna
á árinu að það leiði til einhverrar
lækkunar á gengi krónunnar.“
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Seðlabankinn gerir ráð fyrir allt
að 5 prósenta atvinnuleysi eftir
fáein misseri. Jón Bjarki telur
þá spá svartsýna. „Við gerum ráð
fyrir jafnri og þéttri aukningu atvinnuleysis og að það verði um 3
prósent þegar nær dregur lokum
áratugarins,“ segir hann.
Jón Bjarki telur önnur áformuð
álver, eins og í Helguvík og Húsavík, ekki mundu hafa sömu efna-

hagslegu áhrif og stækkunin í
Straumsvík. „Þessi álver eru aðeins lengra frá í tíma. Í öðru lagi
er bæði gert ráð fyrir því í Helguvík og á Húsavík að reisa álverin
í tveimur áföngum sem þýðir að
framkvæmdirnar á hverju tímabili eru þeim mun minni. Og þetta
eru heldur minni álver en stækkunin átti að vera. Allt leggst þetta
á eitt að áhrifin á hagkerfið verði
að sama skapi minni.“
Sveinn
Hannesson,
framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, lítur aðeins öðrum augum
á efnahagsleg áhrif úrslitanna í
Hafnarfirði. „Ég er ekki viss um
að þetta hafi mikil efnahagsleg
áhrif almennt vegna þess að mér
sýnist að það séu margir aðrir sem
hafa áhuga á að kaupa orkuna og
byggja upp áliðnað á öðrum stöðum,“ segir Sveinn. GAR FRETTABLADIDIS

¥SLENSK KAUPHALLARFÁLÎG SKR¹È ¹ AÈALMARKAÈ /-8 .ORDIC %XCHANGE

Kauphöllin orðin samnorræn
6)¨3+)04) Félögin 25 sem hér eru skráð í Kauphöll-

ina fóru í gærmorgun inn á samnorrænan lista
OMX kauphallasamstæðunnar og verða eftirleiðis
kynnt með sænskum, finnskum og dönskum félögum á aðalmarkaði Nordic Exchange.
Fyrir áramót var gengið frá samruna Kauphallar Íslands og OMX. Skrefið sem stigið var í gær er
hluti af samþættingu starfsemi Kauphallarinnar og
OMX. Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, vonast til að henni ljúki að fullu á árinu.
Af íslensku félögunum flokkast níu sem stór
félög á aðalmarkaði Nordic Exchange, tíu sem
meðalstór og sex sem smærri félög. Þau verða
einnig hluti af norrænum vísitölum OMX. Jukka
Ruuska, forstjóri OMX Nordic Exchange, sagði íslenska markaðinn um margt einstæðan fyrir vöxt
hans síðustu ár og benti á að íslensk félög yrðu nálægt tíund af stórfélögum á norræna listanum.
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra talaði einnig um vöxt markaðarins, en kvað reynslu af erlendum fjárfestingum helst hafa vantað hér og
vonaðist til að bættist í þann reynslubrunn við
sameininguna og samstarfið við OMX. Í tilefni

/0.5.!2"*®,,5 +,).'4 ¶ËRÈUR &RIÈJËNSSON FORSTJËRI
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2UUSKA FORSTJËRI /-8 KAUPHALLASAMST¾ÈUNNAR "JALLAN VERÈUR
EFTIRLEIÈIS NOTUÈ ÖEGAR NÕ FÁLÎG B¾TAST Å KAUPHÎLLINA
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tímamótanna var Árni fenginn til að hringja inn
viðskiptadaginn með nýrri kauphallarbjöllu Kauphallarinnar.
ËK¹
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 Hvað heitir aðalræðismaður
Íslendinga í Færeyjum?

 Hverjir eru sigurvegarar
Músíktilrauna í ár?
 Hvað heitir Íslandsmeistari
kvenna í badminton?

-ILLIRÅKJADEILA ¥RANA OG "RETA

*ËHANNES 0¹LL )) ¹ LEIÈ Å DÕRLINGATÎLU

Vonir aukast um
lausn fangadeilu

6!4¥+!.)¨ !0 Fyrsta áfanga þess
að taka Jóhannes Pál II páfa í dýrlingatölu lauk í gær, tveimur árum
eftir lát hans, þegar embættismenn kaþólsku kirkjunnar luku
rannsókn sinni á dyggðum hans.
Skjöl um ævi Jóhannesar Páls
voru innsigluð með rauðum borða
og vaxi við athöfn í Róm í gær og
send til kardínálaráðs Vatíkansins.
Ráðið fékk einnig í hendur skjöl
um nunnu sem segir að sér hafi
fyrir kraftaverk batnað af parkinson-veiki eftir að hafa beðið til
Jóhannesar Páls. Læknisfræðilegir sérfræðingar og guðfræðingar
munu meta hvort bati nunnunnar
teljist kraftaverk. Annað krafta-

*«(!..%3 0,, )) 0&) ,ÁST  APRÅL ¹RIÈ

  ¹RA AÈ ALDRI EFTIR AÈ HAFA VERIÈ
P¹FI Å  ¹R
&2¡44!",!¨)¨!0

verk þarf til áður en Jóhannes Páll
getur verið tekinn í dýrlingatölu.
Aðeins 41 degi eftir lát Jóhannesar Páls ákvað eftirmaður hans,

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 36944 03/07
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&YRSTA ¹FANGA ÖESS AÈ TAKA *ËHANNES 0¹L )) P¹FA Å DÕRLINGATÎLU LAUK Å G¾R

Benedikt XVI, að gera undantekningu á reglunni um að fimm ár
þurfi að líða frá láti áður en rannsókn getur hafist. Var hann með
því að bregðast við háværum kröfum um að Jóhannes Páll yrði strax
tekinn í dýrlingatölu.
Camillo Ruini, kardínáli og fulltrúi páfa í Róm, messaði í athöfninni í gær. Að henni lokinni lýsti
Ruini klökkur fyrir blaðamönnum
hvaða dýrlingakostir hefðu einkennt Jóhannes Pál: einfaldleiki
hans, sterk andstaða gegn kommúnisma og einnig fóstureyðingum, og vilji hans til að þjást vegna
sjúkdóms síns og ellihrörnunar
fyrir sjónum almennings.
SDG

¥2!. !0 Vonir um lausn á deilu
Írans og Bretlands vegna bresku
sjóliðanna sem hafa verið í haldi
Írana í tólf daga jukust í gær
þegar írönsk stjórnvöld lýstu
vilja til að leysa hana eftir diplómatískum leiðum.
Bretar vilja fyrirbyggja að
nokkuð svona geti hent aftur.
Stjórnvöld beggja ríkja hafa
skipst á harðorðum yfirlýsingum.
Íranar vilja afsökunarbeiðni
vegna ólöglegrar veru hermannanna í íranskri lögsögu en Bretar
segja þá hafa verið í íraskri lögsögu og vilja sína menn lausa án
frekari tafar.
SDG

"/2'!2!,%')2 &/234)32¨(%22!2 3VÅAR OG ¥SLENDINGAR EIGA ÖAÈ SAMEIGINLEGT

Styrkur
samfélagsins

NÒ AÈ B¹ÈAR RÅKISSTJËRNIRNAR ERU BORGARALEGAR &REDRIK 2EINFELDT FORS¾TISR¹ÈHERRA
3VÅÖJËÈAR KOM Å FYRSTA SKIPTI Å G¾R Å HEIMSËKN TIL ¥SLANDS OG HITTI 'EIR ( (AARDE
FORS¾TISR¹ÈHERRA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Við auglýsum eftir umsóknum um styrki á sviði
menningarmála, íþrótta- og æskulýðsmála,
umhverfis- og útivistarmála og mannúðarmála.

Alls leggjum við fram 50 milljónir króna og skiptast þær

þannig að 10 milljónum verður ráðstafað til menningarmála
annars vegar og mannúðarmála hins vegar, 15 milljónir

króna renna til íþrótta- og æskulýðsmála og 15 milljónir til

umhverfis- og útivistarmála.
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Fredrik Reinfeldt,
forsætisráðherra Svíþjóðar, kom
hingað til lands í fyrsta skipti í gær
í opinbera heimsókn, átti fund með
Geir H. Haarde forsætisráðherra
og hitti fulltrúa Viðskiptaráðs Íslands. Reinfeldt sagði að Svíar
fylgdust vel með þeim breytingum
sem ættu sér stað á Íslandi, sérstaklega varðandi skattalækkanir.
„Við höfum rætt mikið efnahagslegar aðstæður þjóðanna. Þjóðirnar hafa svipaða efnahagslega stöðu
með góðum vexti, skorti á vinnukrafti og sterku fjármálalífi. Við
höfum rætt meðal annars hagsmuni íslenskra fjármálafyrirtækja
í Svíþjóð sem við lítum á með jákvæðum hætti,“ sagði Fredrik
Reinfeldt.
Svíar hafa nú borgaralegan forsætisráðherra í fyrsta skipti um
langt skeið. Reinfeldt sagði að
Svíar gætu tekið sér íslensk stjórnvöld til fyrirmyndar að ýmsu leyti.
„Umbreytingin í íslenskum efnahagsmálum hefur náttúrlega markast sterkt af langri veru Sjálfstæðisflokksins við völd. Ríkisstjórnin
hefur byggt upp frábærar forsendur fyrir fjármálakerfið og einkafyrirtæki,“ sagði hann.
„Íslenskt þjóðfélag hefur verið

gert aðlaðandi fyrir bæði fjármálafyrirtækin og fjárfestingar
og ríkisstjórnin hefur verið með
jákvæða skattapólitík eins og við
reynum nú að koma á í Svíþjóð,“
sagði hann og taldi að sænska ríkisstjórnin myndi halda inn á svipaðar slóðir í sinni pólitík á næstu
misserum og árum.
Hann sagði líka að Svíar myndu
fylgjast með atburðum á íslenskum
vinnumarkaði, skoða sölu ríkisfyrirtækja og bera saman við sölufyrirætlanir í Svíþjóð. „Það er alltaf
náið samband milli norrænu landanna og margt sem er líkt,“ sagði
hann.
Spurður um samstarf þjóðanna
á sviði öryggismála sagði Reinfeldt að það væri augljóst að lega
Íslands á miðju Atlantshafi væri
mikilvæg og þess vegna væri samstarf á Mið-Atlantshafi mikilvægt
fyrir öryggi Evrópu.
Reinfeldt þakkaði Íslendingum fyrir aðstoðina sem Svíar nutu
þegar flóðbylgjan varð í Indlandshafi fyrir nokkrum árum en íslenska ríkisstjórnin sendi þá þotu
til að sækja slasaða.
Reinfeldt hitti Viðskiptaráð síðdegis og hélt svo aftur heim til Svíþjóðar.
GHS FRETTABLADIDIS

(ERINN ¹ 3RI ,ANKA SEGIR 4AMÅLTÅGRA BERA ¹BYRGÈ ¹ SPRENGINGU

fermingargjöf
Kira 3

Fermingartilboð

Frábært kúlutjald með stóru fortjaldi.

9.990

kr.

Verð áður 11.990 kr.
Tjöld frá 6.990 kr.

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

Ríkisstjórn Svíþjóðar fylgist með skattalækkunum á
Íslandi og telur skattapólitíkina hér „jákvæða“.
54!.2¥+)3-,

Sækið um styrki fyrir 23. apríl
næstkomandi. Eingöngu er hægt
að sækja um á vef Orkuveitu
Reykjavíkur: www.or.is

Flott hugmynd að

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

Líkar íslenska
skattkerfið

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Óbreyttir borgarar farast
32¥ ,!.+! !0 Sextán óbreyttir borgarar létu lífið og 25 særðust þegar
sprengja tætti í sundur strætisvagn
við eftirlitsstöð nærri borginni
Ampara austast á Sri Lanka í gær.
Herinn sagði aðskilnaðarsinna tamíltígra ábyrga fyrir sprengingunni.
Tamíltígrar hafa aðallega beint
árásum sínum að hernum undanfarin ár. Talsmaður hersins, Prasad
Samarasinghe, sagði hafið yfir vafa
að hér hefðu óbreyttir borgarar
verið skotmark tígranna.
Sprengingin í gær jók mannfall
 6%446!.') (ERMENN SKOÈA VERKSUM
vegna átakanna frá því á sunnudag MERKI Å FLAKI STR¾TISVAGNSINS
upp í 36 manns.
SDG
./2$)#0(/4/3!&0

FÉLAGSVÍSINDADEILD

Félagsvísindadeild fagnar nú
30 ára afmæli sínu. Frá upphafi
hefur deildin kappkostað að vera
í fararbroddi í kennslu og rannsóknum félagsvísinda.

Hérna gerist það

Félagsvísindadeild býður upp
á öflugt starfs- og rannsóknarmiðað framhaldsnám bæði á
meistara- og doktorsstigi og
útskrifar hæft fólk á fjölbreyttum atvinnuvettvangi.

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37014 04/07

Mikill hluti þeirrar starfsemi
þjóðfélagsins sem felst í þjónustu og opinberum útgjöldum
snertir viðfangsefni félagsvísindanna, rétt eins og sjálft skipulagið á markaðnum. Stórauknar
rannsóknir á þessum sviðum
mannlífsins og skipulagi þeirra
eru forsenda skynsamlegrar
nýtingar fjármuna og skilvirkrar
starfsemi til almannaheilla.

Umsóknarfrestur um framhaldsnám er til 16. apríl
Umsóknarfrestur um grunnnám og diplómanám er til 5. júní
Upplýsingar á www.felags.hi.is

Til að ná árangri þarf metnað. Í tæpa öld hefur Háskóli Íslands gegnt lykilhlutverki
í íslensku samfélagi og tekið þátt í að efla það og styrkja.
Metnaður Háskóla Íslands er metnaður íslensku þjóðarinnar. Stefna Háskóla Íslands
er skýr: Til að þjóna sem best íslensku samfélagi hefur Háskóli Íslands sett sér það
langtímamarkmið að vera á meðal 100 bestu háskóla í heimi. Það er framtíðin.

www.hi.is
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Keypti hús í
Færeyjum
Utanríkisráðuneytið fækkaði í sendiráðinu í Stokkhólmi vegna aðalræðisskrifstofunnar í Færeyjum.
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Utanríkisráðuneytið
hefur fest kaup á íbúðarhúsi fyrir
aðalræðismann Íslands í Þórshöfn
og leigir Fútastovuna, nýuppgert
hús í miðbænum undir skrifstofu
ræðismannsins. Á móti hefur verið
fækkað um einn í sendiráði Íslands
í Stokkhólmi og íbúðarhúsnæði þar
selt. Kostnaður er ekki talinn aukast mikið.
Eiður Guðnason sendiherra verður aðalræðismaður Íslands í eyjunum. „Færeyjar eru í ríkjasambandi
við Danmörku þannig að skrifstofan heyrir formlega að hluta til
undir sendiráðið í Kaupmannahöfn
en ég mun vera meira og minna í
sambandi við ráðuneytið í Reykjavík,“ segir Eiður og rifjar upp að
skrifstofan hafi verið nokkuð lengi
í undirbúningi.
„Ráðherra hefur lengi haft áhuga
á að hrinda þessu í framkvæmd,“
segir hann og telur viðfangsefnin vera næg í því að greiða, efla
og treysta samskiptin milli Færeyinga og Íslendinga, bæði á sviði
viðskipta og menningarmála. „Sérstaklega með tilliti til Höivikursamningsins sem er fríverslunarsamningur milli Íslands og Færeyja, víðtækasti samningur sem
við höfum gert við nokkra þjóð. Það
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á eftir að útfæra hann og fylla út í
þannig að það verða nóg verkefni.“
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra opnaði aðalræðisskrifstofuna við hátíðlega athöfn í Færeyjum á sunnudag. Hún sagði að
skrifstofan hefði lengi verið á dagskrá. Tvennt hefði aðallega tafið.
Annars vegar hefðbundin varfærni
í ákvörðun og undirbúningi stórvirkis af þessu tagi, hins vegar sú
staðreynd að Ísland hefði frá upphafi verið þeirrar gæfu aðnjótandi
að færeysku heiðursræðismennirnir hefðu allir verið mikilmenni
sem hefðu sinnt hlutverki sínu með
framúrskarandi hætti.
„Síðustu tvo áratugi hefur okkar
góði vinur Poul Mohr staðið vaktina og verið að öðrum ólöstuðum í
algjörum sérflokki heiðursræðismanna Íslands á erlendri grundu.
Getum við seint þakkað honum
og hans góðu konu Önnu nógsamlega fyrir hans og þeirra framlag
til sambands Íslands og Færeyja,“
sagði hún.
Tveir starfsmenn verða á aðalræðisskrifstofunni. Eiður Guðnason og eiginkona hans verða búsett
í Færeyjum. Staðarráðinn ritari er
Brynja Ósk Birgisdóttir sem búsett
er í Færeyjum.
GHS FRETTABLADIDIS

54!.2¥+)32¨(%22! /' ,®'-!¨52).. 6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR UTANRÅKIS
R¹ÈHERRA TEKUR Å HÎNDINA ¹ *ËANNESI %IDESGAARD LÎGMANNI &¾REYJA FYRIR UTAN
&ÒTASTOVU AÈALR¾ÈISSKRIFSTOFU ¥SLENDINGA MIÈSV¾ÈIS Å ¶ËRSHÎFN %IÈUR 'UÈNASON
VERÈUR AÈALR¾ÈISMAÈUR ¥SLENDINGA Å EYJUNUM
&2¡44!",!¨)¨'6!

&YRSTA ¹FANGA Å AÈ B¾TA SÅMASAMBAND UM LANDIÈ LOKIÈ

GEFÐU FERÐALAG
Í FERMINGARGJÖF

Það er bæði þroskandi og gaman að sjá sig um í heiminum.
Gjafabréf frá Icelandair, full greiðsla eða innborgun
upp í flugfargjald, er fermingargjöf sem opnar nýjar leiðir.

+ Pantaðu fermingargjöfina á icelandair.is/gjafabréf

Gjafabréf gildir í tvö ár frá útgáfudegi til allra áfangastaða Icelandair í Evrópu og Bandaríkjunum.

Hringvegurinn GSM-væddur
3!-3+)04) Fyrsta áfanga verk-

efnis sem felst í því að klára
GSM-væðingu hringvegarins
lauk 16. mars síðastliðinn. Þá
kveiktu starfsmenn Símans á
nýjum sendum sem þekja 33,5
kílómetra vegkafla. Svæðin sem
um ræðir eru Streiti, Álftafjörður, Hvalnesskriður, Papafjörður

og Almannaskarð á Austurlandi,
og Vatnsdalur í Húnaþingi.
Verkefnið hófst 12. janúar
þegar Fjarskiptasjóður og Síminn undirrituðu samning um að
klára GSM-væðingu hringvegarins og fimm fjölfarinna fjallvega. Það tekur alls tólf mánuði.
SÖS
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+ONA ¹ SEXTUGSALDRI ¹K¾RÈ FYRIR FJ¹RDR¹TT

Ósáttur við ofbeldistölvuleik

K¾RÈ FYRIR AÈ STELA H¹LFRI MILLJËN FR¹ ,ANDSÅMANUM
Kona á sextugsaldri
hefur verið ákærð fyrir að draga
sér samtals 516 þúsund krónur frá
Landsíma Íslands, sem hét svo á
þeim tíma sem þjófnaðurinn var
framinn. Atvikin áttu sér stað í
þjónustumiðstöð fyrirtækisins í
Reykjanesbæ.
Samkvæmt ákæru hófst brotaferill konunnar í apríl 2004. Þá
tók hún við greiðslu frá fyrirtæki vegna staðgreiðslusölu. Upphæðina, tæplega 60 þúsund krónur, bakfærði hún fimm mínútum
síðar og tók svo peningana, þannig
að upphæðina vantaði í dagsuppgjöri og innlegg í banka varð of
lágt.

$«-3-,
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4®,652 Michael Bloomberg, borgarstjóri New York, er ósáttur við
að næsta útgáfa ofbeldisfulla tölvuleiksins Grand Theft Auto fari
fram í borg sem líkist New York
skuggalega mikið. Að því er kemur
fram í dagblaðinu Boston Herald segist hann ekki styðja neinn
leik þar sem stig eru gefin fyrir að
meiða eða drepa lögregluþjóna.
Í sýnishorni úr leiknum, sem er
þekktur fyrir að verðlauna morð
og limlestingar, má sjá mannvirki
eins og Frelsisstyttuna og Brooklyn-brúna. Þó heitir borgin í leiknum ekki New York heldur Liberty
City. Grand Theft Auto IV kemur
út í október.
SÖS

Í júlí á sama ári tók konan ríflega 106 þúsund krónur úr dagsuppgjöri, sem var greiðsla frá
sama fyrirtæki og í fyrra skiptið. Síðar í sama mánuði tók konan
rúmlega 55 þúsund af fé sem
leggja átti inn daginn eftir, en það
var hluti staðgreiðslu frá öðru fyrirtæki.
Í október tók hún tæplega 115
þúsund krónur af innleggi dagsins eftir að hafa bókað fjárhæðina
á biðreikning.
Í apríl og maí 2005 tók konan
svo ríflega 180 þúsund krónur í
þrennu lagi með sama hætti og
áður.
JSS

,!.$3¥-) ¥3,!.$3 -EINTUR ÖJËFNAÈUR KONUNNAR ¹TTI SÁR STAÈ ÖEGAR GAMLI ,ANDSÅM

INN VAR OG HÁT

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

&,«44!&«,+ 4UGÖÒSUNDIR MANNS HAFA
FLÒIÈ -ËGADISJÒ VEGNA HARÈRA BARDAGA
SEINUSTU DAGA
./2$)#0(/4/3!&0

3TJËRNARHERINN BL¾S TIL SËKNAR

Áfram barist í
Mógadisjú
3«-!,¥! !0 Stjórnvöld í Sómal-

íu vöruðu íbúa á átakasvæðum í
Mógadisjú, höfuðborg landsins, í
gær við því að blásið yrði til nýrrar sóknar gegn íslömskum uppreisnarmönnum og sögðu þeim að
yfirgefa heimili sín.
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna segir 47.000 manns,
mestmegnis konur og börn, hafa
flúið ofbeldi í Mógadisjú undanfarna tíu daga. Meira en 200 hafa
særst í verstu bardögum sem
geisað hafa í borginni í fimmtán ár samkvæmt tölum frá Rauða
krossinum. Að minnsta kosti 30
hafa fallið.
SDG

6EÈURSTOFAN FER YFIR MARSM¹NUÈ

Órólegt tíðarfar
og úrkomusamt
6%¨52 Tíðarfarið í mars var fremur órólegt samkvæmt yfirliti Veðurstofu. Lengst af var það hagstætt inn til lands en slæm tíð var
til sjávar.
Meðalhiti í Reykjavík var 2,2
stig, sem er 1,7 stigum ofan meðallags. Á Akureyri var meðalhitinn 2
stig, 3,3 stigum ofan meðallags.
Mánuðurinn var úrkomusamur. Í Reykjavík var úrkoman 57
prósentum meiri en venjulega og
hefur ekki rignt jafn mikið í höfuðborginni í marsmánuði síðan 2000.
Á Akureyri var úrkoman 35 prósentum meiri en venjulega.
SÖS

$ANSKT LANDKYNNINGAR¹TAK

Erum meira en
beikonbændur
+!50-!..!(®&. !0 Danska ríkis-

stjórnin hleypti í gær af stað landkynningarátaki sem hún hyggst
verja til sem svarar yfir 4,8 milljörðum íslenskra
króna á næstu
fjórum árum.
Bendt
Berndtsen efnahagsráðherra
sagði á blaðamannafundi að
"%.$4 "%.$43%. átakið hefði að
markmiði að
kynna Danmörku sem „nútímalegt þjóðfélag sem framleiðir nútímalegar vörur og býður upp á
þjónustu í hæsta gæðaflokki“.
„Vandamálið er að við erum of
víða þekktir fyrir beikon, smjör
og H.C. Andersen,“ sagði ráðherrann. Það væri gott og blessað, en
gæfi bara ekki rétta mynd af Danmörku nútímans.
AA

Vitur er sá sem vaknar fyrr.

Úrval verslana og þjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur aldrei verið glæsilegra.
Þess vegna skaltu gefa þér góðan tíma í Flugstöðinni og njóta þess að gera góð kaup.
Innritun hefst kl. 5:00 eða tveimur tímum fyrir brottför.
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,ÎGREGLUMENNIRNIR SEM HANDTËKU STR¹KA VEGNA TYGGJËKLESSU

Málið verður leyst innanhúss
,®''3,! Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vill ekki gefa upp
hvernig tekið verður á máli lögreglumannanna sem handtóku í
mars fjóra sextán ára stráka og
einn átján ára og létu gista fangageymslur að ósekju.
Hörður Jóhannesson aðstoðarlögreglustjóri segir að málið verði
leyst innanhúss, en vill ekki segja
á hvaða hátt. Mennirnir verði þó
ekki kærðir. Hörður vill ekki segja
hvort þeir verði formlega áminntir, en segir það mögulegt í málum
sem þessum.
Drengirnir fimm voru stöðvaðir þar sem þeir keyrðu inn á aðrein strætisvagna við Hlemmtorg.

…miklu betri
”
þjónusta hjá
ykkur“

Nefnd sem metur verðmæti vatnsréttinda sem nýtast Kárahnjúkavirkjun fékk
trúnaðarupplýsingar um raforkuverðið til álvers Alcoa á Reyðarfirði. Landsvirkjun neitar að upplýsa sjálfa eigendur vatnsréttindanna um verðið.

Mjög skjót viðbrögð og miklu betri þjónusta
”
hjá ykkur en hjá hinum tryggingafyrirtækjunum.
Greinilegt að maður hefur valið rétt tryggingafélag.“

/2+5-, Matsnefnd sem á að meta
verðmæti vatnsréttinda sem nýtt
verða vegna Kárahnjúkavirkjunar
hefur í trúnaði fengið upplýsingar
frá Landsvirkjun um raforkuverðið til álvers Alcoa á Reyðarfirði.
Jón Jónsson, lögmaður hjá Regula lögmannstofu, sem gætir
hagsmuna flestra vatnsréttarhafa
í Jökulsárdal, segir að til þess
að landeigendurnir njóti jafnrar
stöðu í matsmálinu eigi þeir rétt
á að fá sömu upplýsingar um raforkuverðið og matsnefndin fékk.
Ella þurfi hugsanlega að skipa
nýja menn í matsnefndina sem
ekki fái upplýsingar um raforkuverðið.
Gríðarlega mikið ber í milli
verðhugmynda
vatnsréttarhafanna annars vegar og Landsvirkjunar hins vegar. Landsvirkjun
telur vatnsréttindin í allra hæsta
lagi 375 milljóna króna virði og
jafnvel einskis virði fyrir landeigendurna. Lögmenn landeigendanna í Jökulsárdal segja 60 milljarða eðlilegri upphæð. Íslenska
ríkið á sjálft verulegan hluta
vatnsréttindanna.
Landsvirkjun hefur þegar hafnað því að vatnsréttarhafarnir, sem
munu vera um eitt hundrað, fái að
vita um raforkuverðið. Fyrirtækið hefur hins vegar lagt til að lögmenn landeigendanna fái einir að
sjá trúnaðarskjöl um verðið en
ekki sjálfir eigendurnir.
„Með þeirri leið væri verið að
jafna stöðuna að nokkru leyti en
við höfum ekki mælt sérstaklega

Með bestu kveðju,
Þóra Guðrún Jónsdóttir

Ánægjuvog tryggingafélaga 2006
TM

VÍS
Sjóvá
2004

2005

2006

Samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni
eru viðskiptavinir TM þeir ánægðustu af
viðskiptavinum tryggingafélaga.
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MILLJARÈA KRËNA VIRÈI EN ,ANDSVIRKJUN METUR RÁTTINDIN Å H¾STA LAGI ¹  MILLJËNIR
&2¡44!",!¨)¨'6!

með því. Við
höfum einfaldlega
útskýrt
kosti og galla
hvorrar leiðar
fyrir umbjóðendum
okkar
og falið þeim
að velja sjálfir,“
segir Jón. Hann
*«. *«.33/.
hefur sent landeigendunum skjal til undirritunar
þar sem þeir geta annaðhvort fallið frá kröfu um að fá aðgang að
raforkuverðinu gegn því að lögmennirnir fái verðið upplýst eða
haldið því til streitu að njóta fulls

jafnræðis við málsmeðferðina og
fá þannig aðgang að öllum gögnum sem lagðar eru fyrir matsnefndina.
Jón leggur áherslu á að krafa
vatnsréttarhafanna um 60 milljarða króna verðmat sé ekki byggð
á því raforkuverði sem Landsvirkjun fái frá Alcoa heldur sé
krafan miðuð við meðalverð
seldrar raforku í landinu. Ákvörðun um verð til Alcoa hafi Landsvirkjun tekið einhliða án samráðs
við vatnsréttarhafana. „Það hefði
mátt nota þessa raforku í eitthvað
annað,“ útskýrir Jón Jónsson.
GAR FRETTABLADIDIS

-IKIÈ TJËN VEGNA FLËÈA OG AURSKRIÈA SÅÈUSTU DAGA Å !FGANISTAN

Fimmtíu manns drukknuðu
ÍSLENSKA SIA.IS / TMI 36704 03/07

TM Ánægja

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN / Sími 515 2000 / tm@tryggingamidstodin.is / www.tryggingamidstodin.is

Þeir virtust „hreyfa sig grunsamlega“ og var því leitað í bíl þeirra.
Tveir voru handjárnaðir á meðan
og annar þeirra sagðist seinna

Jarðeigendur fá ekki
raforkuverð til Alcoa

Ummæli fólks sem lent hefur í tjóni segja
mest um þjónustu tryggingafélaga.

2003

(%)¨5236®2¨52 ,ÎGREGLUÖJËNARNIR SEM
KOMU AÈ M¹LINU VERÈA EKKI ¹MINNTIR
OPINBERLEGA
&2¡44!",!¨)¨34%&.

vera með mar á baki eftir að hafa
verið slengt á bílhúddið.
Lögreglumennirnir
fundu
tyggjóklessu í álpappír undir farþegasæti og þótti þeim það ástæða
til að rannsaka málið nánar og
handtaka alla drengina. Piltarnir
voru berstrípaðir og segjast hafa
þurft að sofa í köldum klefa á nærbuxunum einum fata.
Piltarnir fengu ekki að hringja
í foreldra sína um nóttina, fyrir
utan þann elsta. Foreldrum hans
var tjáð að þeir hefðu verið teknir með „umtalsvert magn“ fíkniefna. Svo reyndist ekki vera og
var þeim sleppt umyrðalaust daginn eftir.
KËÖ

!&'!.)34!. Flóð og aurskriður hafa valdið talsverðu
tjóni síðustu daga í Afganistan og bundið enda á líf
fimmtíu manna víðs vegar um landið.
Sameinuðu þjóðirnar segja
að allt að 25 þúsund manns hafi
orðið fyrir miklum óþægindum vegna þessa og hjálparstofnanir reyni nú að ná til þeirra.
Það eru almenn hlýindi vorsins
sem valda vatnavöxtunum en
ekki bætir úrhellisrigning síðustu daga úr skák. Þurrkar hafa
verið í landinu og er þetta ein
mesta rigning sem sést hefur í
).') ¶«2 ¶/2
áraraðir.
'2¥-33/.
Fjallabyggðir fóru mun verr
út úr hamförunum en höfuðborgin, að sögn Inga
Þórs Þorgrímssonar, sem starfar fyrir friðargæsluna á flugvellinum í Kabúl. Brýr hafi hrunið
og tjón orðið á vegum, en landið er afar torfært frá
náttúrunnar hendi.
„Þessi heimili sem eyðilögðust voru moldarkofar
sem hafði verið hróflað upp ólöglega við ána. Þetta
telst nú ekki mikið tjón hérna,“ segir Ingi.
Áin í höfuðborginni flæddi yfir bakka sína fyrri
hluta mánudags. Hún liggur að flugvellinum, þar
sem friðargæsluliðarnir starfa, en „því var öllu

+!"²,"²) 6%¨52 ¥ ..) IN Å +ABÒL ER ALLA JAFNA LÅTIL OG MEIN

LAUS (ÒN HEFUR NÒ FL¾TT YFIR BAKKA SÅNA Å FYRSTA SINN Å MÎRG ¹R
&2¡44!",!¨)¨!0

bjargað“, segir Ingi. Flugvöllurinn hafi ekki orðið
fyrir tjóni. Hann segir jafnframt að veðrið hafi
skánað til muna og landið sé að þorna.
KËÖ

GE

IM

ST

OF

AN

n!

G

23%

24%

afsláttur

KALKÚNABRINGUR

MEÐ APRIKÓSUFYLLINGU

kr.
kg

1.198

afsláttur

LAMBAFILLET
MEÐ FITURÖND

Nýtt

26%

afsláttur

GRÍSALUNDIR

MEÐ SUMARFYLLINGU

PEPSI MAX

99

kr.
2l

1.998

kr.
kg

43%

2.498

kr.
kg

afsláttur

UNGNAUTAHAMBORGARAR 90 g

Nýtt

Nýtt

Þú sparar

arar
Þú sp300

300

300

kr. kg

LAMBAKÓRÓNA

AÐ HÆTTI GRIKKJA

79

kr.
stk.

2.698

Páskablandið

kr.
kg

kr. kg

LAMBAGEIRI Í RÓSMARÍN
GRILLSPJÓT

2.698

ARGENTÍNU
GRILLSÓSUR

374

kr.
stk.

kr.
kg

!
ð
o
b
l
i
t
a
k
Pás
i
r
æ
l
a
b
m
La
ýslátruðu
af n

35% 998
LAMBALÆRI
AF NÝSLÁTRUÐU

Eigðu örugga páska
með kjöti frá Nóatúni!

afsláttur
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Ferskt grænmeti
og ávextir
alla daga í
grænmetistorginu

Verði ykkur að góðu!
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Einn leikskóli í hverju
hverfi opinn allt sumarið
Nýtt fyrirkomulag verður á sumarlokunum leikskóla Reykjavíkurborgar í sumar. Formaður leikskólaráðs segir að með því sé komið til móts við foreldra. „Almenn ánægja með kerfið“, segir leikskólastjóri í borginni.
&¡,!'3-, Breytt fyrirkomulag verður á sum-

 &,%9')&%2¨ 'LAÈBEITTAR SKËLASTÒLKUR
ÖEYSAST UM GÎTUR *AKARTA HÎFUÈBORGAR
)NDËNESÅU Å FËTSTIGNUM FARÖEGAVAGNI
)NDËNESÅA ER MEÈ FJËRÈA H¾STA HLUTFALL
BARNA AF FËLKSFJÎLDA Å HEIMINUM MEÈ
 MILLJËNIR BARNA
./2$)#0(/4/3!&0

$AVÅÈ 'ARÈARSSON

Hóf afplánun á
sunnudaginn
,®'2%',5-, Davíð Garðars-

son, sem gaf sig nýverið fram
við greiningadeild ríkislögreglustjóra eftir að hafa verið á flótta
frá því í desember 2005, hóf afplánun í Hegningarhúsinu við
Skólavörðustíg á sunnudaginn.
Hann verður fluttur í annað fangelsi innan tíðar.
Davíð hafði verið eftirlýstur af
lögreglu hér á landi og af alþjóðalögreglunni Interpol vegna fíkniefnabrota og nauðgunar. Hann
var dæmdur í tveggja og hálfs
árs fangelsi stuttu áður en hann
flúði og hefur alls hlotið þrettán
refsidóma.
Enginn hegningarauki mun
bætast við dóm Davíðs vegna
flóttans en hann gæti haft áhrif á
möguleika hans til reynslulausnar.
ÖSJ

arlokunum leikskóla í Reykjavík í sumar. Eftir
sem áður loka flestir leikskólar í að minnsta
kosti tvær vikur yfir sumarið, en sú breyting
verður á að í hverju hverfi borgarinnar verður einn skóli opinn allt sumarið.
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, formaður leikskólaráðs, segir fyrirkomulaginu hafa verið
breytt til þess að koma til
móts við foreldra leikskólabarna. „Ef foreldrum gengur illa að skipuleggja sumarfrí sín hafa þeir nú kost á
að notfæra sér að einn skóli
í hverfinu er opinn allt
sumarið,“ segir hún.
Almenna reglan varðandi
sumarfrí leikskólabarna er
að þau fái fjögurra vikna
samfellt frí yfir sumar¶/2"*®2' (%,'!
ið, og er foreldrum í sjálfs6)'&²3$«444)2
vald sett hvorum megin við
sumarlokunina tveggja vikna viðbótarfríið
er tekið. Þorbjörg segir þetta fjögurra vikna
samfellda frí vera af barnvænum ástæðum,
og þeirri reglu verði ekki breytt á næstunni.
Hins vegar hafi foreldrar aukinn sveigjanleika hvað varðar þeirra sumarfrí eftir breytinguna.
„Ég held að foreldrar séu almennt ánægðir með þetta kerfi,“ segir Matthildur Laufey Hermannsdóttir, leikskólastjóri á Laufásborg í Reykjavík. „Eins og aðrir skólar byrjum við á því að gera könnun meðal foreldra á
því hvenær þeir taka sitt sumarfrí, og lokum
síðan þær tvær vikur sem flestir velja. Okkar
reynsla af þessu fyrirkomulagi er góð.“
Sumarlokanir leikskóla í öðrum bæjarfélögum eru með svipuðu sniði og í Reykjavík.
Í flestum bæjarfélögum er miðað við tveggja
vikna sumarlokun með tveggja vikna aukafríi
öðru hvorum megin við lokunina.

 ,%)+3+«,! &ORMAÈUR LEIKSKËLAR¹ÈS SEGIR ERFITT AÈ LOSNA ALVEG VIÈ SUMARLOKANIR "¾ÈI SÁ HAGKV¾MAST AÈ STARFS
FËLK TAKI SEM FLEST SUMARFRÅ ¹ SAMA TÅMA OG EINNIG ÖURFI AÈ SINNA ÕMISS KONAR VINNU Å SKËLUNUM YFIR SUMARIÈ

Edda Gerður Guðmundsdóttir, formaður foreldrafélagsins á leikskólanum Dvergasteini, segist skilja ósköp vel að loka þurfi

leikskólum yfir sumarið. „Ég er í það minnsta
mjög sátt við hvernig staðið er að málum í
mínum leikskóla.“
SALVAR FRETTABLADIDIS
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%HUD /LMERT FAGNAR FRIÈARTILBOÈI ARABARÅKJA EN SEGIR ENGAR STYTTRI LEIÈIR FARNAR

Blóðflokkaflakk
með nýrri tækni

Friður náist innan fimm ára

$!.-®2+ Danskir vísindamenn við Kaupmannahafnarháskóla hafa þróað tækni sem gerir
mögulegt að breyta einum blóðflokki í annan.
Þannig er hægt að breyta blóði
úr blóðflokkunum A, B og AB í
blóð af flokki O, sem hægt er að
gefa öllum sjúklingum.
Að því er segir á fréttavef BBC
eru bakteríuensím notuð til þess
að fjarlægja sykursameindir af
yfirborði rauðra blóðkorna. Að
loknum tilraunum á sjúklingum
verður hægt að beita aðferðinni
á sjúkrahúsum, og mun hún létta
töluvert á skorti á blóði til gjafar
sjúklingum.
SÖS

3$) !2!"¥! !0 Stjórnvöld í SádiArabíu tóku í gær fálega yfirlýsingu Ehuds Olmert, forsætisráðherra Ísraels, frá því í fyrradag
um vilja hans til að hitta leiðtoga
arabaríkja og ræða hvernig koma
megi á friði í Mið-Austurlöndum.
Olmert hefur sagst sjá möguleika
á friði á svæðinu innan fimm ára
en að ekki verði teknar neinar
styttri leiðir í áttina að friði.
Í harorðri yfirlýsingu frá ríkisstjórn Sádi-Arabíu segir að Ísrael
verði að hætta grimmilegri meðferð sinni á Palestínumönnum
og hefja brottflutning af löndum
araba áður en hægt verði að taka
frekari skref í átt að friði.

(¾STIRÁTTUR "ANDARÅKJANNA

"ANDARÅKJAMENN OG 3UÈUR +ËREUMENN SEMJA UM FRÅVERSLUN

&J¹RM¹LAR¹ÈHERRA 0ALESTÅNU

Lýst sem sögulegum áfanga

Ákall um afnám
refsiaðgerða

35¨52 +«2%! !0 Samningamenn
Bandaríkjanna og Suður-Kóreu
náðu í gær samkomulagi um fríverslunarsamning milli ríkjanna,
en þetta er víðtækasti fríverslunarsamningur sem Bandaríkjamenn hafa gert síðan samið var
um NAFTA, Norður-ameríska fríverslunarsvæðið, árið 1993.
„Fríverslunarsamningurinn
sem við erum að lýsa yfir í dag
er sögulegur,“ tjáði Karan Bhatia, aðstoðarutanríkisviðskiptaráðherra Bandaríkjanna, fréttamönnum eftir átta sólarhringa lokalotu samningaviðræðna. „Þetta er
samningur fyrir 21. öldina.“
Þing beggja landa þurfa að staðfesta samninginn áður en hann
getur gengið í gildi, en samkvæmt
honum er gert ráð fyrir að allt að
90 prósent bandarísks útflutnings
til Suður-Kóreu verði tollfrjáls
innan þriggja ára.

þessu tilefni að landið gæti ekki
„orðið háþróað nema leita verðugra áskorana“ en með þessum
orðum var hann að mæta gagnrýni
þeirra sem óttast að halla muni á
S-Kóreumenn vegna hins fimmtánfalda stærðarmunar hagkerfanna tveggja.

*%2²3!,%- !0 Fjármálaráðherra
Palestínu, Salam Fayyad, hefur
kallað eftir því að refsiaðgerðum gagnvart Palestínu verði hætt.
Sagði hann að fólk sitt „sæktist ekki eftir því að vera betlaraþjóð,“ en ekki væri hægt að
byggja „vaxandi efnahag og öflugt lýðræði“ meðan að þjóðin
væri beitt refsiaðgerðum.
Ísrael og Vesturlönd lögðu á
síðasta ári hald á hundruð milljóna af palestínsku skattfé og
framlögum til þróunaraðstoðar eftir að Hamas-liðar komust til valda í landinu. Aðgerðunum hefur ekki verið aflétt þó að
ný ríkisstjórn Hamas og hinnar
hófsamari Fatah-hreyfingar hafi
verið mynduð í síðasta mánuði.
Hún þykir ekki uppfylla kröfur
um að viðurkenna Ísraelsríki og
afneita ofbeldi.

AA

SDG

Úrskurðar ekki
um rétt fanga
"!.$!2¥+). !0 Hæstiréttur
Bandaríkjanna neitaði í gær að
úrskurða um hvort fangar á Guantanamo-flóa hafi rétt til að
höfða mál vegna fangavistar
sinnar.
Niðurstaðan er talinn sigur
fyrir stefnu George W. Bush
Bandaríkjaforseta í baráttunni
gegn hryðjuverkum.
Úrskurðurinn merkir að
hæstiréttur muni ekki skera úr
um hvort umdeild hryðjuverkalög sem Bush setti í fyrra samrýmist stjórnarskrá.
Tæplega 400 grunuðum
hryðjuverkamönnum er haldið
föngnum á Guantanamo-flóa og
hafa margir þeirra verið í haldi í
meira en fimm ár.
Enginn fanganna hefur getað
tekið mál sitt upp í bandarískum
rétti.
SDG

%(5$ /,-%24 (EFUR LÕST YFIR VILJA TIL AÈ

HITTA ARABALEIÈTOGA TIL FRIÈARVIÈR¾ÈNA
&2¡44!",!¨)¨!0

Í síðustu viku lögðu arabaríkin á ný fram tilboð sitt um land

fyrir frið. Í tilboðinu felst viðurkenning á Ísraelsríki og friður við
arabaríki gegn því að Ísrael skili
herteknum landsvæðum, ríki Palestínu verði komið á fót með Austur-Jerúsalem sem höfuðborg og
sanngjarnri lausn á málum flóttamanna.
Olmert fagnaði tilboðinu og
sagði það marka „byltingarkennda
breytingu“. Þó hafnar hann alfarið að palestínskum flóttamönnum verði leyft að snúa aftur til
fyrri heimkynna sinna sem nú eru
í Ísrael. „Ég mun aldrei sættast
á lausn sem byggir á því að þeir
snúi aftur til Ísraels, sama hve
margir.“
SDG

-«4-,) ,¹TLAUS

MËTM¾LI VORU FYRIR
UTAN STAÈINN ÖAR SEM
SAMNINGANEFNDIRNAR
S¹TU ¹ RÎKSTËLUM Å
3EOUL &2¡44!",!¨)¨!0

Þetta er stærsti viðskiptasamningur sem Suður-Kóreumenn hafa
nokkru sinni gert, en suður-kóreskt efnahagslíf hefur á liðnum 50
árum vaxið úr því að vera eitt hið
fátækasta í heimi í tíunda stærsta
hagkerfi heims.
Roh Moo-hyun, forseti SuðurKóreu, sagði í sjónvarpsávarpi af

(3+) ¥ (,/&45- .ORSKI JAFNV¾GIS

LISTAMAÈURINN %SKIL 2ONNINGSBAKKEN
STENDUR ¹ ÅSKLUMPI SEM HVÅLIR ¹ TVEIMUR
ÎRMJËUM REIPUM Å  METRA H¾È
YFIR FOSSI Å ÖJËÈGARÈINUM $OVREFJELL
4ILGANGURINN VAR AÈ SÕNA FRAM ¹ H¾TTUR
SEM FYLGJA HLÕNUN JARÈAR ./2$)#0(/4/3!&0
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PLAN EN ST¾KKUN ÖAÈ ER
EKKERT PLAN "m
2!..6%)' 2)34 &/234*«2)
!,#!. 6%)4 %++) !,6%' (6!¨
'%2)34 .34 %&4)2 !¨ 4),,®'5
5- $%),)3+)05,!' 6!2 (!&.!¨ ¥
¥"²!+/3.).'5 ¥ (!&.!2&)2¨)
&RÁTTABLAÈIÈ  APRÅL

Og finna bara annan
kaupanda
bcOG ALMENNUR VÎXTUR Å
RAFORKUNOTKUN Å LANDINU FYR
IRSJ¹ANLEGUR OG ÖESSIR VIRKJ
UNARKOSTIR Å ¶JËRS¹ ERU MJÎG
V¾NLEGIR AÈ OKKAR MATIm
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Sé ekki tilganginn
b¡G HEF NÒ
EKKERT ROSA
LEGA STERKA
SKOÈUN ¹ M¹L
INU EN ÁG SÁ
EKKI TILGANGINN
Å AÈ HAFA EITT
HVAÈ LÅTIÈ OG
ILLA SKILGREINT
HEIMAVARN
ARLIÈ m SEGIR
'ÅSLI *ËHANNS
SON EIGANDI
VERSLUNARINNAR
.EXUS UM
'¥3,) %).!233/.
TILLÎGUR "JÎRNS
6ERSLUNAREIGANDI
"JARNASONAR
UM STOFNUN  MANNA LAUNAÈS
VARALIÈS LÎGREGLUNNAR
¥ R¾ÈU "JÎRNS ¹ DÎGUNUM KOM
FRAM AÈ LIÈIÈ ¾TTI AÈ VERA TIL TAKS EF
ÖÎRF KREFUR VEGNA ÎRYGGIS RÅKISINS
'ÅSLI SEGIST EKKI ALVEG VITA HVAÈ ÖAÈ
ER SEM MENN HAFA SVONA MIKLAR
¹HYGGJUR AF AÈ GERIST HÁRNA
b6¾RI EKKI SNYRTILEGRA AÈ ST¾KKA
BARA SÁRSVEITINA OG HAFA ALVÎRU
ÖJ¹LFAÈA MENN Å ÖESSU 6IÈ ¾TTUM
FREKAR AÈ VERA ALGJÎRLEGA HERLAUS OG
F¹ AÈRAR ÖJËÈIR TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å VÎRN
UM MEÈ OKKUR %F +OSTA 2ÅKA KEMST
UPP MEÈ ÖAÈ AÈ HAFA ENGAN HER Ö¹
HLJËTUM VIÈ AÈ GETA ÖAÈ LÅKAm

Sólríkt og þægilegt í Jemen
b¡G ER Å *EMEN Å AUGNABLIKINU OG ÖAÈ ER ALLT GOTT
AÈ FRÁTTA HÁÈAN 6IÈ ERUM HÁRNA HËPUR ¥SLEND
INGA SAMAN ¹ FERÈALAGI OG ERUM BÒIN AÈ VERA
¹ FERÈALAGI Å TÅU DAGA 6IÈ VERÈUM HÁR Å
*EMEN Å ÖRJ¹ DAGA OG FÎRUM SVO TIL *ËR
DANÅU Å NOKKRA DAGA ¶AÈ ER BLESSUÈ
BLÅÈAN  STIGA HITI OG ¹KAFLEGA Ö¾GI
LEGT OG SËLRÅKT OG ALLIR Å HIMNASKAPI m
SEGIR *ËHANNA +RISTJËNSDËTTIR ¹HUGA
KONA UM M¹LEFNI OG MENNINGU -IÈ
!USTURLANDA
b¶ETTA ERU ALLT FÁLAGAR Å 6IN
¹TTU OG MENNINGARFÁLAGI -IÈ
AUSTURLANDA MEÈ MÁR Å HËPN
UM ¶ESSI FÁLAGSSKAPUR STYRK
IR JEMENSKAR STÒLKUR Å N¹M OG
VIÈ ERUM AÈ FARA AÈ HITTA KRAKK
ANA OKKAR ¹ MORGUN ;Å DAG= OG
SVO ERUM VIÈ BOÈIN Å MAT UPP

Dorrit Moussaieff forsetafrú er á
batavegi eftir að hún lærbrotnaði
á skíðum í Aspen á dögunum. Ekki
eru mörg ár síðan bóndi hennar
Ólafur Ragnar Grímsson axlarbrotnaði þegar hann féll af hestbaki.
Svo vildi til að Gunnar V. Andrésson var með í för þennan örlagaríka dag og náði víðfrægum myndum af Dorrit að hlúa að
Ólafi. Gunnar man eftir atvikinu eins og það hefði gerst í gær.
„Dorrit og Ólafur voru náttúrlega
heitasta parið á landinu en um
hana var ekkert vitað. Ég frétti
að Ólafur ætlaði að sýna kærustunni íslensk hross uppi á Leirubakka og hentist því þangað. Við
Ólafur unnum saman á Tímanum
og þekkjumst vel og úr varð að
mér var boðið með í útreiðatúrinn.
Eftir að óhappið henti lá Ólafur á
jörðinni og Dorrit hlúði að honum
en sjálfur hélt ég í hestana. Eftir
að hafa spurt Ólaf hvernig honum
liði sagði ég við hann: „Ólafur,

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV

us
Valdar gerðir af Lot
turum
Professional skömm
llingum
og tilheyrandi áfy
na.
gu
rtin
sny
ir
fyr

3.982 kr.
Hvítur enMotion snertifrír skammtari

1.865 kr.
Hvítur sápuskammtari Foam

1.865 kr.

'5..!2 6 !.$2¡33/. %R OFTAR EN EKKI

RÁTTUR MAÈUR ¹ RÁTTUM STAÈ MEÈ MYNDA
VÁLINA
&2¡44!",!¨)¨4%)452

nú er ég í þínu ferðalagi en ég
vil gjarnan eiga mynd af forseta
mínum þar sem hann liggur slasaður.“ Ólafur tók sér smá umhugsunarfrest en sagði svo: „Já, Gunni
minn, þú verður víst að segja frá
þessu með myndavélinni þinni.““
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, lenti í alvarlegu bílslysi í fyrra. Þrátt fyrir
mikil meiðsl bar formaðurinn sig
vel og boðaði til blaðamannafundar á sjúkrabeðinum. „Hann braut
þrettán rifbein, öll vinstra megin
eins merkilegt og það nú er. Þetta
er skondin mynd að því leyti að á
henni stendur Hlynur Hallsson,
varaþingmaður Steingríms, skellihlæjandi yfir formanni sínum,“
segir Gunnar og hlær.
Steingrímur Hermannsson lenti
í nokkrum frægum óhöppum, til
dæmis þegar hann sagaði af sér
fingur við smíðastörf. Árið 1986,
þegar hann var forsætisráðherra,
studdist hann hins vegar við hækjur þegar Gunnar tók af honum
fræga mynd. „Steingrímur hafði
farið í aðgerð á ökkla út af gömlum meiðslum,“ rifjar Gunnar upp.
„Ég hringdi heim til hans til að gá
hvort ég mætti ekki heimsækja
hann en þá sagði Edda mér að hann
væri farinn í vinnuna á hækjum.
Ég hentist upp í stjórnarráð til að
freista þess að ná honum þar sem
hann kæmi upp tröppur stjórnarráðsins. Steingrímur var greinilega ekki sáttur þegar hann kom
auga á mig, því hann slæmdi frá
sér annarri hækjunni og hvæsti:
„Andskotinn, ert þú hérna?“ Hann
vildi helst ekki láta sjá sig svona
á sig kominn og helst stugga mér
frá. Ég sat hins vegar sem fastast
og náði mynd af honum þegar
hann stökk upp tvær tröppur í
einu stökki. Eftir að hann lenti og
hafði náð jafnvægi, leit forsætisráðherrann á mig og spurði: „Var
þetta ekki flott hjá mér?““
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

Hvítt WC Compact statíf fyrir tvær rúllur
«,!&52 /' $/22)4 ,ÅTIÈ VAR VITAÈ
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N b¡G REYNDI AÈ VERA
EINS OG 'RACE +ELLY m
SYNGUR -IKA EN GAFST
UPP ÖVÅ HÒN LÅTUR ALLTAF
ÒT FYRIR AÈ VERA OF
SORGM¾DD ¶ESSI
FYRRUM BANDARÅSKA
LEIKKONA OG PRINSESSA AF -ËNAKË
VAR EIN ¹STS¾LASTA LEIKKONA
"ANDARÅKJANNA ¹  ÎLD OG ÖËTTI
LÅF HENNAR ¾VINTÕRI LÅKAST EFTIR AÈ
HÒN HÒN FANN SINN DRAUMAPRINS
-ËNAKËPRINSINN 2AINIER ))) ¶AU
GIFTUST  APRÅL  OG EIGNUÈ
UST ÖRJÒ BÎRN +ARËLÅNU ,OVÅSU
-ARGRÁTI !LBERT )) OG 3TEFANÅNU
-ARÅU %LÅSABETU 'RACE +ELLY LÁST Å
BÅLSLYSI ¹RIÈ  ÖEGAR HÒN FÁKK
HJARTA¹FALL VIÈ STÕRIÈ

Íslensk fyrirmenni eru
brothætt líkt og alþýðan eins og dæmin sanna.
Gunnar V. Andrésson ljósmyndari rifjar upp nokkrar
frægar myndir sem hann
hefur tekið af íslenskum
góðborgurum eftir að þeir
hafa orðið fyrir hnjaski.

í apríl 2007

Rekstrarvörur
ára 1982–2007

(). 3/2'-$$!
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Brothætt fyrirmenni líkt og aðrir

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional
Á tilboði

RV6230D

Å FJALLAB¾ SEM HEITIR ¶ULA TIL STÒLKU SEM HEIT
IR &ATIMA OG KEMUR MEÈAL ANNARS VIÈ SÎGU Å
BËKINNI MINNI UM !RABÅUKONUR (ÒN ¾TLAR AÈ
BJËÈA OKKUR Å MAT &ËLKIÈ ER NÒNA ALLT ÒTI
AÈ RÎLTA OG VILLAST UM Å GÎMLU BORGINNI
SEM ER ALGJÎRT ¾VINTÕRI m SEGIR *ËHANNA
SEM SJ¹LF HEFUR VERIÈ VAKIN AF V¾RUM
BLUNDI
*ËHANNA SEGIST EKKI HAFA STOFNAÈ
NEINA FERÈASKRIFSTOFU b¶ETTA ER FERÈA
KLÒBBUR SEM FËLK GETUR GENGIÈ Å EF
ÖAÈ ER FÁLAGAR Å 6IN¹TTUFÁLAGI -IÈ
!USTURLANDA 6IÈ FERÈUMST SAMAN
EN FËLK VERÈUR AÈ VERA FÁLAGS
BUNDIÈ TIL AÈ FARA Å FERÈIRNARm
µMISLEGT ER ¹ DÎFINNI Å FÁLAGINU
¥ MAÅ VERÈUR FERÈALAG TIL +¹KAS
USLANDANNA Å SEPTEMBER TIL 3ÕR
LANDS OG «MAN Å NËVEMBER

'2!#% +%,,9

UM SAMBAND $ORRITAR OG «LAFS
FYRIR HINN ÎRLAGARÅKA REIÈTÒR ÖAR
SEM 'UNNAR VAR MEÈ Å FÎR

34%).'2¥-52 6)¨ 34*«2.!22¨)¨ &ORS¾TISR¹ÈHERRANN VÅLAÈI EKKI FYRIR SÁR AÈ FARA
TV¾R TRÎPPUR Å EINU STÎKKI ÖËTT HANN STYDDIST VIÈ H¾KJU
&2¡44!",!¨)¨'6!

34%).'2¥-52  3*²+2!"%¨) -IKIL MILDI ÖËTTI AÈ EKKI FËR VERR ÖEGAR FORMAÈUR 6INSTRI
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 (EILDARVELTA FYRIRT¾KJA ¹ ¥SLANDI VEGNA FRAMLEIÈSLU
M¹LMA Å MILLJËNUM TALIÈ


&LËÈBYLGJA SKALL ¹ 3ALËMONSEYJUM Å SUÈVEST
ANVERÈU +YRRAHAFI Å G¾R EFTIR HARÈAN JARÈ
SKJ¹LFTA UNDIR HAFSBOTNI NORÈVESTUR AF EYJA
KLASANUM















Að ná sér eftir innri átök

(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur

(VERJIR BYGGJA 3ALËMONSEYJAR
 3ALËMONSEYJUM BÒA  MANNS 9FIR
 PRËSENT EYJARSKEGGJA ERU AF ÖJËÈFLOKKI
MELANESA EN HEIFTARLEGUR RÅGUR RÅKIR MILLI IS
ATABÒA ¹ 'UADALCANAL ST¾RSTU EYJU EYJAKLAS
ANS OG MALAÅTA SEM FLUST HAFA ÖANGAÈ FR¹
GRANNEYNNI -ALAITA 4IL ¹TAKA KOM ¹RIÈ 
ÖEGAR &RELSISHREYFING ISATABÒA HËF AÈ REKA
MALAÅTA ¹ BROTT OG SAKAÈI Ö¹ UM AÈ HAFA
LAND OG STÎRF AF HEIMAMÎNNUM 5M 
MANNS HRÎKTUST FR¹ HEIMILUM SÅNUM OG
MARGIR ÖEIRRA YFIRG¹FU SÅÈAN 'UADALCANAL
-EÈAL MALAÅTA REIS UPPREISNARHREYFING
IN !RNARHREYFING MALAÅTA (ÒN EFNDI TIL VALDA

R¹NS Å JÒNÅ  OG ÖVINGAÈI
Ö¹VERANDI FORS¾TISR¹ÈHERRA
TIL AÈ SEGJA AF SÁR (ANN HEFÈI
ÖAÈ SÁR TIL SAKA UNNIÈ AÈ TAKA
EKKI ¹ VANDANUM EN ÖEGAR
HÁR VAR KOMIÈ SÎGU HÎFÈU UM
 MANNS L¹TIÈ LÅFIÈ Å ¹TÎK
UM HËPANNA

%R BORGARASTRÅÈINU LOKIÈ
&RIÈARSAMKOMULAG VAR UNDIR
RITAÈ FYRIR MILLIGÎNGU STRALA Å
OKTËBER  %N ËSTJËRNAR
¹STAND HÁLT ¹FRAM OG SVO FËR
AÈ STRALAR SENDU FRIÈARG¾SLULIÈ ¹ VETTVANG
¹RIÈ 
&RIÈARG¾SLULIÈIÈ HANDTËK MARGA FOR
SPRAKKA UPPREISNARMANNA SAFNAÈI ÖÒSUND
UM ËLÎGLEGRA VOPNA OG HAFÈI EFTIRLIT MEÈ FERLI

SEM LEIDDI TIL ÖESS AÈ LÎG OG
REGLA KOMST SM¹M SAMAN ¹
AÈ NÕJU

%FNAHAGSUMB¾TUR
-ARKMIÈ ¹STRALSKRA STJËRN
VALDA MEÈ AFSKIPTUNUM ER
AÈ GERA 3ALËMONSEYJAR SJ¹LF
UM SÁR NËGAR %N EFNAHAGSBATI
HEFUR L¹TIÈ ¹ SÁR STANDA "ORG
ARASTRÅÈS¹STANDIÈ GERÈI LAND
IÈ N¾R GJALDÖROTA OG ËEIRÈIR
SEM BRUTUST ÒT Å KJÎLFAR KOSN
INGA SEM HALDNAR VORU Å APRÅL
 GERÈU AÈ ENGU SUMAR ÖEIRRA FRAMFARA
SEM N¹ÈST HÎFÈU FR¹ ¹RINU 
%FNAHAGSLÅFIÈ BYGGIST AÈ VERULEGU LEYTI ¹
ÒTFLUTNINGI HARÈVIÈAR OG ANNARRA SKËGARAF
URÈA SEM S¾TA MIKLUM VERÈSVEIFLUM

Útstrikanir hafa meira vægi nú
Lögum um kosningar var
breytt árið 2000, svo að
kjósendur hefðu meiri áhrif
á uppröðun þingmannalista.
Þau eru nú talsverð. Striki
fjórðungur kjósenda til að
mynda yfir nafn frambjóðanda í öðru sæti, dugir það
til að koma honum út af
þingi, miðað við að listinn
komi tveimur mönnum inn
á þing í því kjördæmi.

36!-,!¨ ¥ ()4!.5- )NDVERSKI BENGAL
TÅGURINN !PARNA K¾LIR SIG NIÈUR Å SVALRI
TJÎRN ¹ HEITUM DEGI Å .EHRU DÕRAGARÈIN
UM ¹ )NDLANDI
./2$)#0(/4/3!&0

Í lögum um kosningar frá árinu
2000 var vægi útstrikana í kosningum til Alþingis aukið til muna.
Nefndin sem vann að frumvarpinu,
taldi þetta nauðsynlegt „þannig að
veruleg hreyfing meðal kjósenda
gæti haft áhrif á það hverjir af
frambjóðendum hljóta þingsæti“.

Opið hús
í dag á milli kl. 16.00 og 18.00

Starfsmenn Heimilis fasteignasölu
verða á staðnum

&2¡44!3+µ2).'
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KLEMENS FRETTABLADIDIS

Samkvæmt kosningalögum sem
giltu á tímabilinu 1987 til 2000,
þurfti meira en helmingur kjósenda að strika frambjóðanda út,
svo hann félli úr sæti. Þetta þótti
„fullströng krafa“. Nefndin mat
það eðlilegt að mörkin væru talsvert fyrir neðan fimmtíu prósent.
Því lagði nefndin til að „Bordareglan“ yrði tekin upp aftur, en
hún gilti fram að breytingu á
kosningalögum 1959. Til að gæta
hófsemi var þó dregið úr vægi
hennar nokkuð.
Reglan tekur til aðalmanna og
varamanna. Nái tveir menn kosningu af sama listanum, nægir að
fleiri en 25 prósent kjósenda striki
út annan mann listans til að fella
hann og gera að varamanni.
Í greinargerð með lögunum
segir: „Fái listi sem dæmi 4.000 atkvæði og tvo menn kjörna eru fjórum efstu mönnum listans reiknuð atkvæði og ef engar breytingar
hafa verið gerðar á kjörseðlum (útstrikun eða umröðun) hefur fyrsti
maður 4.000 atkvæði, annar maður
3/4 eða 3.000 atkvæði, þriðji maður
2/4 eða 2.000 atkvæði og fjórði
maður 1/4 eða 1.000 atkvæði.“
Staða annars og þriðja manns
er því jöfn í þessu dæmi, ef 1000
kjósendur strika þann í öðru sætinu út, miðað við 110. lagagrein.
Hann fengi þá ekki nema 3/4 af
3000 atkvæðum eða 2250 atkvæði,
en sá í þriðja sæti væri með 2/4 af
3000 atkvæðum, eða 1500 atkvæði.
En að auki væri hann með 3/4 af
1000 atkvæðum eða 750 atkvæði.
Alls 2250 atkvæði. Maður númer
tvö á listanum kemst því ekki á

+*®2+!33) +JËSENDUR HAFA MUN MEIRA VALD EN FLESTIR GERA SÁR GREIN FYRIR EFTIR LAGA

BREYTINGU ¹RIÈ 

þing ef 1001 kjósandi listans strikar hann út.
Samkvæmt sömu reikningskúnstum má ætla að fimmtungur
kjósenda gæti dugað til að meina
þriðja manni á lista, sem fengi

&2¡44!",!¨)¨%«,

þrjá menn kjörna, um sæti á Alþingi. Þriðjungur kjósenda þyrfti
að strika út manninn í öðru sæti,
á lista sem fengi sömu þrjá mennina, til þess að hann sæi á eftir
þingsætinu.
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¶INGFRAM
BOÈ RNA *OHN
SEN VAKTI KURR
MEÈAL SJ¹LF
ST¾ÈISMANNA
SEM ËTTUÈUST AÈ
ÖAÈ HEFÈI SL¾M
¹HRIF ¹ KJÎRGENGI
FLOKKSINS ¹ LANDS
VÅSU %FTIR AÈ KJÎR "!,$52
D¾MISR¹È 3J¹LF
¶«2(!,,33/.
ST¾ÈISFLOKKSINS Å
3UÈURKJÎRD¾MI SAMÖYKKTI ËBREYTT
AN FRAMBOÈSLISTA HEFUR LÅTIÈ HEYRST
Å Ë¹N¾GJURÎDDUM !È ËBREYTTU
KJÎRFYLGI 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS ÖYRFTI
ÖRIÈJUNGUR KJËSENDA HANS Å 3UÈUR
KJÎRD¾MI AÈ STRIKA YFIR NAFN RNA
TIL AÈ HANN K¾MIST EKKI ¹ ÖING
"ALDUR ¶ËRHALLSSON PRËFESSOR Å
STJËRNM¹LAFR¾ÈI VIÈ (¹SKËLA ¥S
LANDS ¹ EKKI VON ¹ AÈ SVO VERÈI
b¶AÈ ÖARF GÅFURLEGA Ë¹N¾GJU ¹TAK
OG HERFERÈ TIL AÈ ÖRIÈJUNGUR KJËS
ENDA TAKI SIG TIL OG STRIKI MANN ÒT
AF LISTA OG ÖAÈ ER MJÎG ËLÅKLEGT AÈ
ÖAÈ GERIST ¡G SÁ ENGAR FORSEND
UR Å 3UÈURKJÎRD¾MI TIL ÖESS ¡G SÁ
EKKI BETUR EN AÈ SJ¹LFST¾ÈISMENN
ÖAR SÁU ALMENNT MJÎG ¹N¾GÈ
IR AÈ HAFA RNA ¹ LISTA m SEGIR "ALD
UR (ANN HAFI FREMUR TRÒ ¹ ÖVÅ AÈ
Ë¹N¾GÈIR KJËSENDUR VELJI AÈRA
FLOKKA

b4IL ÖESS AÈ FINNA HVERJIR ÖESSARA FRAMBJËÈENDA HAFA N¹È KOSNINGU SKAL
LANDSKJÎRSTJËRN REIKNA ÖEIM FRAMBJËÈENDUM SEM TIL ¹LITA KOMA SKV  MGR
ATKV¾ÈATÎLU &RAMBJËÈANDI SEM SKIPAR  S¾TI ¹ ËBREYTTUM ATKV¾ÈASEÈLI
EÈA ER RAÈAÈ Å ÖAÈ S¾TI ¹ BREYTTUM SEÈLI F¾R EITT ATKV¾ÈI 3¹ SEM LEND
IR MEÈ SAMA H¾TTI Å  S¾TI F¾R ÖAÈ BROT ÒR ATKV¾ÈI AÈ Å NEFNARA SÁ RÎÈUN
ARTALA EN Å TELJARA SÒ TALA AÈ FR¹DREGNUM EINUM 3ÅÈAN L¾KKAR TELJARINN UM
EINN VIÈ HVERT S¾TI
3¹ FRAMBJËÈANDI ¹ HVERJUM LISTA SEM F¾R H¾STA ATKV¾ÈATÎLU SKV 
MGR HLÕTUR  S¾TI LISTANS 3¹ FRAMBJËÈANDI SEM F¾R N¾STH¾STA ATKV¾ÈA
TÎLU HLÕTUR  S¾TIÈ OG ÖANNIG KOLL AF KOLLI UNS LOKIÈ ER ÒTHLUTUN ÖINGS¾TA
OG S¾TA VARAMANNA .Ò F¹ TVEIR EÈA FLEIRI FRAMBJËÈENDUR JAFNH¹A ATKV¾ÈA
TÎLU OG SKAL Ö¹ HLUTA UM RÎÈ ÖEIRRA ¹ LISTANUM
!ÈRIR FRAMBJËÈENDUR EN ÖEIR SEM KOMA TIL GREINA SEM ÖINGMENN OG
VARAÖINGMENN SKV  MGR HALDA ÖEIM S¾TUM SEM ÖEIR SKIPA ¹ FRAMBOÈS
LISTA ¹N TILLITS TIL BREYTINGA SEM GERÈAR HAFA VERIÈ ¹ KJÎRSEÈLUMm

+*«3%.$52 4!+) %)'). +6!2¨!.)2
,ANDSSAMBAND SJ¹LFST¾ÈISKVENNA HYGGST EKKI BEITA SÁR
FREKAR VEGNA RNA *OHNSEN EÈA SÁRSTAKLEGA HVETJA TIL ÒT
STRIKANA SEGIR STA -ÎLLER FORMAÈUR SAMBANDSINS b6IÈ
KOMUM OKKAR SJËNARMIÈUM ¹ FRAMF¾RI ¹ SÅNUM TÅMA
®LLUM ER LJËST HVER NIÈURSTAÈAN VAR &ORYSTUMÎNNUM
FLOKKSINS VAR SENT BRÁF ÖAR SEM VIÈ LÕSTUM ¹HYGGJUM AF
FRAMBOÈI RNA AÈ ÖAÈ HEFÈI ¹HRIF ¹ FYLGI FLOKKSINS ¹ LANDS
VÅSU ¶AÈ VAR SVO LÕÈR¾ÈISLEG NIÈURSTAÈA KJÎRD¾MISÖINGS
AÈ RNI T¾KI S¾TI ¹ LISTA OG VIÈ MUNUM ÖVÅ EKKI FYLGJA M¹L
INU FREKAR EFTIR m SEGIR HÒN
34! -®,,%2
3AMBAND UNGRA SJ¹LFST¾ÈISMANNA SENDI Å FYRRA FR¹ SÁR
¹LYKTUN ÖAR SEM GERÈ VAR KRAFA UM AÈ RNI bSÕNDI AUÈMÕKTm TIL AÈ ENDUR
HEIMTA TRAUST FLOKKSMANNA "ORGAR ¶ËR %INARSSON FORMAÈUR 353 SEGIST EKKI
HELDUR ¾TLA AÈ VEKJA ATHYGLI ¹ ÖESSUM MÎGULEIKA TIL ÒTSTRIKANA (VER OG EINN
VERÈI AÈ ¹KVEÈA FYRIR SIG

Til hamingju Sigrún!
Sigrún Eldjárn er fyrsti handhafi Sögusteins
– barnabókaverðlauna IBBY og Glitnis.

Eyja gullormsins
Fyrsta sagan í nýjum
ævintýraþríleik þar sem allt
getur gerst! Lestu þessa áður
en Eyja glerfisksins kemur í
haust!
Tilboðsverð

Gula sendibréfið
Æsispennandi saga úr óbyggðum fyrir
ævintýraþyrsta krakka. Sigrún Eldjárn
samdi söguna og teiknaði myndirnar
EN HVER SKRIFA?I GULA SENDIBRÉFI??

Tilboðsverð

2.290 kr.

1.890 kr.

Tilboðsverð

1.490 kr.

Kuggur – Nýir vinir
Kuggur – Í sveitinni
Kuggur – Geimferð
Kuggur – Prinsinn og drekinn
Tilboðsverð
Kuggur – Þorrablót
590 kr./stk.
Kuggur – Jólaleg jól
Óborganlegar sögur um Kugg og vini hans – hinar
eldfornu en hressu mæðgur Málfríði og mömmu hennar.
Skelltu þér með Kuggi í sveitina eða út í geiminn!

Væntanleg
í maí
Drekastappan
Hörpu og Hróa vantar
dreka til að stappa en það
reynist þrautin þyngri að
finna hann. Í drekaleitinni
finna þau aftur á móti
ýmislegt annað sem ýmist
er gagnlegt fyrir þá eða
einhverja aðra.
Stórskemmtileg saga um
snjalla krakka sem alltaf
dettur eitthvað nýtt í hug.

Langafi drullumallar /
Langafi prakkari
Langafi hennar Önnu er
enginn venjulegur langafi!
Hann bakar drullukökur og
veiðir langömmur en er
samt alveg staurblindur.
Sögurnar um hann eru
væntanlegar að nýju í einni
bók með vorinu!

Tilboðsverð
Týndu augun
Tilboðsverð
2.290 kr.
Frosnu tærnar
1.490 kr.
Steinhjartað
Þrjár bækur um systkinin Stínu og Jonna og viðureign þeirra
við álagaþoku, óbærilegan kulda, brjálaða dverga og ýmsar
aðrar hættur. Þessar bækur fara vel í hendi og eru fullar af
skemmtilegum litmyndum.
Tilboðsverð

890 kr.
Stafrófskver
Talnakver
Hér geturðu æft þig í
stöfunum og tölunum
með hjálp snjallra vísna
Þórarins Eldjárns við
líflegar myndir Sigrúnar.

Tilboðsverð

1.890 kr.
Teitur tímaflakkari
Teitur í heimi gulu dýranna
Geimeðlueggin
Teitur tímaflakkari kallar ekki allt
ömmu sína þegar kemur að
vísindauppgötvunum. Með hjálp
Tímóteusar uppfinningamanns
flakkar hann um tímann og
eignast vini í fortíð og framtíð –
og meira að segja úti í geimnum!

Tilboðsverð

Tilboðsverð
740 kr./stk.

1.690 kr.

Hefurðu lesið þær allar?

edda.is
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+OSNINGABAR¹TTA &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS ER HAFIN

Leikur að eldi
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2
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rjálslyndi flokkurinn hóf kosningabaráttu sína með
auglýsingu sem birtist hér í Fréttablaðinu á sunnudaginn. Auglýsing þessi hefur vakið umræðu og ekki að
ástæðulausu. Hún er enda til þess fallin að sá efasemdum í garð stórs hóps fólks sem gegnir lykilhlutverki í
íslensku samfélagi, útlendinga. Þessi hópur hefur stækkað ört
undanfarin misseri enda hefur þörfin fyrir fleiri hendur verið
brýn í litlu landi.
Í auglýsingunni frá Frjálslynda flokknum er látið að því liggja
að þótt útlendingar séu ekki vandamál á Íslandi í dag sé líklegt
að að því kunni að koma síðar.
Frjálslyndi flokkurinn varð fyrst og fremst til utan um eitt
mál, kvótamálið. Eins máls flokkar lenda iðulega í tilvistarkreppu þegar málin þeirra eru ekki lengur í brennidepli. Þetta
hefur gerst hjá Frjálslynda flokknum og leiðir til þess að þeir
grípa þetta mál og gera að sínu.
Útspil flokksins sem hófst fyrir alvöru í haust með grein Jóns
Magnússonar í Blaðinu, Ísland fyrir Íslendinga, og með beinum
eða óbeinum hætti leiddi til brotthvarfs hluta flokksmanna, er
vægast sagt óheppilegt og ógeðfellt ef dýpra er í árinni tekið.
Í slagorðinu „Ísland fyrir Íslendinga“ felst í raun kostuleg
þversögn ef litið er á raunveruleikann í Evrópu samtímans. Þeir
útlendingar sem hingað koma eru nánast undantekningalaust
komnir til þess að vinna. Framlag þeirra til atvinnulífsins og þar
með hagkerfisins á Íslandi er stórt og raunar skapa þeir íslensku
þjóðarbúi miklar tekjur. Á sama tíma er útrás Íslendinga kunnari en frá þurfi að segja og þeir skipta þúsundum Íslendingarnir sem gista önnur lönd ýmist til náms eða starfa. Engum Íslendingum dettur í hug að taka sér stöðu á torgum og heimta að þetta
fólk komi heim fremur en að vera byrði á öðrum þjóðum.

„Ljóst er hins vegar að á akri fordómanna er atkvæðavon og þangað virðist Frjálslyndi flokkurinn
ætla að leita.“
Útlendingar á Íslandi eru ekki vandamál. Þeir koma hingað til
starfa, halda sumir aftur heim meðan aðrir eru um kyrrt. Nær
er að efna til umræðu um það hvernig við getum bætt þá þjónustu sem við veitum útlendingum sem hér setjast að. Aðlögun að
íslensku samfélagi og kennsla í íslensku máli skiptir hér höfuðmáli. Umræðan þarf að snúast um þessa þætti en ekki takmörkun á fjölda þeirra sem hingað koma.
Þær hugmyndir sem fram koma í auglýsingu Frjálslynda
flokksins ala á tortryggni í garð útlendinga og þaðan er skammt
í kynþáttafordómana. Allir vita hvaða ógn stafar af þeim fordómum. Ljóst er hins vegar að á akri fordómanna er atkvæðavon og þangað virðist Frjálslyndi flokkurinn ætla að leita.
Tilraun Frjálslynda flokksins til atkvæðaveiða með þessum
hætti er leikur að eldi og reynslan hefur sýnt að eldur af þessu
tagi getur breyst í bál sem illa ræðst við.

²4'&5&¡,!' 
2)434*«2!2 *ËN +ALDAL OG ¶ORSTEINN 0¹LSSON !¨34/¨!22)434*«2) 3TEINUNN 3TEF¹NSDËTTIR &2¡44!34*«2!2 !RNDÅS
¶ORGEIRSDËTTIR "JÎRGVIN 'UÈMUNDSSON OG 3IGRÅÈUR "JÎRG 4ËMASDËTTIR &5,,42²) 2)434*«2! 0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
&RÁTTABLAÈIÈ KEMUR ÒT Å  EINTÎKUM OG ER DREIFT ËKEYPIS ¹ HEIMILI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU !KUREYRI OG ÖÁTTBÕLISSV¾ÈUM
¹ SUÈVESTURHORNINU %INNIG ER H¾GT AÈ F¹ BLAÈIÈ Å VÎLDUM VERSLUNUM ¹ LANDSBYGGÈINNI &RÁTTABLAÈIÈ ¹SKILUR SÁR RÁTT TIL AÈ
ISSN  
BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

¥STÎÈULEYSI
b¥ (AFNARFIRÈI ER ;= 'ESTUR AÈ GERA
ALLT VITLAUST MEÈ ÖVÅ AÈ HEIMTA ÅBÒA
KOSNINGU UM ST¾KKUN ¹LVERSINS 3AM
FYLKINGIN ER EIGINLEGA BÒIN AÈ FALLAST
¹ KOSNINGUNA ¶AÈ ER TVÅEGGJAÈ HJ¹
'UNNARI 3VAVARSSYNI OG GAMLA BAK
ARASVEININUM Å STËLI B¾JARSTJËRA !UÈ
VITAÈ VERÈUR ST¾KKUNIN SAMÖYKKT
BEINT LÕÈR¾ÈI TREYST MEÈ KOSNING
UNNI Å ANDA 3AMFYLKINGARINNAR p EN
'ESTUR LITLI 3VAVARSSON MUN KOMA ÒT
SEM SIGURVEGARI FYRIR ÖAÈ EITT AÈ KNÕJA
HANA FRAM ;c= 3VO MÅNIR MENN ¾TTU
AÈ HUGSA SIG TVISVAR UM ¹ÈUR
EN ÖEIR HLEYPA ÖESSU LENGRAn
¶ETTA SAGÈI ®SSUR 3KARPHÁÈ
INSSON ÖINGFLOKKSFORMAÈUR
3AMFYLKINGARINNAR ¹ VEFSÅÈU
SINNI UM 'EST 3VAVARS
SON FRAMBJËÈANDA

¹ LISTA 6INSTRI GR¾NNA OG ÅBÒAKOSNING
UNA Å (AFNARFIRÈI ¶¹ FANNST ®SSURI ÖAÈ
bTVÅEGGJAÈn AÈ FALLAST ¹ ÅBÒAKOSNINGU
UM ST¾KKUN ¹LVERS !LCAN Å 3TRAUMS
VÅK 3ÅÈAN SEGIR HANN EINNIG AÈ bAUÈ
VITAÈn VERÈI ST¾KKUNIN SAMÖYKKT %IN
HVER KYNNI AÈ KALLA ÖETTA ÅSTÎÈULEYSI
SÁ MIÈ TEKIÈ AF ÖVÅ AÈ ®SSUR VAR ALFAR
IÈ ¹ MËTI ST¾KKUNINNI SAMKV¾MT YF
IRLÕSINGUM ¹ OPINBERUM VETTVANGI OG
AUK ÖESS AÈ HREYKJA SÁR AF ÅBÒAKOSN
INGU 3AMFYLKINGARINNAR
%NGINN GEFIÈ SIG FRAM
¶INGMENN TÎLDU RÁTTL¾TANLEGT AÈ F¾RA
SÁR BETRI EFTIRLAUN HELDUR EN TÅÈKAST
HJ¹ FLESTUM ÎÈRUM STARFS
STÁTTUM ¹ ÖEIM FOR
SENDUM MEÈAL ANN
ARS AÈ ÖEIR G¾TU TALIST
bËHEPPILEGIRm STARFS

MENN ¹ ALMENNUM VINNUMARKAÈI
EINS OG FRAM KEMUR Å ATHUGASEMD
UM MEÈ LÎGUM SEM SAMÖYKKT VORU
¹ !LÖINGI &YRIR VIKU ¹ ÖESSUM STAÈ
BAÈ ÁG Ö¹ SEM TÎLDU SIG GETA TAL
IST ËHEPPILEGIR STARFSMENN ¹ ALMENN
UM VINNUMARKAÈI EFTIR AÈ HAFA TEKIÈ
Ö¹TT Å AKADEMÅSKRI OG ÖVERFAGLEGRI
VINNU ¹ !LÖINGI AÈ GEFA SIG FRAM ¶AÈ
ER SKEMMST FR¹ ÖVÅ AÈ SEGJA AÈ ENGINN
HEFUR GERT ÖAÈ ¶INGMENN ÒR ÎLLUM
FLOKKUM STUDDU EFTIRLAUNAFRUMVARP
IÈ MEÈAL ANNARS ¹ ÖESSUM RÎKUM OG
ÖVÅ HLÕTUR EINHVER AÈ HAFA FUNDIÈ FYRIR
ËÖ¾GINDUM ¹ ALMENNUM VINNUMARK
AÈI VEGNA ÖINGSTARFANNA .EMA ÖING
MENN HAFI VERIÈ SVO ËSMEKKLEGIR AÈ
SETJA ÖESSA RÎKSEMD Å AT
HUGASEMDIR MEÈ LÎGUNUM
¹N FORD¾MA
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

Draugar og saltfiskur
D

raugar, galdrar, gömul sendibréf, ljósmyndir, saltfiskur
og ís. Þemasöfn og þemasýningar eru skemmtileg nýjung, vaxtarsproti sem hefur dafnað á undanförnum árum. Þetta eru yfirleitt lítil söfn og sýningar sem
byggja á gömlum merg en nýjum
hugmyndum og hafa forna menningu í hávegum. Þau eru vítt og
breitt um landið og laða til sín
fjölmarga ferðamenn og aðra
gesti á hverju ári auk þess sem
þau auðga námsumhverfi skólanemenda í viðkomandi byggðarlögum og mannlíf allt. Víða hefur
verið byggt á gömlum grunni
og gömlum veikleikum breytt í
styrk. Þannig hefur Vestfirðingum stundum verið legið á hálsi
fyrir að brenna fleiri galdramenn á miðöldum en tíðkaðist
í öðrum landshlutum. Nú hafa
Vestfirðingar tekið þessar fornu
ávirðingar og snúið vörn í sókn
með galdrasýningu á Ströndum
sem laðar til sín fjölda gesta á ári
hverju. Þá muna margir íslenska
kvikmynd sem hét „Fiskur undir
steini“ og þótti gera heldur lítið
úr sjávarþorpum landsins. Sérstaklega var Grindavík nefnd til
sögunnar í því samhengi og einhverjir Grindvíkingar tóku þetta
dálítið nærri sér á sínum tíma.
En nú hefur þessu hnjóði verið
snúið í hrós með prýðilegu saltfisksafni í Grindavík. Þessi söfn
og mörg fleiri taka fyrir sérstök
þemu, oft í samhengi við sitt nánasta umhverfi. Það blasti auðvitað við að setja upp jöklasafn
á Hornafirði, við rætur Vatnajökuls, stærsta jökuls í Evrópu.
Þemasöfnin eru enn fleiri og enn
er t.d. ónefnt drauga- og huldufólkssafnið á Stokkseyri þótt
ég viti reyndar ekki til þess að
draugar og huldufólk hafi verið
þar um slóðir í meira mæli en
annars staðar á landinu, alls staðar hefur verið gnótt það best ég
veit. Vesturfarasafn var sett upp
á Hofsósi og tekur sérstaklega
fyrir gífurlega fólksflutninga frá
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Íslandi til Kanada í lok 19. aldar.
Vafalaust eru slík söfn enn fleiri
og víðar.
Hefðbundin minjasöfn eru
mjög mörg á landinu og hafa flest
orðið til upphaflega fyrir söfnunaráráttu einstaklinga. Framan
af hefur ýmsum þótt menn vera
að safna gömlu drasli sem betur
væri komið á ruslahaugum lands-

En víða um land eru slíkir
vaxtarsprotar sem auðga
og efla menningu okkar og
mannlíf.

ins en áður en við er litið eru orðin
til minjasöfn og mörg þeirra eru
skemmtilega uppsett og vel frágengin. Vissulega eru rokkar og
snældur sums staðar í óhóflegu
magni en þeim mun skemmtilegra er t.d. að skoða gamlar ljósmyndir af gengnum kynslóðum,
ekki síst við leik og störf. Að öllu
jöfnu er skemmtilegast að skoða
það sem er sérstakt fyrir hvern
landshluta og byggðarlag fyrir
sig og forsvarsmenn þessara
safna eiga heiður skilinn. En sérstök þemasöfn eins og áður var
getið eru nýrri af nálinni og þau
eru öðru vísi. Aðsóknin að mörgum þessara safna sýnir að fólk
hefur áhuga á slíkum sýningum,
jafnt Íslendingar sem erlendir
gestir. Söfnin skapa að auki atvinnu í heimabyggðum sínum og

af þeim verða til óbeinar tekjur í
formi veitingasölu og ýmiskonar
þjónustu í bæjum og þorpum.
Það er afar mikilvægt að metnaður og fagmennska ráði ríkjum
við uppsetningu slíkra safna og
sýninga og það er alveg sérstaklega ánægjulegt að ganga um
nýja álmu huldufólkssafnsins á
Stokkseyri. Þar hefur verið vandað til verka, hver steinn lagður af
útsjónarsemi og góðum smekk og
skemmtilegar hugmyndir eru vel
útfærðar.
Draugasafnið á sömu umsögn
skilið og ekki spillir frábær lestur
Þórs Vigfússonar, leiðsögumanns
og kennara, sem gestir njóta að
hlusta á um leið og gengið er um
sýninguna. Það er í rauninni frábært hvernig Stokkseyri hefur
tekist að komast á kortið fyrir
áhuga og dugnað nokkurra einstaklinga. Þetta fallega og snyrtilega þorp er ekki beint í alfaraleið niðri á sjávarkambi og í mýrarjaðri. En þarna hefur tekist að
nýta gömul hús og sérstæða náttúru og umhverfi á skemmtilegan
hátt. Þarna er ýmislegt í boði sem
laðar stóra hópa á staðinn til að
næra líkama og sál.
Af sama meiði eru svæðisleiðsögumenn sem styrkja sín svæði
með verkum sínum með ýmsum
hætti.
Þannig hafa til dæmis svæðisleiðsögumenn á Suðurnesjum staðið fyrir gönguferðum og
fræðslukvöldum þar sem hefur
verið fjallað um náttúru, sögu og
menningarminjar og eiga heiður
skilinn fyrir sitt framtak. Það er
reyndar nokkuð öðru vísi að ferðast með svæðisleiðsögumönnum
því þeir fjalla um sín heimalönd
og haga, þekkja menn og málefni og kunna sögur úr samtíma
og fortíð, oft í meira mæli en þeir
leiðsögumenn sem hafa allt landið undir.
En víða um land eru slíkir vaxtarsprotar sem auðga og
efla menningu okkar og mannlíf.
Þökk sé þeim.

Í hvernig húsi býr þessi maður?
er höfuðandstæðingurinn og það er línan
hjá þeim sem telja sig til vinstri í stjórnmálum. Það er einfaldlega vegna þess að
þeir telja að Framsókn sitji með völd sem
þeir eiga að hafa, með öðrum orðum sé
„Valdagræðgi, spilling, uppdráttarsýki,
fyrir þeim. Þetta hefur komið fram í mörgeinkavinavæðing, sukk, græðgi, gróðaum greinum með miskrassandi orðavali,
pungar, þjóðlenduræningjasveit, hatur, fyren eins og sést á innganginum, þá er hinn
irlitning, táradalur, græðgisglott, ólifnaðvestfirski bóndi og skáld kjarnyrtur, og er
arhrukkur, ódaunn, þjóðfélagsillgresi.“
í sjálfu sér ekkert meira um það að segja.
Þessi orðabók er úr stuttri afmælisgrein
Halldór Laxness skrifaði eitt sinn hugum Framsóknarflokkinn sem að Indriði
*«. +2)34*.33/. leiðingu um kjaftfora og illyrta gagnrýnAðalsteinsson skáld frá Skjaldfönn skrifendur og sagði eitthvað á þá leið að sér
ar í Fréttablaðið þann 30. mars síðastliðdytti fyrst í hug þegar hann læsi illyrta gagnrýni
inn. Indriði játar að hafa eitt sinn verið í flokknum,
hvort höfundurinn byggi í vondu húsi. Nú þekki ég
og hefur nú orðið með hann eins og svo marga sem
ekki til á Skjaldfönn, en hef á dagskránni að fara á
lenda á refilstigu í stjórnmálum að hata uppruna
þær slóðir við tækifæri. Það getur vel verið að þar
sinn. Svo hefur mörgum farið.
séu ágætis húsakynni. Hins vegar kom þessi gamla
Þessi afmælisgrein er því marki brennd eins og
grein eftir Nóbelsskáldið upp í hugann við lestur
fleiri skrif vinstri manna sem svo telja sig að þeir
greinarinnar, og mér varð fyrst til að hugsa sem
hella úr skálum reiði sinnar yfir Framsóknarflokksvo, í hvernig húsi býr þessi maður?
inn og telja þeim flokki allt til foráttu, en segja
ekki styggðaryrði við sjálfstæðismenn. Það fer
Höfundur er alþingismaður.
því ekkert á milli mála að Framsóknarflokkurinn
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¥ ,AUGUM SPA ER BOÈIÈ UPP ¹ SÁRSTAKT
NUDD FYRIR BARNSHAFANDI KONUR 'ÅGJA
+RISTINSDËTTIR SEM HEFUR UMSJËN MEÈ
NUDDINU SEGIR ÖAÈ GETA HJ¹LPAÈ MIKIÈ
TIL MEÈAN ¹ MEÈGÎNGU STENDUR

,EÈURBLÎKUR LEITA AÈ SYK
URSNARLI EFTIR AÈ HAFA ÁTIÈ
GERJAÈA OG ¹FENGA ¹VEXTI
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.ÕBURAR SEM F¾ÈAST ¹
,ANDSPÅTALA H¹SKËLASJÒKRA
HÒSI VERÈA ¹ N¾STU TVEIMUR
¹RUM ALLIR HEYRNARM¾LDIR
(EYRNARM¾LINGARNAR FARA FRAM
¹ GÎNGUDEILD "ARNASPÅTALA
(RINGSINS OG ERU SAMSTARFS
VERKEFNI (EYRNAR OG TALMEINA
STÎÈVAR ¥SLANDS OG ,ANDSPÅT
ALA H¹SKËLASJÒKRAHÒSS

Linda Ósk Valdimarsdóttir hefur hlotið fjölda tækifæra frá því að hún byrjaði í dansi.
„Þessa dagana er ég að semja dansspor fyrir tónlistarmyndband söngvarans Daníels Ólivers,“ segir Linda
Ósk Valdimarsdóttir, 15 ára, sem æfir jassballet hjá
JSB, Jassballetskóla Báru, og hiphop/jassfönk í Dansstúdíói World Class í Laugum og hefur nóg að gera þrátt
fyrir ungan aldur.
„Svo sýni ég dans í tengslum við alls konar uppákomur,“
heldur hún áfram. „Núna síðast á Ungfrú Reykjavík og
Ungfrú Ísland. Ég hef líka kennt yngri aldurshópum
dans. Mér finnst alveg frábær tilfinning að geta miðlað
því til krakkanna, sem ég er búin að læra.“
Sjálf var Linda aðeins fjögurra ára þegar hún byrjaði
að æfa ballet. Þá bjó hún á Ítalíu ásamt foreldrum sínum
og fann strax hversu vel dansinn átti við hana. Hún hélt
uppteknum hætti eftir að fjölskyldan flutti aftur til Íslands og hefur að mestu leytið æft hjá JSB síðan. Óhætt
er að segja að Linda eigi framtíðina fyrir sér í dansinum
því hún hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir dans.
„Ég varð Íslandsmeistari í Freestyle þegar ég tók þátt
á síðasta ári,“ segir hún. „Ég ætlaði ekki að vera með í
ár, en skipti um skoðun á síðustu stundu. Ég náði samt
þriðja sætinu og er ánægð með það, sérstaklega miðað
við hversu lítinn undirbúningstíma ég hafði. Svo vann
ég dansbikarinn hjá JSB í ár. Þannig að ég er mjög sátt
við árangurinn.“
Árangurinn hefur þó ekki náðst fyrirhafnarlaust.
Linda æfir dans marga tíma á viku, að meðaltali í þrjá
tíma á viku hjá JSB og aðra tvo í Dansstúdíói World
Class í Laugum. Hún segist þó ekki hafa undan neinu
að kvarta, enda hafi hún fengið mörg spennandi tækifæri eftir að hún lagði dansinn fyrir sig. „Það er auðvitað fyrrnefnt myndband og síðan ferð sem ég fer til Nice
í Frakklandi ásamt dönsurum frá JSB. Þannig að það er
alltaf eitthvað spennandi í gangi.“
ROALD FRETTABLADIDIS

"ANDARÅSKAR RANNSËKNIR BENDA

TIL ÖESS AÈ NEYSLA BL¹BERJA
DRAGI ÒR H¾TTU ¹ RISTILKRABBA
MEINI VEGNA ÖESS HVERSU RÅK
ÖAU ERU AF ANDOXUNAREFNUM
.¹MSKEIÈ ¹ VEGUM (EILSU

G¾SLU HÎFUÈBORGARSV¾ÈIS
INS FYRIR Ö¹ SEM VILJA H¾TTA
AÈ REYKJA HEFST  APRÅL
.¹MSKEIÈIÈ VERÈUR HALDIÈ ¹
,UNGNA OG BERKLAVARNADEILD Å
-JËDDINNI OG ER STUÈNINGS OG
LYFJAMEÈFERÈ MEÈ HËPFUNDUM
EINU SINNI Å VIKU Å FJËRAR VIKUR
OG SÅÈAN EINSTAKLINGSBUNDNU
EFTIRLITI Å EITT ¹R
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(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is
,INDU FINNST SKEMMTILEGT AÈ GETA MIÈLAÈ REYNSLU SINNI Å DANSI TIL YNGRI KRAKKA
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4E ER GOTT VIÈ HINUM ÕMSU KVILLUM %NGIFERTE ER STYRKJANDI OG
HEFUR J¹KV¾È ¹HRIF ¹ KVEF OG ËN¾MISKERFIÈ 'OTT ER AÈ SETJA
NOKKUR MINTUBLÎÈ ÒT Å OG JAFNVEL TESKEIÈ AF HUNANGI

Nudd gott á meðgöngu
Í Laugum spa er boðið upp á
sérstakt nudd fyrir barnshafandi konur. Gígja Kristinsdóttir
sem hefur umsjón með nuddinu
segir það geta hjálpað mikið til
meðan á meðgöngu stendur.

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

BETRA BLËÈRENNSLI
0ËSTSENDUM UM LAND ALLT
²TSÎLUSTAÈIR 9GGDRASILL &R¾IÈ &JARÈARKAUP -AÈUR LIFANDI "ORGARTÒNI OG
(¾ÈARSM¹RA ,ÅFSINS ,IND (AGKAUP ,YFJAVAL -JËDD OG (¾ÈARSM¹RA
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YOGA YOGA YOGA
Líkamsæfingar, öndunaræfingar
slökun og hugleiðsla
Sértímar fyrir barnshafandi
og kraftyoga
Allir yoga unnendur velkomnir

www.yogaheilsa.is • yogaheilsa@yogaheilsa.is

„Við erum með tvenns konar nudd
fyrir ófrískar konur, annars vegar
svokallað Mama Mio nudd, þar
sem við vinnum með vörur sem
heita Mama Mio, og hins vegar
meðgöngunudd,“ segir Gígja.
Ekkert er því til fyrirstöðu að
barnshafandi konur fari í nudd frá
fyrsta degi meðgöngu og fram á
þann síðasta að sögn Gígju. „Við
erum með sérstakan nuddbekk
fyrir ófrískar konur með götum
fyrir brjóstin og kúluna og teygju
sem er stillt eftir því hversu stór
kúlan er. Nuddið er aðeins öðruvísi en venjulegt nudd því það eru
ákveðnir punktar sem má ekki ýta
á og það er svona lausara og léttara en samt sem áður svolítið svipað. Við notum líka aðrar olíur en
venjulega og erum með sérstakar
olíur fyrir barnshafandi konur því
það má ekki nota hvaða efni sem
er á meðgöngu.“
Venjulegt heilnudd fyrir barnshafandi konur tekur sextíu mínútur en Mama Mio nuddið níutíu
mínútur að sögn Gígju. „Að öðru
leiti er munurinn helst sá að í meðgöngunuddinu notum við sérstakar E´spa vörur sem eru náttúrulegar ilmefnalausar vörur en í Mama
Mio nuddinu notum við eingöngu
vörur frá Mama Mio. Í því byrja
konurnar til dæmis á því að fara í
sturtu og þvo sér með Mama Mio
sturtusápu áður en þær leggjast á
bekkinn þar sem við nuddum þær
upp úr Mama Mio olíu. Mama Mio
vörurnar eru bara alveg æðislegar vörur sem næra húðina og sjá
til þess að hún slitni sem minnst
auk þess sem er rosalega góð lykt
af þeim.“
Gígja segir að báðar meðferð-

'ÅGJA SEGIR AÈ MARGAR KONUR KOMI ALLTAF REGLULEGA Å NUDD MEÈAN ¹ MEÈGÎNGU STEND
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irnar séu mjög góðar og mælir
hiklaust með þeim báðum. „Töluvert er um að ófrískar konur
komi reglulega í nudd til okkar
og sumar koma alltaf aðra hverja
viku. Nuddið er mjög gott á meðgöngu og það getur til dæmis

hjálpað þeim sem eru með grindargliðnun mjög mikið. Eftir nuddið geta konurnar svo bara slappað af í baðstofunni hjá okkur sem
fylgir með ef að þær kæra sig um
að kíkja í hana.“
EMILIA FRETTABLADIDIS
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,ENGI HEFUR VERIÈ LEITAÈ AÈ AÈFERÈ SEM BREYTT
GETUR !" ! OG " BLËÈFLOKKUM Å / BLËÈFLOKK
/ BLËÈ M¹ GEFA ÎLLUM SJÒKLINGUM VEGNA ÖESS
AÈ ÖAÈ INNIHELDUR HVORKI ! NÁ " ËN¾MISVAKA
¶AÈ ER ÖVÅ OFT KALLAÈ SLYSABLËÈ
.Ò VIRÈIST DÎNSKUM VÅSINDAMÎNNUM TEK
IST ÖETTA MEÈ HJ¹LP BAKTERÅANNA %LIZABETH

KINGIA MENINGOSEPTICUM OG "ACTERIOIDES
FRAGILIS ¶¾R INNIHALDA ENSÅMI SEM VIRÈAST
GETA BREYTT BLËÈFLOKKUM MEÈ ÖVÅ AÈ EYÈA
ËN¾MISVÎKUM 6IRKI AÈFERÈIN JAFN VEL OG
VONIR STANDA TIL ER UM GRÅÈAR STËRT SKREF FRAM
¹ VIÈ AÈ R¾ÈA ÖAR SEM BLËÈ Å / FLOKKI ER VÅÈ
AST HVAR AF SKORNUM SKAMMTI ¥SLENSKA ÖJËÈIN
HEFUR HINSVEGAR Ö¹ SÁRSTÎÈU AÈ / BLËÈFLOKKUR
INN ER ALGENGASTI BLËÈFLOKKURINN
%NSÅMIN HAFA ENGIN ¹HRIF ¹ RHESUS  FLOKK
ANA
TG

Villtu vera í
góðu formi?

BARNAVITAMÍN
Lakkrís, Berja
og ávaxtabragð
Fæst hjá: Yggdrasil
Dreifingaraðili , S.L.I ehf. , Sími: 866 9512
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Hamingjubakteríur
Mýs bregðast við meðhöndlun
með bakteríunni Mycobacterium vaccae á sama hátt og fólk
bregst við þunglyndislyfjum.
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'LEÈIN LEYNIR SÁR EKKI ¹ ÖESSARI MYND OG
MÎGULEGA KOMA JARÈVEGSBAKTERÅUR ÖAR
VIÈ SÎGU

gátu að heilbrigt og virkt ónæmiskerfi sé lykillinn að losun serotóníns í heilanum sem veldur
langvarandi vellíðan.

3VIPAÈ OG MANNFËLKIÈ S¾KIR Å S¾T
INDIN EFTIR SKRAUTLEG LAUGARDAGSKVÎLD
LEITA EGYPSKAR ¹VAXTALEÈURBLÎKUR AÈ
SÒKRËSA EÈA FRÒKTËSA ÖEGAR ÖYNNKAN
S¾KIR AÈ
µMSIR ¹VEXTIR EINS OG FÅKJUR OG
DÎÈLUR INNIHALDA ALLT AÈ EITT PRËSENT
ETANËL ER ÖEIR VERÈA VEL ÖROSKAÈIR
¶EGAR LEÈURBLÎKURNAR BORÈA ¹VEXTINA
VERÈA Ö¾R ÎLVAÈAR OG Ö¹ S¾KJA Ö¾R
Å SYKURINN
3YKURINN VIRÈIST DRAGA ÒR ¹HRIFUM
ETANËLSINS OG FYRIR LEÈURBLÎKURNAR
GETUR ÖAÈ SKILIÈ MILLI LÅFS OG DAUÈA
$RUKKIN LEÈURBLAKA ER NEFNILEGA R¹N
DÕRUM AUÈVELD BR¹È
TG

Kafﬁð frá
Te & Kafﬁ

¶EGAR LEÈURBLÎKUR FINNA ¹ SÁR VAKNAR
LÎNGUNIN Å S¾TT SNARL RÁTT EINS OG HJ¹
MANNFËLKINU
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Þú finnur kaffi við þitt hæfi
frá Te & Kaffi í verslunum
um land allt.

stundin
bragðið
stemningin

ROYAL

Breskir vísindamenn hafa komist
að því að algenga jarðvegsbakterían Mycobacterium vaccae getur
örvað ónæmiskerfið í músum á
þann hátt að það létti lundina.
Uppgötvunin kom í kjölfar þess
að krabbameinssjúklingar sem
meðhöndlaðir voru með Mycobacterium vaccae fundu fyrir
meiri lífsgleði en áður. Þá var
farið að rannsaka bakteríurnar
með tilliti til áhrifa þeirra á lundarfar.
Niðurstöðurnar styrkja þá til-

$RUKKNAR LEÈURBLÎKUR
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Heimabakað brauð
í stað obláta
Messuhald er líflegt um
páskana.
BLS. 8
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„Ég er mikið fyrir náttúrulegar skreytingar og finnst til dæmis fallegt að leggja
páskaliljurnar á diskana. Það er bæði fallegt sem skraut og svo getur verið gaman
fyrir gestina að fá að eiga sína páskalilju og taka hana með sér heim úr boðinu.“

Guðrún er lítið gefin fyrir plastskraut og
vill hafa skreytingarnar sem náttúrulegastar og notar hún því oft lifandi blóm
og hluti úr umhverfinu.

Kransinn á borðinu er búinn til úr þúfumosa sem vafið er utan um basthring og síðan
skreytt með eggjaskurn og fæst efnið allt í Grænum markaði. Skurnin er einfaldlega
fest á með límbyssu.

Páskaliljur, strútsegg og fjaðrir
Þegar Guðrún Hinriksdóttir,
blómaskreytir og útstillingahönnuður, heldur boð
þá hlakkar hún meira til að
skreyta borðið en elda matinn.
Guðrún Hinriksdóttir, blómaskreytir og útstillingahönnuður,
skreytti fyrir okkur tvö páskaborð
til að veita okkur innblástur fyrir
páskana. Stellin sem notuð voru
eru frá Broste og er græna stellið kaffistell en svarta og appelsínugula stellið er nýtt matarstell úr
Broste-línunni. Það getur verið
fallegt að nota svarta litinn með
skærum litum, og hefur það vægast sagt notið mikilla vinsælda í
skreytingum undanfarið, og telur
Guðrún að það gefi skreytingunni
ákveðna dýpt. Hún notaði aðallega egg, páskaliljur, túlípana og
fjaðrir sem henni finnst vera hvað
páskalegast og ná að fanga anda
páskanna.
„Ég er mikið fyrir náttúrulegar
skreytingar og finnst til dæmis

fallegt að leggja páskaliljurnar á
diskana. Það er bæði fallegt sem
skraut og svo getur verið gaman
fyrir gestina að fá að eiga sína
páskalilju og taka hana með sér
heim úr boðinu.“
„Svo er sniðugt að henda ekki
skrauti því það má nota aftur og
aftur við ýmis tækifæri. Fjaðrirnar notaði ég til dæmis um jólin á
jólatréð og sá svo að tilvalið væri
að setja þær í páskaskreytingar og
basthringinn má einnig nota um
jól og vefja þá um hann greni.“
Við spurðum Guðrúnu hvort
það væru einhverjir tískustraumar áberandi í skreytingum þessa
dagana: ,,Í sumar eru þessir heitu
og skæru litir vinsælir eins og
oft áður og má þar nefna liti eins
og límónugrænan, túrkísbláan,
appelsínugulan og svo áfram hvítt
og svart sem er flott í bland.“
Guðrún tekur að sér að skreyta
fyrir öll tilefni og sér einnig um
útstillingar í verslunum. Hafa má
samband við hana með tölvupósti
á gunnahinna@hotmail.com .
-hs

Fallegt getur verið að láta laukinn sjást
í skreytingum og hefur það verið frekar
vinsælt.

Það getur verið fallegt að nota svarta litinn með skærum litum, og hefur það vægast
sagt notið mikilla vinsælda í skreytingum undanfarið, og telur Guðrún að það gefi
skreytingunni ákveðna dýpt. Guðrún bjó löberinn á miðju borðsins til með því að
raða saman servíettum og er það einföld og ódýr lausn ef maður á ekki dúka sem
passa. Í skreytinguna notaði hún til dæmis servíettur frá Marimekko sem kallast
skemmtilega á við glæsilegt matarstellið.

Stellin sem notuð voru eru frá Broste og
er græna stellið kaffistell . Hún notaði
aðallega egg, páskaliljur, túlípana og
fjaðrir.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Heitir og skærir litir eru vinsælir.

Í mataruppstillingunni notaði Guðrún
alvöru strútsegg og setti í þau litlar
páskaliljur með örlitlu vatni. Strútseggin fengust í Grænum markaði sem er
heildsala og selur vörur í blómabúðir.

Límónugræni liturinn minnir á vorið.

Skírdagur

Föstud. langi

Laugardagur

Páskadagur

Annar í Páskum

5. apríl

6. apríl

7. apríl

8. apríl

9.apríl

ÁRBÆJARLAUG

kl. 8-22

kl. 10-18

kl. 08-22

kl. 10-18

kl. 08-22

BREIÐHOLTSLAUG

kl. 10-18

Lokað

kl. 08-20

Lokað

kl. 10-18

GRAFARVOGSLAUG

kl. 10-18

Lokað

kl. 08-20.30

Lokað

kl. 10-18

KLÉBERGSLAUG

kl. 11-17

Lokað

kl. 11-17

Lokað

kl. 11-17

LAUGARDALSLAUG

kl. 8-22

kl. 10-18

kl. 08-22

kl. 10-18

kl. 08-22

SUNDHÖLLIN

kl. 10-18

Lokað

kl. 8-19

Lokað

kl. 10-18

VESTURBÆJARLAUG

kl. 10-18

kl. 10-18

kl. 08-20

kl. 10-18

kl. 10-18
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OFNBÖKUÐ ÝSA MEÐ INDVERSKUM BLÆ
• 2 ýsuﬂök, 700-800 g
• 3 msk. mangó-chutney frá Pataka´s
• 3 msk. Indverskt Dukkah
Roð- og beinhreinsið ýsuﬂökin og skerið í hæﬁlega bita. Setjið mangó-chutney í skál
og penslið ýsubitana vel með því á báðum hliðum. Stráið Indversku dukkah vel
yﬁr beggja megin. Setjið í eldfast form. Bakið í ofni við 180°C í 15 mín.
Berið fram með uppáhaldshrísgrjónunum ykkar og salati.

f. 4

Dukkah er fáanlegt í öllum Nóatúnsverslununum, Heilsuhúsunum, Kokku, Hjá Jóa Fel, Mosfellsbakarí, Café Konditori,
Melabúðinni, Miðbúðinni, Fjarðarkaupum, Hraðbúðinni Hellissandi og Bakaríinu Við brúnna á Akureyri.
Dukkah er unnið úr hnetum, möndlum, sesamfræum og sérvöldu
kryddi. Það laust við sykur og öll aukaefni.

Egypskt dukkah með möndlum

lhnetum og chili

Yndisauki framleiðir nú fjórar tegundir af dukkah.

Synd að takast ekki
á við stórvirkin
„Ég er svo heppinn að hafa aðgang
að úrvalssöngfólki,“ segir Kári
Þormar, organisti og kórstjóri Áskirkju, spurður um það metnaðarfulla starf sem hefur einkennt
Áskirkjukórinn frá því hann tók
við honum árið 2001.
„Við hljóðrituðum diskinn, Það
er óskaland íslenskt, í Fossvogskirkju og því fannst okkur viðeigandi að flytja eitt af stórvirkjum kirkjubókmenntanna þar líka.“
Hér vísar Kári í Jóhannesarpassíu
Bachs sem Áskirkjukórinn, ásamt
Íslensku kammersveitinni og einsöngvurum, ætlar að flytja í Fossvogskirkju á skírdag og föstudaginn langa.
„Jóhannesarpassían
hefur
verið flutt það oft hér að hún á sér
tryggan hóp aðdáenda og látum við
það ekki aftra okkur heldur hlökkum til að takast á við þetta stórvirki. Annað væri glæpur, synd.“
Kári Þormar lærði í Düsseldorf
í fimm ár, þar sem hann útskrifaðist með A-kirkjutónlistarpróf.
Í Þýskalandi tók hann þátt í uppfærslu á Jóhannesarpassíu Bachs
sem hljóðfæraleikari.
„Áskirkjukórinn stenst fyllilega samanburð og rúmlega það,“
segir hann. „Þar að auki teflum við
fram bestu einsöngvurum landsins, Gunnari Guðbjörnssyni, Ágústi Ólafssyni, Bergþóri Pálssyni, Eyjólfi Eyjólfssyni, Hallveigu Rúnarsdóttur og Jóhönnu
Ósk Valsdóttur. Miðað við reynslu
mína í Þýskalandi þykir mér sem
Íslendingar hafi ívið meiri áhuga á
kirkjutónlist og fer hann vaxandi.
Við sjáum fram á bjartari tíma í
þeim efnum.“
Kári segir að þó mikið sé um
tónleika á föstunni sé aðventan
aðaltónleikatími ársins hérlendis.
„Fólk virðist taka frá tíma og stíla
inn á að fara á tónleika þá. Tón-

Kári Þormar, organisti og kórstjóri Áskirkju, segir áhuga Íslendinga á kirkjutónlist
aukast stöðugt.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

leikahaldarar hafa reynt að dreifa
þessu yfir lengra tímabil en strax í
janúar er erfiðara að fá fólk á tónleika.“
Kári býst þó við góðri mætingu á Jóhannesarpassíu Bachs í
Fossvogskirkju. „Þetta er tveggja
tíma prógram og byrjar báða dag-

smádót

L ÞAÐ ER ALLTAF GAMAN AÐ SKREYTA til að koma sér í hátíðarstemningu. Nú nálgast páskarnir og eru búðirnar fullar af alls konar
páskaskrauti. Með hækkandi sól er því afar viðeigandi að skreyta í fjörugum páskalitum eins og gulum og grænum og þarf það ekki að kosta
mikið. Hér er sýnishorn af ódýru páskaskrauti. Suma hlutina má síðan
nota áfram við hin ýmsu tækifæri og eiga frísklegir litirnir vel við sumarið.
Í Søstrene Grene eru til ýmiss konar skrautkerti sem lífga upp á
hvaða borðhald sem er. Þau fást 3 í pakka og kosta eggin 204 kr.,
páskaliljurnar 109 kr. og hænukertin kosta 164 kr. Þessir
krúttlegu eggjabikarar fást hjá Søstrene Grene og
kostar ungabikarinn 119 kr. en doppótti eggjabikarinn kostar 116 kr. Þessi geggjaði hani
er fáanlegur í nokkrum stærðum hjá Søstrene
Grene en þessi tiltekni hani kostar 119 kr. Þessar
tréhænur eru fjörugar og skemmtilegar og kjörnar
til að skreyta páskaborðið. Þær eru til í Søstrene Grene
og kostar þessi hnarreista 104 kr. en hin er á 98 kr.
-hs

ana klukkan fimm. Ríkisútvarpið
mun taka upp tónleikana á skírdag
og verða þeir fluttir klukkan sjö
á föstudaginn langa í þann mund
sem við erum að ganga út eftir
flutning okkar á verkinu,“ segir
hann og hvetur alla sem geta til að
koma í Fossvogskirkju.
-shk
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Lítil þykja lífsins not
fyrir utan sælgætið
Páskaeggjaúrvalið hefur sjaldan verið meira en einmitt í ár.
Páskarnir eru á næsta leiti og
verslunarhillur
hreinlega
svigna undan páskaeggjum.
Sjaldan ef aldrei hefur úrvalið
verið eins mikið og í ár og er
næsta víst að allir geti fundið
eitthvað gott við sitt hæfi.
Til marks um það fást
páskaegg í öllum stærðum og gerðum. Ástaregg eru tilvalin fyrir
þá sem eru í rómantískum hugleiðingum. Sykurlaus
egg henta þeim
sem vilja hugsa
um línurnar og
prakkara- og
púkaegg eru
fyrir þá sem
vilja krydda
aðeins tilveruna.

Risaegg frá Nóa-Siríus.

Konfektegg frá
Nóa-Siríus.
Rísegg frá Sælgætisgerðinni Freyju.

Freyjuegg
númer 4.

Fjöregg án sykurs frá
Sælgætisgerðinni Freyju.

Öll eiga þau sameiginlegt að kæta
andann.
Þá er sjálfur uppistaðan ótalin, það er að segja ljúffengt súkkulaðið, sem fæst í ólíkum litbrigðum, bráðnar í munni
og fær mann til að gleyma
stað og stund. Að ógleymdu
innihaldinu:
karamellum,
lakkrís, brjóstsykri, hlaupkörlum, súkkulaðikúlum og
konfektmolum og fleiru
góðgæti ásamt málshættinum sívinsæla.
Eggin eru skreytt
með litríkum blómum,
slaufum,
sælgæti, dóti
og síðast en
ekki
síst
litlum,
gulum
páskaungum.
-rve

Páskaegg
frá Góu,
frá vinstri:
lakkrísegg
og egg
númer 6.

Ástaregg frá
Sælgætisgerðinni Freyju.

smádót
L FAGURGRÆNIR KÖKUDUNKAR með fallegu
munstri á lokinu fást í nokkrum stærðum hjá Søstrene
Grene. Þeir eru kjörnir undir
sælgætisafganga og smádót.
Stærri dunkurinn kostar 258
kr. en sá minni er á 178 kr.
Litlu skrauthænurnar fást
á sama stað og kosta 54
kr. stk.

Körfuboltaskóli fermingargjöfin
Steinar Sindri Agnarsson fermist í Grindarvíkurkirkju á skírdag. „Mér hefur þótt gaman í
fermingarfræðslunni og nú kann
ég boðorðin og trúarjátninguna,“
segir Steinar Sindri þegar blaðamaður slær á þráðinn til hans.
Hann er að vonum spenntur og
viðurkennir að vera ansi spenntur
fyrir gjöfunum. „Í sumar fer ég í
körfuboltaskóla til Flórída ásamt
félögum mínum, það er fermingargjöfin frá mömmu og pabba,“
segir Steinar Sindri sem hefur æft
körfubolta frá fjögurra ára aldri.
„Ég gæti vel hugsað mér að fara
til Ameríku þegar ég er orðin fullorðinn og spila körfubolta sem atvinnumaður,“ segir hann og tekur
fram að að það hafi nú ekki margir Íslendingar gert slíkt, og er því
óviss um hverjir möguleikarnir
eru.
Talið berst að veislunni þar sem
hann segist vera með fingurna
í öllum málum. „Mamma bauð
mér að velja allt fyrir veisluna og
ég þáði það. Ég valdi uppáhaldsmatinn minn úr eldhúsinu hennar mömmu.“ Honum hefur ekki

Steinar Sindri fór í myndatöku hjá
Barna- og fjölskylduljósmyndum í Kópavogi. MYND/BARNA- OG FJÖLSKYLDULJÓSMYNDIR EHF.

þótt erfitt að standa í fermingarundirbúningnum þó hann minnist á að myndatakan hafi verið
dálítið erfið. „Ég er ekki vanur því
að vera miðpunkturinn svo mér
fannst það pínulítið vandræðalegt,
en það gekk þó vel,“ segir Steinar
Sindri.
kristineva@frettabladid.is
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L KERTI Í GLASI Það má alltaf nota sæt sprittkertaglös og má fá þau í ýmsum stærðum og gerðum.
Gulu glösin fást í Søstrene Grene og kostar blómaglasið 69 kr. en doppótta glasið kostar 107 kr.
Blá og græn sprittkertaglös úr Søstrene Grene.
Stærra glasið kostar 136 kr. en minna glasið kostar 109
krónur.
Nota má venjuleg glös undir sprittkerti. Til dæmis
doppóttu glösin sem fást í Tiger og kosta 200 kr. þrjú
saman. Fín um páskana sem og í sumar.
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Arna Grétarsdóttir, prestur í Seltjarnarneskirkju, bakar brauðið sjálf fyrir altarisgönguna á skírdag.

>c´j`c\^li-/jeX
[X^jbi}iY´bc`e^li
C`jkX_}kXi
I\pbaXmb)''.
bfd`eek
=}l i\`ekXb
m\ijcleld?X^bXlgX
]pi`ig}jbX%

Oblátur víkja fyrir
heimabökuðu brauði
Messuhald verður viðburðaríkt í Seltjarnarneskirkju um
páskana.
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Páskarnir eru orðnir að fjölskylduhátíð þar sem gleðin teygir
sig yfir alla dagana,“ segir Arna
Grétarsdóttir, prestur í Seltjarnarneskirkju, um það hvernig páskarnir hafa breyst undanfarin ár.
„Fjölskyldur eru orðnar duglegar að nýta sér frídagana til að gera
eitthvað skemmtilegt saman. Fólk
fer í síauknum mæli til útlanda
eða stefnir á að eiga góðar stundir
í faðmi ástvina.“
Messuhald um páskana í Seltjarnarneskirkju fylgir hefðum
þótt jafnframt sé bryddað upp á
skemmtilegum nýjungum að sögn
Örnu. „Á skírdag erum við með

fallega messu, sem hefst klukkan átta. Þar minnumst við sérstaklega síðustu kvöldmáltíðarinnar. Ég baka brauðið sjálf sem við
notum við altarisgönguna, hinar
hefðbundnu oblátur eru látnar
víkja og altarisgangan verður því
öðruvísi en fólk á að venjast. Við
endum messuna á Getsemane. Þá
tökum við af altarinu, afskrifum
það, og setjum í staðinn svartan
dúk og fimm rauðar rósir. Eina rós
fyrir hvert svöðusár Krists. Þetta
er í raun táknræn innganga inn í
föstudaginn langa.“
Arna segir að messa hefjist klukkan ellefu á föstudaginn
langa. „Þá er píslarsagan lesin.
Einnig verður mikið um tónlist
og sálmasöng í flutningi Kammerkórs Seltjarnarneskirkju, undir
stjórn Pavels Manasek,“ bætir

hún við og lýsir jafnframt ánægju
sinni með kórinn og stjórnandann.
Allt snýst þetta þó um páskadag
en páskamessa hefst klukkan átta.
„Stelpur úr Ballettskóla Guðbjargar Björgvinsdóttur dansa inn páskana hjá okkur hérna í Seltjarnarneskirkju,“ útskýrir Arna. „Þetta
er orðin hefð hjá okkur þó að hún
hafi dottið niður í fyrra og erum
við afskaplega ánægð með að fá
ballettstelpurnar aftur. Þær byrja
að dansa frammi í anddyri, dansa
inn kirkjugólfið og eru svo allar
við altarið. Þetta er hátíðleg sýn og
stelpurnar tignarlegar og fallegar.
Að öðru leyti er um hefðbundna
hátíðamessu að ræða,“ segir hún
og bendir á að eftir páskamessuna sé kirkjugestum boðið upp á
kaffi, kakó og rúnstykki í safnaðarheimili kirkjunnar.
-shk
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Tilvaldar á páskaborðið
Páskar eru tími ferminga og ekki ónýtt að geta boðið upp á kræsingar á borð við þær sem sjá má hér.
L PEKANKAKA OG BANANAKAKA Grænmetisstaðurinn Á
næstu grösum, Laugavegi 20 b og
Suðurlandsbraut 52, býður upp á
glæsilega köku í tveimur útgáfum
með hnetum og banönum og án
hveitis.
Botn
5 eggjahvítur
100 g döðlumauk
100 g skornar döðlur
80 g möndlukurl

Súkkulaðikaka úr smiðjur Þráins Júlíussonar og Ragnars Ómarsonar á DOMO.

L FRÖNSK SÚKKULAÐIKAKA Í SMÁFORMI Súkkulaði
kökur „brownies“ sem eru mjúkar að
innan eru úr smiðju Þráins Júlíussonar og Ragnars Ómarsonar, yfirmatreiðslumanna á veitingastaðnum Domo, Þingholtstræti 5.
4 egg
150 g sykur
165 g dökkt súkkulaði
110 g smjör
120 g hveiti
Kaffi til að bragðbæta
Grand-líkjör til að bragðbæta

Egg og sykur þeytt vel. Smjörið og
súkkulaðið brætt saman í vatnsbaði
og síðan hellt varlega yfir eggin og
sykurinn og hrært varlega saman við
með sleif. Hveitið er síðan sigtað út
í blöndina og hrært vel saman við
með sleif. Síðan er bragðbætt með
kaffi og örlitlu Grand Marnier ef vill.
Blöndunni hellt í lítil eldföst mót
á stærð við muffins. Bakað við 180
gráður með blæstri (190 án blásturs)
í sex mínútur þannig að kökurnar séu
hráar í miðjunni. Kökurnar eru gjarnan bornar fram heitar þeyttum rjóma
og ferskum berjum.

Hnetulok
200 g pekanhnetur
60 g púðursykur
1 msk vatn
5 dl rjómi
Bananalok
4 bananar
50 g carobella-súkkulaði
5 dl kókosmjólk

Á næstu grösum eru í boði hveitilausar kökur með döðlum, hnetum og banönum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Botn
Eggjahvíturnar eru stífþeyttar og ¼
af eggjahvítunum er blandað varlega saman við maukið, döðlurnar
og möndlurnar með sleikju. Þessu er
blandað vel saman og síðan sett út
í afganginn af eggjahvítunum. Sett í
smurt form og bakað við 150 gráður
í 18-20 mínútur.
Kælið lítillega og setjið á kökudisk. Döðlumauk búið til með því

að mauka saman 1 ½ dl döðlur og 5
dl soðið vatn. Sé ekki matvinnsluvél
fyrir hendi má sjóða þetta í mauk en
athugið að þá þarf miklu meira vatn.
Hnetulok
Hneturnar eru ristaðar í ofni við 150
gráður í um 4-6 mínútur. Síðan raðað
ofan á botninn.
Púðursykurinn og vatnið brúnað í
potti þar til fer að bullsjóða, þá er

rjómanum bætt við. Hrært í og soðið
þar til að karamellan verður glansandi og passlega þykk.
Bananalok
Kókosmjólkin hituð að suðu, tekin
af hita og súkkulaðinu bætt út í og
hrært þar til það hefur bráðnað, sett
yfir sneidda bananana á kökunni.
Kakan passar í 20 sentimetra form
með lausum botni.

Full búð af nýjum vörum

SKUNKFUNK - LEE- WRANGLER
SARA KEIR DESIGN- ZENTO SKART & TÖSKUR
REPEAT DK. - VIA-VAI SKÓR VÆNTANLEGIR
ALLT FYRIR LÍKAMANN OG ANDLIT ÚR
DAUÐAHAFINU
OROBLU - ERMAR- LEGGINGS - HAUSKÚPUKLÚTAR
- ARAFAT SLÆÐUR OG MARGT FLEIRA
BRAZILIAN TAN BRÚNKUKREM

LOVE LINE KREMIN
- MAXIM SVITASTOPPARINN SEM ER AÐ SLÁ Í GEGN Á ÍSLANDI
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Saltfiskur með hvítlaukskartöflustöppu.

Krabbakaka á suðræna vísu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Aperitivo um eftirmiðdaginn
Þeir sem eru í leit að mat í Miðjarðarhafsstíl ættu ekki að vera sviknir á
bístróstaðnum Vor, á Laugavegi 24, þar
sem Te & kaffi var áður til húsa.
„Við stílum inn á veitingar í anda evrópskrar matargerðar við Miðjarðarhafið og
leggjum sömuleiðis mikið upp úr fersku og
góðu hráefni,“ útskýrir Birgir Baldursson,
rekstrarstjóri staðarins. „Hér er boðið upp
á spænska, ítalska, gríska og franska þjóðarrétti, svo óhætt er að lofa alvöru suðrænum anda.“
Vor opnar klukkan hálf tíu á morgnana
og þá geta morgunhanar gætt sér á bakkelsi, svo sem croissant og rúnstykkjum og
kökum langt fram eftir degi að sögn Birgis.
„Að sjálfsögðu bjóðum við ennþá upp á besta
kaffið í bænum. Við vorum ekki tilbúnir að

varpa þeirri hefð fyrir róða þótt við hefðum
breytt staðnum og skipt um nafn.“
Að auki hafa alls kyns erlendar hefðir verið teknar upp á staðnum, til að fanga
betur suðrænu stemninguna. Birgir bendir á
að í hádeginu verði boðið upp á stúf, ríflega
hálft vínglas eins og tíðkast í Frakklandi.
„Á milli klukkan fimm og sjö um eftirmiðdaginn ríkir síðan aperitivo eins og á Spáni
og Ítalíu,“ heldur hann áfram. „Þá fá viðskiptavinir sem panta sér bjór eða vínglas,
tapassnittu sér að kostnaðarlausu. Á kvöldin er síðan boðið upp á dýrindis kvöldverð í
afslöppuðu andrúmslofti. “
Eldhúsið verður opið fram eftir kvöldi og
matur og drykkur afgreiddur þar til staðurinn lokar, en opnunartímar voru lengdir
í kjölfar annarra breytinga. Haft er opið til
klukkan tíu á kvöldin virka daga og sunnudaga og til eitt á föstudögum og laugardögum.
Þeir sem vilja taka forskot á sæluna geta
eldað eftir uppskriftum að þremur ljúffengum réttum sem kokkar Vors, Sigurður Ásgeirsson og Ágúst Sigvaldason, voru svo
vænir að eftirláta lesendum.
KRABBAKAKA

1 bökunarkartafla
1 ferskt chili
hálfur rauðlaukur
100 gr krabbakjöt
1 hvítlauksgeiri
salt og pipar

Hér sjást kokkarnir Sigurður Ásgeirsson og Ágúst
Sigvaldason að störfum í eldhúsinu.

Blandið öllu saman í blandara. Mótið með
skeið og steikið í olíu. Gott er að bera krabbakökur fram með salati og hrísgrjónum.

Súkkulaði-fondant með kirsuberjafrauði og vanillusósu.

SALTFISKUR MEÐ HVÍTLAUKSKARTÖFLUSTÖPPU

Saltfiskur
nætursaltaður þorskhnakki
2 tómatar
1/2 bolli af möndlum
smjörklípa
Steikið nætursaltaða þorskhnakkann upp
úr ólífuolíu á pönnu. Skerið tómata í bita og
steikið með ásamt möndlum. Setjið smjörklípu út í.

KARTÖFLUMÚS

200 gr kartöflur
4 hvítlauksgeirar

Soðið og maukað með 50 gr af smjöri og
smá slettu af rjóma, bragðbætið með salti.
SÚKKULAÐIFONDANT

8 egg
300 gr sykur
120 gr hveiti
375 gr bráðið súkkulaði
225 gr bráðið smjör
Þeytið egg og sykur saman. Setjið hveiti
út í og því næst súkkulaði. Bætið bræddu
smjöri síðast í. Setjið í lítil form eða bolla
og hitið við 180 gráður í átta mínútur. Berið
fram með kirsuberjafrauði og vanillusósu.
roald@frettabladid.is
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Öðruvísi páskadót

Alvöru páskaegg
Árið 1885 fékk Alexander III Rússakeisari gullsmiðinn Fabergé til að búa til
mjög sérstakt páskaegg. Eggið átti að
vera páskagjöf til keisaraynjunnar Maríu
Fyodorovnu og dugði ekkert minna til en
skíragull.
Að utan leit eggið út eins og venjulegt
hvítt hænuegg en þegar það var opnað
kom í ljós eggjarauða úr skínandi gulli.
Inni í sjálfri eggjarauðunni var svo gullhæna með smaragðsskreytta kórónu.
Keisaraynjan varð svo hrifin af gjöfinni að Alexander bauð Fabergé og mönnum hans að búa til eitt egg á ári. Einu skilyrðin sem Alexander setti voru að eggin

yrðu öll einstök og innihéldu óvæntan
glaðning. Þessi hefð lifði Alexander þvíþegar sonur hans, Nikulás II, tók við
stjórnartaumunum urðu eggin tvö á ári.
Eitt fyrir konu Nikulásar, Alexöndru, og
eitt fyrir móður hans.
Eggin urðu allt í allt 57 talsins en
framleiðslu þeirra var hætt eftir byltinguna árið 1918. Þau eru öll mismunandi
að gerð enda lögðu gullsmiðir Fabergés
mikið upp úr hönnun.
Nítján egg hvíla nú í faðmi rússneska
bjarnarins, átta eru glötuð og afgangurinn dreifður um söfn og sýningarsali víða
um heim.

Víða má finna skemmtilega hluti
sem hæfa páskahátíðinni. Við
fyrstu sýn gæti manni þótt sumt
af þessu fremur gagnslaust en
stundum þarf einungis að hugsa
örlítið út fyrir kassann til að uppgötva notagildi hlutanna og finna
þeim pláss. Hér á eftir eru nokkrir
fjörlegir hlutir og hafa sumir með
mikið skemmtanagildi. Smáfólkið
hefur líka oftar en ekki gaman
af svona dótaríi og væru eflaust
margar litlar stelpur hæstánægðar í páskabaði með bleikri kanínu.
Alexander III Rússakeisari fékk gullsmiðinn Fabergé til að búa til
sérstakt páskaegg úr skíragulli árið 1885.

-hs

GRÍPTU TÆKIFÆRIÐ
GRILLAÐU UM PÁSKANA
Þetta er einungis brot af
úrvali Grillbúðarinnar
Kíktu á netið eða komdu í
heimsókn

Þessi bleiki kanínusvampur er
kjörinn í páskabaðið! Fæst í Tiger á
200 kr.

9.900

Allt er vænt sem
vel er grænt
og páskakaffið
bragðast eflaust
dásamlega úr
þessum græna
kaffibrúsa. Hann
fæst í Søstrene
Grene og kostar
252 kr.

OPNUNARTILBOÐ
2ja brennara gasgrill
Afköst: 5kw/h = 17.000BTU
Grillflötur: 43x34 cm

Opið
skírdag
13 -16

29.900
OPNUNARTILBOÐ
Öflugt og ódýrt grill
Afköst: 16,5kw/h = 56.000 BTU
3 brennarar úr pottjárni
Grillgrindur úr pottjárni
Grillflötur: 64x49cm, Hitamælir

Gluggalímmiðar með
dúllulegum
páskamyndum. Kjörnir
í barnaherbergið eða á
speglana. Fást
í Tiger á 200 kr.

Úrval mjög vandaðra garðhúsgagna
úr Tekki frá Landmann í Svíþjóð

Mikið úrval af
aukahlutum
fyrir grill

49.900
OPNUNARTILBOÐ
Nýtískulegt grill frá Landmann
Ryðfrýtt stál, grind Tekk og Ál
Afköst: 16,5kw/h = 56.000 BTU
3 brennarar úr pottjárni
Grillgrindur úr pottjárni
Grillflötur: 64x49cm, Hitamælir

Gashitari úr ryðfríu stáli
Orka: 5-14kw/h (stiglaust)
Hitunarsvæði: ca 6-7 m
Stærð: Ø76 x 220 cm

Kostulegur páskaungi með mikið
magamál! Þessi er kjörinn til að
geyma páskaeggið í eftir að á það
hefur verið ráðist. Unginn hefur
nefnilega mörg hólf í maganum og
sælgætinu má skipta niður eftir tegundum þannig að súkkulaðið klessist
ekki við brjóstsykurinn o.s.frv. Fæst í
Tiger og kostar 400 kr.

Opið virka daga 9-18
Laugardaga 10-18
Sunnudaga 12-18

24.900
OPNUNARTILBOÐ

Askalind 4, 201 Kópavogur - sími 554-0400 - www.grillbudin.is

Þetta púsluspil er ágætis dægradvöl
í páskafríinu og er það sérstakt að
því leyti að það er í raun þroskasaga
hænunnar. Á efsta laginu er hænan
fullorðin en þegar það lag er tekið
í burtu má finna púsl með hænu á
gelgjunni og á neðsta laginu sést
unginn. Fæst í Tiger á 200.

Gjöf sem stækkar í pakkanum
5.000 kr. verða 7.000 kr.
Ef þú gefur fermingarbarni 5.000 króna gjafabréf í Framtíðarsjóð bætir Sparisjóðurinn 2.000 krónum við gjöﬁna.
Gefðu gjöf sem ávaxtar sig strax!

F í t o n / S Í A

Framtíðarsjóður
Ber hæstu vexti almennra innlánsreikninga
Engin lágmarksinnborgun
Verðtryggður
Bundinn til 18 ára aldurs
Kjör haldast óbreytt þó innstæða sé ekki tekin út við 18 ára aldur
Kíktu inn á spar.is og reiknaðu út ávöxtun á sparnaði í
Framtíðarsjóði Sparisjóðsins.
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%R MEÈ TIL SÎLU m JEPPADEKK ST¾RÈ
 2  &ARA ¹  Ö 5PPL Å S
 
 STK m ¹ ,EGACY FEL ¹  Ö  STK m ¹
!CCENT FEL ¹  Ö  STK m ¹ ,ANCER ¹LF ¹
 Ö  STK m ¹  Ö  STK  m ¹
 Ö  STK m ¹ ¹LF ¹  Ö  STK m ¹
¹LF ¹  Ö  STK m ¹  Ö  STK 
m ¹  Ö 3  

4IL SÎLU LÅTIÈ NOTUÈ (ONDA #2& 8
¹RG  NÕSKR¹È MAÅ   6ERÈ KR
 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6ERSLUN

KEYPT
& SELT
4IL SÎLU

+AVASAKI -EAN STREET  %K 
KM 'L¾SILEGT HJËL NÕSPRAUTAÈ Å TOPP
STANDI 5PPL Å S  
(ONDA #2& ¹RG  TIL SÎLU ,ÅTIÈ
NOTAÈ Å TOPPSTANDI 5PPL Å SÅMA 

3USUKI '382   +  6ERÈ Ö
5PPL Å S  

(JËLHÕSI

,YFTARAHJËLBARÈAR FR¹
4RELLEBORG

Å ÒRVALI  FLESTAR GERÈIR LYFTARA LOFTFYLLTIR
EÈA GEGNHEILIR SVARTIR EÈA HVÅTIR STRIKA
FRÅIR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI  2VK SÅMI  
.JARÈARNESI   !KUREYRI SÅMI 

&ORTJALD  FETA &LEETWOOD TIL SÎLU
NÕTT ËNOTAÈ FORTJALD ¹  FETA &LEETWOOD
FELLIHÕSI +OSTAR NÕTT  Ö SELST ¹ 
Ö 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

"ÅLAÖJËNUSTA

4HERMO3AFE

4HERMO3AFE ER NÕR EINANGRAÈUR G¹MUR
FR¹ BOS G¹MURINN ER GERÈUR ÒR SAMLOKU
EININGUM OG ER TIL Å  ST¾RÈUM 3T¾RÈIR
BREIDD   M (¾È   M ,ENGD  
  &REKARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWBOSIS
4IL SÎLU LJËSBRÒNT LEÈURSËFASETT   
OG SËFABORÈ 5PPL Å S  
%UMENIA ÖVOTTAVÁL MÖURRKARA VEL MEÈ
FARIN ¹ GËÈU VERÈI 3  
 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG
 Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö 5PPÖVOTTAVÁL ¹
 Ö &RYSTISK¹PUR OG FRYSTIKISTA ¹  Ö
¶URRKARI ¹  Ö %LDAVÁL ¹  Ö .Õ ELD
HÒSVIFTA ¹  Ö &LOTT STOFU HILLUSAMST¾ÈA
¹  Ö 3TËLAR ¹  Ö "ARNAÖRÅHJËL ¹  Ö
3  

6INNUVÁLAR

(LJËÈF¾RI
(¹ÖRÕSTID¾LUR FYRIR MATV¾LA OG IÈN
FYRIT¾KI ,IPRAR OG TRAUSTAR ÖRIGGJA FASA
H¹ÖRÕSTID¾LUR MEÈ ÖRÕSTINGSSTILLI 
METRA SLÎNGU OG  LÅTRA HREINSIEFNAKÒT
+4  BAR  LKLST KR 
¹N VSK +4  BAR  LKLST
KR  ¹N VSK +4  BAR
 LKLST KR  ¹N VSK 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI 
3ÅMI  

6ARAHLUTIR
4RAVEL +ING HJËLHÕSIÈ KOM ¹ GÎTUNA JÒLÅ
k VERÈ   ER TIL Å   5PPL Å S 
 2ÒNAR

"ÅLAPARTASALAN S

4IL SÎLU EIN MEÈ ÎLLU

(ITACHI  ¹RGERÈ  3MURKERFI
DÕPTAM¾LIR HRAÈTENGI FLEYGUR OG 
SKËFLUR 5PPL GEFUR 'ÅSLI Å SÅMA 

4IL SÎLU NOKKRIR GAMLIR EN GËÈIR BYGG
INGAKRANAR Å ÕMSUM ST¾RÈUM OG GERÈ
UM 4IL AFHENDINGAR STRAX $3 LAUSNIR EHF
3ÅMI  
(OBBY 5,  FORTJALD -ARKÅSA
FULLKOMIÈ V KERFI SJËNVARPSLOFTNET
VERÈ  5PPL Å  

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

,YFTARAR

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

4ÎLVUR

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

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

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

,-# +OJUHÒS  -$+
k
!UKABÒNAÈUR MARKISA ÒTVARP CD TV
LOFTNET GRJËTGRIND 6ERÈ  ÖÒS RNI
Å S  

0ARTAR S  

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

&ELLIHÕSI

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

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

"¹TAR
«SKA EFTIR B¹T HELST MEÈ VEIÈILEYFI 6ERÈ
FR¹   Ö 5PPL Å S  
«SKA EFTIR GR¹UM $.' RÒLLUM  SAMA
STAÈ TIL SÎLU NÕ LÅNA OG 0ICK UP 5PPL Å
S  

4RILLA ËSKAST

«SKA EFTIR TRILLU TIL FRÅSTUNDAVEIÈA 5PPL
Å S  

(JËLBARÈAR
4IL SÎLU DEKK ¹ ¹LFELGUM OG R¾R AF
4OYOTA (ILUX ¹RG k 3T¾RÈ XX
5PPL Å S  

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

4), 3®,5

"ÅLAPARTAR EHF
3  

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

BILAPARTAR BILAPARTARIS
WWWBILAPARTARIS

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

4IL BYGGINGA
6ERKFR¾ÈI ARKITEKTA OG RAFMAGNSTEIKN
INGAR BYGGINGARSTJËRN 5PPL Å S 


 APRÅL  ¶2)¨*5$!'52



3-!5',µ3).'!2

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

ÞJÓNUSTA

"ÒSLËÈA FLUTN PÅANË FLUTN OG ALLIR
ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
-* FLUTNINGAR 3     

(REINGERNINGAR

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

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

'ARÈSL¹TTUR BEÈAHREINSUN TRJ¹KLIPPING
AR ÖÎKULAGNIR GARÈAÒÈUN OG ALLT ANNAÈ
SEM VIÈKEMUR GARÈINUM +OMUM ¹
STAÈINN OG GERUM VERÈTILBOÈ ÖÁR AÈ
KOSTNAÈARLAUSU 'ARÈLÅF S  

(VER SKIPTIR HVERJU SEM ER
WWWSKIPTIMARKADURIS
¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL 

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

"&+«

"YGGINGAFÁLAG ®LL ALLMENN SMÅÈAVINNA
KOL BYGGINGASTJORIIS 'SM  
%KKERT VERK OF LÅTIÈ OG EKKERT VERK OF
STËRT

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

6ERKFAG EHF

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD HÒSA SS
MÒRUN M¹LUN SMÅÈAR FLOTUN GLERJUN
OG BLIKK 5TAN SEM INNAN 5PPL Å S
 

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

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

3TÅFLUÖJËNUSTA

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


(ÒSAVIÈHALD
.UDD
6ILTU NUDD  0¹SKATILBOÈ Å GANGI (AFÈU
SAMBAND Å SÅMA  
+OMDU Å NUDD 5PPL Å S  

3NYRTING
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  

'ARÈSL¹TTUR TRJ¹KLIPPINGAR GARÈAÒÈUN
BEÈAHREINSUN OFL (ÁR F¾RÈU ALLA VIÈ
HALDSÖJËNUSTU ¹ EINUM STAÈ FYRIR GARÈ
INN 'ARÈLIST   WWWGARDLISTIS

4ÎLVUR
6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

'ARÈYRKJA

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

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
HELLULÎGNUM TYRFINGUM OG DRENLÎGN
UM &ÎST VERÈTILBOÈ 5PPL Å S 


3P¹DËMAR

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K
9RSA"JÎRG Å BEINU SAMB 3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈN HEILUN 3  
MÅN  6ISA%URO S    MÅN
3ÅMATÅMI   (RINGDU NÒNA

3P¹MIÈILL

"ËKHALD

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

 

3ÅMASP¹ OPIÈ   ATH AÈ PANTA
TÅMA

2AFVIRKJUN

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
.¹MSKEIÈ
.AGLASKËLI

.ÕTT N¹MSKEIÈ AÈ HEFJAST .AGLASKËLI
«LAFAR 5PPL Å S     

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

®KUKENNSLA

"ËKHALD SKATTSKIL SKATTFRAMTÎL FJ¹R
M¹LAÖJ STOFNUN FÁLAGA 3-#/ REIKN
INGSHALD OG R¹ÈGJÎF 3  

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

-¹LARAR

HEIMILIÐ
  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

(ÒSGÎGN

6ANTAR ÖIG M¹LARA

.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  

,EIGJUM ÒT ¹KL¾ÈI ¹ STËLA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA )NNI OG ÒTI
M¹LUN &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA FYRIR SUM
ARIÈ 5PPL Å S   (ALLGRÅMUR
-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM UTANHÒS ¶ÎK BLOKKIR OG ÎNNUR
M¹LNINGARVINNA 3   *ËN )
'ARÈARSSON

HEILSA
(EILSUVÎRUR

'L¾SILEG STËLA¹KL¾ÈI FYRIR VEISLUNA
¹SAMT ÕMSUM FALLEGUM FYLGIHLUTUM
+YNNING Å DAG GL¾SILEGAR SKREYTINGAVÎR
UR FYRIR FERMINGAR OG BRÒÈKAUP ,ÁTTAR
VEITINGAR Å BOÈI 3ËFALIST
'ARÈATORGI
'ARÈAB¾ WWWSOFALISTIS 3 

«SKA EFTIR ËDÕRU ËKEYPIS SËFA RÒMI
KOJU STOFUBORÈI HILLUM ELDHÒSBORÈI OG
STËLUM 3¾KJUM 3  
6EGNA FLUTNINGS ER TIL SÎLU DÎKKT SËFASETT
  ¹  Ö 5PPL Å S  

4), 3®,5

$ÕRAHALD

Höfum til sölu karbitfræsa
í miklu úrvali.
Sími 511 2055 fax 511 2056
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið 8 - 18
logey@simnet.is

 M¹NAÈA SVARTUR PÒÈLUHUNDUR TIL SÎLU
VEGNA OFN¾MIS EIGANDA 5PPL Å S 


'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

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

2OTTWEILER HVOLPAR TIL SÎLU 5PPL Å S
 
7HIPPET HVOLPAR TIL SÎLU MEÈ ¾TTBËK
FR¹ (2&¥ 5PPL   OG WWW
WHIPPETIS
%INS ¹RS GAMALL 2OTTWEILER HUNDUR TIL
SÎLU 5PPL Å S   E KL 
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!TVINNUHÒSN¾ÈI

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
'ISTING
/RLOFSHÒS

/RLOFSHÒS ¹  !KUREYRI MEÈ ÎLLUM
HÒSBÒNAÈI TIL LEIGU EFTIR  APRÅL UM
LENGRI EÈA SKEMMRI TÅMA 3  

'L¾SILEG LÒXUS ÅBÒÈ TIL LEIGU Å RËLEGU
HVERFI   !LLT INNFALIÈ 3JËN ER SÎGU
RÅKARI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
,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  

!TVINNA ËSKAST

4IL LEIGU  FM ¹ 3MIÈSHÎFÈA UPP
H¾È  ÖÒS ¹ M¹N ,AUST STRAX 3
 
JA HERBFM KJALLARAÅBÒÈ TIL LEIGU Å
6ESTURB¾ 2VÅK -¹NAÈARLEIGA  ÖÒS
MEÈ HITA OG RAFM %INGÎNGU REGLUSAMIR
REYKLAUSIR OG G¾LUDÕRALAUSIR EINSTAK
KOMA TIL GREINA 5PPLÕSINGAR S 


4IL LEIGU

6IÈ SUND 4IL LEIGU  OG  FM ATVINNU
HÒSN¾ÈI ¹  H¾È ,EIGIST EKKI TIL ÅBÒÈ
AR 3ÅMI  

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

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

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

3TARFSKRAFTAR ËSKAST

"AKARÅ Å (FJ ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI Å
AFGREIÈSLU ¹ TVÅSKIPTAR VAKTIR 'ETUM
EINNIG B¾TT VIÈ HELGARSTARFSFËLKI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM  Å S
  3IGURÈUR

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
(LÅÈARSM¹RA 
3UÈURLANDSBRAUT
%RT ÖÒ MEÈ BÅL TIL UMR¹ÈA
6EITINGAHÒSIÈ .INGS ËSKAR EFTIR
AÈ R¹ÈA BÅLSTJËRA Å HLUTASTARF
ÖE UM KVÎLD OG UM HELGAR
HUGASAMIR GETA HAFT SAM
BAND Å S     
EÈA ¹ WWWNINGSIS

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
(LÅÈARSM¹RA

4IL LEIGU CA  FM ÅBÒÈ SÁR RAFMAGN OG
HITI !ÈEINS REYKLAUST OG REGLUSAMT FËLK
KEMUR TIL GREINA 5PPL Å S  
EFTIR KL 

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS

-JÎG RÒMGËÈ OG SNYRTILEG JA HERBERGJA
ÅBÒÈ Å -OSFELLSB¾ 5PPL UM FJÎLSKYLDU
HAGI SENDIST ¹ NETFANG CGTMS HOTMAIL
COM

 ¹RS MEIRAPRËFSBÅLSTJËRI 6IL HELST VINNA
¹ VÎRUBÅL EN ANNARS OPINN FYRIR ALLRI
KEYRSLU 3  
«SKA EFTIR VÎNUM MÎNNUM ¹ DEKKJA
VERKST¾ÈI OG SMURSTÎÈ 5PPL Å S 

3TARFSFËLK FRA ,ETTLANDI SMIÈIR VERKA
MENN SUÈUMENN BÅLSTJËRAR OFL 3 


6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
,ÅTIL HEILDSALA REKIN SAMHLIÈA ÎÈRU
'OTT T¾KIF¾RI FYRIR SAMHENTA AÈILA
5PPLÕSINGAR ¹ DUGNADUR VISIRIS

'L¾NÕ LÒXUS ÅBÒÈ ¹ BESTA STAÈ Å 
!LLT INNIFALIÈ 3JËN ER SÎGU RÅKARI 5PPL
 

3AMTÎK PSORIASIS
OG EXEMSJÒKLINGA

 HERB ÅBÒÈ VIÈ 4ORFUFELL TIL LEIGU LAUS
STRAX 5PPL Å S    N NUDDIS
#A  FM HERB TIL LEIGU Å MIÈB¾ 2VK
3ÁR SALERNISAÈST EKKI BAÈ  ,EIGIST ¹ 
Ö ¹ M¹N 3VAR MEÈ ÅTARLEGUM UPPLÕS
INGUM SENDIST ¹ BGUNN INTERNETIS

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKUM EFTIR AÈ LEIGJA JA HERBERGJA
ÅBÒÈ ¹ SV¾ÈI   EÈA  2EYKLAUS
REGLUSÎM OG TRAUSTIR AÈILAR 3
 
-JÎG TRAUSTA LEIGENDUR VANTAR  HERB
ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBSV FR¹  JÒLÅ 3 

5NGT PAR MEÈ  BÎRN BR¹ÈVANTAR JA
HERB ÅBÒÈ Å 'RAFARHOLTI EÈA 'RAFARVOGI
2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEIT
IÈ 5PPL Å S   (REFNA

!6- 3OLUTIONS GETA
FUNDIÈ FYRIR YKKUR FR¹
B¾RA STARFSKRAFTA FR¹
%VRËPU
B¾ÈI KARLA OG KONUR SVO SEM
MATREIÈSLUFËLK ÖJËNUSTUFËLK
FËLK ÒR TÎLVUGEIRANUM EÈA
BYGGINGARIÈNAÈI ®LL HAFA
MIKLA REYNSLU ¹ SÅNU SVIÈI
!6- 3OLUTIONS GETA BOÈIÈ UPP
¹ LAUSR¹ÈNA STARFSMENN TIL
SKAMMS TÅMA ÖEGAR UM VEIK
INDI FRÅ EÈA SKAMMAN FYRIRVARA
ER AÈ R¾ÈA
3J¹IÈ SÅÈUNA OKKAR WWWAVM
IS EÈA HRINGIÈ Å !LAN  
EMAIL AVM AVMIS

+VÎLD OG HELGARVINNA
«SKUM EFTIR FËLKI Å VAKTA
VINNU BREYTILEGAR VAKTIR ¹
3UBWAY (AMRABORG ,EITUM
AÈ J¹KV¾ÈU OG LÅFSGLÎÈU FËLKI
MEÈ MIKLA ÖJËNUSTULUND
,IFANDI OG SKEMMTILEGUR VINNU
STAÈUR (¾GT ER AÈ S¾KJA UM
¹ SUBWAYIS EÈA ¹ STAÈNUM
!LDURSTAKMARK  ¹R
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
"IRGITTA Å SÅMA  

2IZZO 0IZZERIA ËSKAR EFTIR VÎNUM PIZZ
ABÎKURUM TIL STARFA %INNIG VANTAR
AFGREIÈSLUFËLK OG ÒTKEYRSLUFËLK .¹NARI
UPPLÕS ¹ 2IZZO HRAUNB¾ 

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRI

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


3UMARBÒSTAÈIR

(ELLULIST EHF

+ENTUCKY &RIED #HICKEN
-OSFELLSB¾

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

«SKUM EFTIR HRESSU OG DUGLEGU
FËLKI  ¹RA OG ELDRA Å AFGREIÈSLU
OG ELDHÒS VANTAR ¹ FASTAR VAKTIR
OG AUKAVAKTIR GOTT MEÈ SKËLA
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
+&# -OSFELLSB¾ S  

«SKA EFTIR MÎNNUM Å HELLULAGNIR 5PPL
VEITIR 'ÅSLI Å S  

3UMARVINNA

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

4ILKYNNINGAR

4ARA -IST %HRAT 4IL HAMINGJU MEÈ  ¹RA
AFM¾LIÈ K¾RA DËTTIR MÅN ¶INN 0ABBI

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

3UMARVINNA

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Frum

Opið hús Álfatún 23 - 200 Kóp.
í dag 3. apríl frá kl 17:30 til 18:30

!MERICAN 3TYLE ¹
"ÅLDSHÎFÈA 'RILL

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

+AFÙVEITINGAR
-¾TIÈ ÎLL OG FR¾ÈIST UM M¹LEFNI SAMTAKANNA
3TJËRNIN

"¾JARSTJËRN "LÎNDUËSB¾JAR SAMÖYKKTI ÖANN  MARS  AÈ
AUGLÕSA TILLÎGU AÈ DEILISKIPULAGI "RAUTARHVAMMS SKV  GR
SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM

&!34%)'.)2

6ANTAR ÖIG GËÈA VINNU Å FULLU
STARFI OG Å FÎSTU VAKTAVINNU
KERFI ¶¹ ER !MERICAN 3TYLE
¹ "ÅLDSHÎFÈA M¹LIÈ 6ANTAR
ÖIG AUKAVINNU MEÈ SKËLAN
UM 0L¹SS FYRIR FR¹B¾RT FËLK ¹
"ÅLDSHÎFÈA  ¹RA ALDURSTAK
MARK  ATH EKKI SUMARVINNA
%NGA FEIMNI S¾KTU UM ¹
AMERICANSTYLEIS

$AGSKR¹
6ENJULEG AÈALFUNDASTÎRF
*ENS 3LOTH .IELSEN FORMAÈUR $ANSKA 0SORIASIS
FÁLAGSINS VERÈUR MEÈ KYNNINGU ¹ LOFTLAGSMEÈFERÈ
®NNUR M¹L

4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI "RAUTARHVAMMUR
FERÈAÖJËNUSTU OG ÒTIVISTARSV¾ÈI

3USHI SUSHI

$O YOU LIKE SUSHI WE ARE LOOKING FOR
PEOPLE WHO LIKE TO MAKE SUSHI FOR OUR
RESTAURANT YOU DONlT HAVE TO BE AN
EXPERT IN SUSHI BUT IT HELPS IF YOU KNOW
SOMETHING ABOUT SUSHI -ARU RESTAUR
ANT )NFORMATION AT  

0ÅTAN 3KIPHOLTI

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

 AÈALFUNDUR 3AMTAKA PSORIASIS OG EXEM
SJÒKLINGA VERÈUR HALDINN ÙMMTUDAGINN  APRÅL
NK AÈ 'RAND (ËTEL 2EYKJAVÅK V3IGTÒN OG HEFST
FUNDURINN KL 

!UGLÕSING UM SKIPULAG
"LÎNDUËSB¾R

6ANTAR DUGLEGAN OG ¹REIÈANLEGAN FLOKKS
TJËRA Å GARÈYRKJUSTÎRF 3TUNDVÅSI OG ¹REIÈ
ANLEIKI SKILYRÈI 5PPL Å S  

(RESST FËLK ¹ 0ÅTUNNI ER AÈ LEITA
AÈ LIÈSAUKA Å FULLT STARF 5NNIÈ
ER  VAKTIR ¹ M¹NUÈI ALDREI
LENGUR EN TIL  Å GËÈU FYRIR
T¾KI +ÅKTU ¹ OKKUR
WWWPITANIS

 AÈALFUNDUR 30/%8 

%INKAM¹L

«SKUM EFTIR DUGLEGU FËLKI Å GARÈVINNU
¹ ALDRINUM   ¹RA 3TUNDVÅSI OG
¹REIÈANLEIKI SKILYRÈI 5MSËKNIR ¹ WWW
GARDLISTIS

3TARFSFËLK ËSKAST
¹ SËLBAÈSSTOFURNAR 3MART
'RENS¹SVEGI  $AG KVÎLD OG
HELGARVINNA 2EYKLAUS VINNU
STAÈUR
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈN
UM 3ËLBAÈSTOFAN 3MART

TILKYNNINGAR

Laus strax við kaupsamning.
Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð með fallegu útsýni. Mjög
barnvæn staður, stutt í leikskóla, snælandsskóla, íþróttasvæði
HK og útivistarsvæðið Fossvogsdalinn. Gólfefni eru parket og
flísar, vandaðar innréttingar bæði í eldhúsi og á baðherbergi.
Vel þess virði að skoða þessa. Verð 23,8 millj.

Allar nánari upplýsingar gefur Ólafur Haukur í s. 693 4868

3KIPULAGSSV¾ÈIÈ ER UM   HA AÈ ST¾RÈ OG AFMARKAST AF .ORÈUR
LANDSVEGI AÈ NORÈAN OG VESTAN ¹NNI "LÎNDU AÈ SUNNAN OG SV¾ÈI
SKILGREINDU Å AÈALSKIPULAGI MEÈ N¹TTÒRUVERNDARGILDI AÈ AUSTAN
 SV¾ÈINU ER TJALDSV¾ÈI ÖJËNUSTUHÒS OG  GISTIHÕSI $EILI
SKIPULAGSTILLAGAN FELUR MA Å SÁR AÈ FJÎLGA GISTIHÒSUM B¾TA VIÈ
ÖJËNUSTUHÒSI OG ST¾KKA TJALDSV¾ÈIÈ MEÈ SÁR SV¾ÈI FYRIR HÒSBÅLA
HJËLHÕSI OÖH ¶¹ ER GERT R¹È FYRIR ÒTIVISTARSV¾ÈI OG LEIKSV¾ÈUM
¹SAMT BREYTTUM VEGTENGINGUM AÈ SV¾ÈINU
4ILLAGAN UPPDR¹TTUR OG GREINARGERÈ VERÈUR TIL SÕNIS ¹ B¾JARSKRIF
STOFU "LÎNDUËSB¾JAR AÈ (NJÒKABYGGÈ  FR¹ APRÅL  MAÅ 
%INNIG VERÈUR TILLAGAN ¹ HEIMASÅÈU "LÎNDUËSB¾JAR HTTPWWW
BLONDUOSIS ¶EIM SEM TELJA SIG EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER
GEÙNN KOSTUR ¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA 3KILA SKAL
SKRIÚEGUM ATHUGASEMDUM TIL SKIPULAGS BYGGINGAR OG VEITU
NEFNDAR ¹ B¾JARSKRIFSTOFUR "LÎNDUËSB¾JAR &RESTUR TIL AÈ GERA
ATHUGASEMDIR ER TIL OG MEÈ ÖRIÈJUDAGSINS  MAÅ  ¶EIR SEM
EKKI GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA TELJAST HENNI SAMÖYKKIR
*ËNA &ANNEY &RIÈRIKSDËTTIR B¾JARSTJËRI

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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3IENA ER ¾GIFÎGUR BORG SEM
STENDUR Å H¾ÈËTTU LANDSLAGI
4OSKANAHÁRAÈS ¹ ¥TAÅU "ORGIN ER
SÎGFR¾G OG ER ¹ HEIMSMINJASKR¹
5.%3#/
3IENA LÅKT OG AÈRIR B¾IR Å
4OSKANA VAR FYRST BYGGÈ UM 
TIL  ¹RUM FYRIR +RIST ¶¹ BJË ÖAR
ÖJËÈFLOKKUR SEM KALLAÈIST 3AINA
5M  ÖÒSUND MANNS BÒA Å BORG
INNI SEM STENDUR UM  METRA
YFIR SJ¹VARM¹LI ¶RÎNGAR GÎTUR OG
FALLEG GÎMUL HÒS EINKENNA HANA
EN MARGAR SÎGUFR¾GAR BYGGINGAR
STANDA Å BORGINNI
0IAZZA DEL #AMPO TORGIÈ ER Å

LAGINU LÅKT OG SKEL OG STENDUR Å
MIÈRI BORGINNI -EÈFRAM TORG
INU STENDUR FJÎLDI VEITINGASTAÈA
OG KAFFIHÒSA OG VINS¾LT ER MEÈAL
FERÈAMANNA AÈ LEGGJAST ¹ ÎRLÅTIÈ
HALLANDI TORGIÈ OG SËLA SIG
 TORGINU FARA EINNIG FRAM ¹RLEG
AR KAPPREIÈAR SEM FR¾GAR ERU UM
ALLAN HEIM ¶AÈ ER KEPPNI ¹ MILLI
B¾JARHLUTA OG H¹PUNKTUR ¹RSINS Å
BORGINNI
-IKIÈ ER UM B¾ÈI LISTASÎFN OG
TËNLISTARHÒS Å 3IENA OG ER BORGIN
VINS¾L TIL TËNLEIKAHALDS ENDA ER Å
BORGINNI FR¾GUR TËNLISTARSKËLI !CC
ADEMIA -USICALE #HIGIANA

Skart smíðað af Hansínu
og Jens Guðjónssyni

Gullsmiðja
Hansínu Jens
Laugavegi 42 • Sími 551 8448

Allt skart og hárskraut
fyrir ferminguna

&ISKUR ¹ ÖURRU LANDI VIÈ STRANDSTAÈ 7ILSON -UUGA ¹ 2EYKJANESI
&2¡44!",!¨)¨'6!

Er fermingarveisla
framundan?
Piparrótarsósa með mangó chutney
fylgir með fiskipate frá okkur

&$",  -!+'
+')    " *'!$)"###$("! #"

%    f i s k i s a g a . i s
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Börn og foreldrar
5-2¨!.
!ÈBÒNAÈUR BARNA

F

yrir tæpum fjórum árum slóst
ég í lið með foreldrum landsins og nú eru börnin orðin tvö. Það
er engu um það logið að þetta eru
merkileg tímamót, foreldrar kinka
líklegast allir kolli yfir þeirri staðreynd. Lífssýnin breytist og það
sem var merkilegt er nú hjákátlegt, það sem þótti smámál er nú
mikilsvert. En mér hefur ekki staðið á sama um kæruleysi stjórnvalda gagnvart sínum yngstu borgurum. Börn og foreldrar þeirra
þurfa óskipta athygli okkar allra.
Fjöregg samfélagsins, hornsteinn
þjóðfélagsins, grundvöllur mann-

lífsins: það er
sama
hvaða
nafni
stjórnmálamenn, ráðherrar og forsetar kjósa að
kalla okkur – við
þurfum óskipta
athygli. Það er
góður
mælikvarði á þroska
/$$.µ 3452,5
hverrar
þjóð$«44)2
ar hversu vel
er búið að börnum og foreldrum
þeirra.
Mikil og þörf umræða hefur átt
sér stað undanfarið um aðbúnað
barna, hamingju þeirra og aðstæður. En umræðan hefur líka verið
þrælerfið og opnað augu okkar

upp á gátt fyrir því að börnum á Íslandi líður mörgum hverjum illa.
Þau skortir tíma foreldra sinna,
þau skortir úrræði ef þau veikjast
andlega, þau skortir ró og frið, þau
skortir líkamlegt og andlegt atlæti, þau skortir skjól gegn vondum öflum, þau skortir pabba sinn,
þau skortir mömmu sína.
Við foreldrarnir erum að reyna
að gera okkar besta. En samfélagið leggst ekki á árarnar með okkur.
Fyrirtæki bera líka ábyrgð, stjórnvöld bera gríðarmikla ábyrgð.
Kannski þurfum við að doka við
og spyrja: Eigum við að hætta að
vinna klukkan fjögur? En klukkan
þrjú? Hver ákvað að það væri eðlilegt að börn væru lengur í vinnunni
en margir fullorðnir? Hver ákvað

Aðalfundur
Actavis Group
4. apríl 2007 kl. 12.00
Aðalfundur Actavis Group hf. verður haldinn á morgun, miðvikudaginn 4. apríl
á Nordica Hotel að Suðurlandsbraut 2 og hefst fundurinn kl. 12.00.
Á dagskrá fundarins er:
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HVÍTA HÚSIÐ / SÍA 8855

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á aðalfundardaginn frá kl. 11.00
á fundarstað.
+ !  
Nánari upplýsingar veitir Halldór Kristmannsson í síma 535 2300
og í netfanginu hkristmannsson@actavis.com.

að það væri eins og hvað annað
náttúrulögmál að örfá úrræði eru
fyrir geðveik börn, fyrir unga
fíkla? Hver ákvað að tannviðgerðir barna ættu að kosta svo mikið?
Hver ákvað að fátækt ætti að líðast
og að börn fátækra líði mest? Hver
ákvað að tekjutengja barnabætur
svo harkalega að þær eru varla fátækrastyrkur? Hver ákvað að dýrtíð, okur, hátt matvæla- og fasteignaverð væri eins og hvert annað
súrt epli að bíta í?
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
sagði í eldhúsdagsumræðum á Alþingi um daginn að börnin ættu rétt
á tíma foreldra sinna – rétt eins og
fyrirtækin. Mæli hún allra kvenna
heilust.
Börn hafa ekki atkvæðisrétt en

þó ættu stjórnmálaöfl að hugsa
fyrst og síðast um þarfir þeirra.
Barnapólitík Samfylkingarinnar er
tímamótastefna í íslenskum stjórnmálum. Loksins, loksins hafa börnin í landinu eignast málsvara. Ég
hvet alla sem sem haldið hafa lítilli
barnshönd í lófa sínum, horfst í lítil
augu og fundið til ábyrgðar, væntumþykju og kannski vanmáttar, til
að lesa Unga Ísland, barnastefnu
jafnaðarfólks, á heimasíðu Samfylkingar. Ég skal ganga um fjöll og
dali og kynna hana fyrir foreldrum,
svo mikilvæga tel ég hana vera.
Hún lýsir draumalandi, landi jöfnuðar og virðingar fyrir börnum og
foreldrum þeirra. Ég kýs það fyrir
mín börn, hvað kýst þú?
Höfundur er borgarfulltrúi.
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Hver lætur sjúklinga
liggja á göngum?
er að selja
lambakjötið okkar fyrir
litla átta dollara kílóið út
úr búð í Ameríku? Hver
lætur bændur lepja dauðann úr skel?
Hver greiðir
lægsta ellilífeyrinn á Norð-
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að er íhugunarefni fyrir
konur hvers vegna það miðast
svo lítið í átt til jafnréttis innan
samfélagsins. Hvers vegna eru
konur einungis með 85% af launum karla? Hvers vegna eru karlar um 70% þingmanna? Konur
þurfa að kjósa konur til valda og
koma konu að sem forsætisráðherra í næstu kosningum.
Þær hafa til þess tækifæri
í vor. Konur ættu ekki að láta
þetta einstaka tækifæri renna
sér úr greipum. Raunverulegt
jafnræði á að ríkja hvort sem
litið er til frambjóðenda, þingmanna eða ráðherra. Það kallast
jafnrétti og er lýðræðislegt frá
sjónarhóli kvenna. Eftir hverju
er að bíða?
En kosningarnar snúast ekki
einungis um jafnrétti. Hver veldur því að við borgum hæstu vexti
í heimi og hverjir græða á tá og
fingri við það? Hver hefur skert
kjör eldri borgara og öryrkja?
Hver er að gámavæða skólakerfið og sjúkrahúsin? Hver veldur
einu hæsta matvælaverði í heimi
og hver lætur okkur borga það?
Hver hefur haldið skattleysismörkunum niðri? Hver skattleggur
lífeyrissjóðsgreiðslur
eins hátt og raun ber vitni? Hver
setur fjölmiðlanefskatt á alla
sextán ára og eldri nema þá sem
lifa af fjármagnstekjum? Hver
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urlöndum?
Hver lætur sjúklinga liggja á
göngum úti? Hver aðskilur hjón
á elliheimilum? Hver lætur börn
og unglinga bíða eftir greiningu mánuðum og jafnvel árum
saman? Hver hindrar eðlilega
menntun blindra og sjónskerta?
Hver er að gefa burtu auðlindir okkar og ræna þjóðlendum?
Hver er að virkja fyrir erlenda
stóriðju og rústa náttúrunni?
Hver vill veiða 137 g af hval
handa einum Japana en ekki
draga að ferðamenn framtíðarinnar? Hver missti málverkasöfn
bankanna sem voru þjóðareign
úr höndum sér við sölu þeirra?
Hvers vegna eru til fátæk börn
á Íslandi? Svari hver fyrir sig
hvort þessi framtíðarsýn sé fýsileg. Valið verður í vor um framtíðarsýn þjóðarinnar. Þar sem ég
vil breytingar til batnaðar kýs ég
Samfylkinguna.
Höfundur er lífeindafræðingur
og sagnfræðingur.
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'ËÈUR KOSTUR
2EYNIR %YJËLFSSON LYFJAFR¾ÈINGUR
SKRIFAR UM FRAMLEIÈSLU METANËLS ÒR
KOLDÅOXÅÈÒTBL¾STRI ¹LVERA
¶AÈ ER KUNNARA EN FR¹ ÖURFI AÈ SEGJA AÈ
ÖÁTTNI KOLDÅOXÅÈS #/ Å ANDRÒMSLOFT
INU FER VAXANDI VEGNA BRUNA JARÈEFNA
AF MANNAVÎLDUM OG SAMTÅMIS ÖESSU
ER AÈ HITNA ¹ JÎRÈINNI SEM GETUR HAFT
SL¾MAR BREYTINGAR Å FÎR MEÈ SÁR Å TIL
TÎLULEGA N¹INNI FRAMTÅÈ ¶AÈ ER H¾GT
AÈ ENDURVINNA KOLDÅOXÅÈIÈ ÒR ANDRÒMS
LOFTINU MEÈ ÖVÅ AÈ UMBREYTA ÖVÅ Å MET
ANËL #(/( MEÈ HVÎRFUN VIÈ VETNI
( #/  (  #(/( (/ 
'ALLINN ER S¹ AÈ ÖÁTTNI KOLDÅOXÅÈS Å
LOFTINU ER ÖR¹TT FYRIR ALLT MJÎG LÅTIL EÈA
UM   ÖANNIG AÈ ÖAÈ ER VISS
UM VANDKV¾ÈUM BUNDIÈ AÈ N¹ Å ÖAÈ
®ÈRU M¹LI GEGNIR UM KOLDÅOXÅÈ Å ÒT
BL¾STRI ¹LVERA ÖAR SEM ÖÁTTNIN ER MARG
FALT MEIRI /G HÁR ER GEYSILEGT MAGN ¹
FERÈINNI LVERIN ¹ ¥SLANDI MYNDA ¹RLEGA
MEIRA KOLDÅOXÅÈ EN ÎLL FARART¾KI BÅLAR
SKIP FLUGVÁLAR LANDSMANNA TIL SAM

ANS 6ETNIÈ YRÈI BÒIÈ TIL MEÈ RAFGREIN
INGU ¹ VATNI MEÈ INNLENDRI VISTV¾NNI
ORKU -ETANËL ER VÎKVI SEM SÕÈUR VIÈ
UM  # ¶AÈ M¹ NOTA SEM ELDSNEYTI
¹ BENSÅNVÁLAR EN ÖAÈ VERÈUR AÈ BREYTA
ÖVÅ Å DÅMETÕLETER (# / #( FYRIR
DÅSILVÁLAR $REIFINGARKERFI FYRIR METANËL
GETUR VERIÈ SVIPAÈ OG FYRIR BENSÅN ¶ESS
BER AÈ G¾TA AÈ METANËL ER T¾RANDI OG
ÖVÅ VERÈA ÎLL ÅL¹T OG LEIÈSLUR SEM KOMA
Å SNERTINGU VIÈ ÖAÈ AÈ VERA ÒR RYÈFRÅ
UM EFNUM !F HVERJU EKKI NOTA VETN
IÈ BEINT SEM ELDSNEYTI 6EGNA ÖESS AÈ
VETNI ER LOFTTEGUND SEM SÕÈUR VIÈ 
FROST .OTH¾FAR LAUSNIR TIL GEYMSLU OG
DREIFINGAR ¹ ÖVÅ ERU EKKI TIL OG ERU EKKI
Å SJËNM¹LI 6ETNIÈ ER ÖVÅ MIKLU BETUR
GEYMT Å METANËLI SEM ER ¹LÅKA MEÈ
F¾RILEGUR VÎKVI OG BENSÅN %F HAG
KV¾MT REYNIST AÈ UMBREYTA KOLDÅOXÅÈ
INU ÒR ¹LVERUNUM Å METANËL YRÈU ÖAU
UM LEIÈ UMHVERFISV¾N OG LANDSMENN
G¾TU NOTAÈ METANËL EÈA DÅMETÕLETER
¹ FLEST FARART¾KI SÅN OG ÖANNIG ORÈIÈ
ËH¹ÈIR INNFLUTNINGI OG BRENNSLU JARÈ
EFNA

Þolendur og gerendur á
Litla-Hrauni
5-2¨!.
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forystugrein
Morgunblaðsins síðasta
miðvikudag var
fjallað um fangelsismál á afar
sérstæðan hátt '5..!2 ¶«2
undir yfirskrift- *«(!..%33/.
inni „Á LitlaHrauni?“ Sá málflutningur sem
þar birtist er mjög særandi fyrir
starfsfólk Litla-Hrauns sem leggur sig fram um að vinna sína vinnu
við erfiðar aðstæður. Aðstæður
sem mótast hafa af fjársvelti og
áhugaleysi þeirra sem stjórnað
hafa landinu hverju sinni.
Í
Reykjavíkurbréfi
blaðsins sunnudaginn 1. apríl er haldið áfram að vega að starfsheiðri
fangavarða en þó er umfjöllunin mun málefnalegri og á hærra
plani en í áðurnefndri forystugrein. Samlíking við málefni barna
sem sköðuðust vegna harðræðis í
Breiðavík á árum áður er fráleit
og leiðir eingöngu í ljós vanþekkingu greinaritara Morgunblaðsins
á núverandi stöðu fangelsismála í
landinu.
Eftirfarandi klausa úr forystugreininni sem endurbirt er
í Reykjavíkurbréfi sunnudagsblaðsins er óásættanleg og ekki
sæmandi miðli sem vill láta taka
sig alvarlega og vera þekktur
fyrir vandaða og málefnalega umræðu: „Getur það verið að 15 ára
unglingur sé látinn dvelja í gæzluvarðhaldi á Litla-Hrauni? Jafnvel fullorðnir karlmenn, sem hafa
marga fjöruna sopið og verið vistaðir þar, lýsa aðstæðum á LitlaHrauni á þann veg að spyrja má,
hvort ekki sé tímabært að endurskoða þá starfsemi, sem þar fer
fram frá grunni.“
Við þessa klausu hafa fangaverðir ýmislegt að athuga. Rétt
er að taka það strax fram að enginn ábyrgur aðili getur verið samþykkur því að 15 ára unglingur sé
vistaður á Litla-Hrauni eða nokkru
öðru fangelsi sem ætlað er fullorðnu fólki. Brýn þörf er á vistunarúrræðum fyrir unga afbrotamenn þar sem tekið væri á þeirra
málum án þess að eldri harðsvíraðir glæpamenn fengju færi á að
afvegaleiða þá enn frekar. Í umræddu tilfelli staldraði drengurinn stutt við á Litla-Hrauni og
komst ekki í tæri við aðra fanga.
Vistun
gæsluvarðhaldsfanga
hefur breyst mikið til batnaðar
á síðustu árum. Með Reykjavíkurbréfi birtist stór ljósmynd af

klefa sem sagður er vera einangrunarklefi á Litla-Hrauni. Þetta er
alrangt. Þessi klefi hefur aldrei
verið notaður sem einangrunarklefi.
Gæsluvarðhaldsklefarnir eru að sönnu engar hótelsvítur
en eru mun vistlegri en gefið er í
skyn í Morgunblaðinu. Í hverjum
klefa er t.a.m. borð og stóll.
Fróðlegt væri að heyra lýsingar
þeirra fullorðnu karlmanna sem
nefndir eru til sögunnar í tilvitnun
blaðsins hér að ofan. Hafa þeir t.d.
eitthvað út á viðmót fangavarða
að setja? Það skal fullyrt hér að
starfsmenn fangelsisins leggja sig
fram um að liðsinna gæsluvarðhaldsföngum og gera þeim vistina bærilegri eftir því sem kostur
er. Fangarnir hafa aðgang að geðlækni, sálfræðingi, lækni og geðhjúkrunarfræðingi auk þess sem
prestur er tiltækur ef á þarf að
halda til sáluhjálpar.
Í tilvitnuninni sem birt hefur
verið í tvígang í Morgunblaðinu
er spurt hvort ekki sé tímabært
að endurskoða frá grunni þá starfsemi sem fram fer á Litla-Hrauni.
Hvaða þekkingu hafa þessir nafnlausu greinahöfundar til þess að
fjalla um málefni fangelsisins og
hvaða forsendur eru lagðar þar til
grundvallar? Starfsemi fangelsisins er í stöðugri endurskoðun og
reynt er að spila eins vel og hægt
er úr þeirri aðstöðu sem er til staðar og því takmarkaða fjármagni
sem stjórnvöld í landinu leggur til
þessa svelta málaflokks.
Fangaverðir eru afar ósáttir við
kjör sín. Tveir mánuðir eru liðnir frá því að stór hópur fangavarða fann sig knúinn til að segja
upp störfum. Það sem hefur gerst
frá þeim tíma er að fjármálaráðuneytið hefur viðurkennt að fanga-

verðir hafi launalega dregist verulega aftur úr samanburðarstéttum
(lögreglumönnum og tollvörðum).
Jafnframt hefur því neyðarúrræði
verið beitt að framlengja uppsagnarfrest fangavarða um þrjá mánuði og því munu þeir ekki fá sig
lausa úr starfi um næstu mánaðamót eins og að var stefnt. Í raun
má segja að fangavörðum sé haldið nauðugum í illa launuðum störfum sínum án þess að gefast kostur á að róa á önnur mið og án þess
að reynt sé að finna farsæla lausn
á sanngjörnum og eðlilegum kröfum. Staðan í mönnunarmálum
hefur verið mjög slæm mánuðum saman vegna þess að fólk fæst
vart til starfa vegna afleitra byrjunarlauna fangavarða.
Aðgerðarleysi ríkisvaldsins í
kjaradeilunni er óskiljanlegt og
óþolandi auk þess að það lýsir
fullkomnu skeytingar- og virðingarleysi í garð þessarar starfsstéttar. Þetta hefur leitt til þess að
allt stefnir í að mikil og ómetanleg starfsreynsla muni glatast þar
sem sífellt fleiri fangaverðir eru
farnir að leita sér að betur launuðu starfi þar sem fólk er metið
að verðleikum.
Er til of mikils mælst að nafnlausir greinahöfundar Morgunblaðsins hætti að gera starf fangavarða tortryggilegt og ýja að því
að mannvonska og skortur á fagmennsku sé ráðandi í þeirri stétt?
Miklu nær væri fyrir blaðið að
beina spjótum sínum að stjórnvöldum sem hafa engan veginn
staðið sig varðandi uppbyggingu
fangelsa í landinu.
Höfundur er fangavörður á LitlaHrauni.

,)4,! (2!5. b¶AÈ SKAL FULLYRT HÁR AÈ STARFSMENN FANGELSISINS LEGGJA SIG FRAM UM AÈ
LIÈSINNA G¾SLUVARÈHALDSFÎNGUM OG GERA ÖEIM VISTINA B¾RILEGRI EFTIR ÖVÅ SEM KOSTUR
ER m SEGIR MEÈAL ANNARS Å GREININNI
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BETRI YFIRSÝN MEÐ TOK

Bakarameistarinn hefur stækkað ört á síðustu
10 árum. TOK bókhaldskerfið hefur stækkað
með okkur og veitt okkur þá yfirsýn yfir reksturinn
sem við þurfum hverju sinni. Þannig höldum
við okkur í fararbroddi með nýjungar og getum
boðið viðskiptavinum okkar upp á gæðavöru.
Vigfús Kr. Hjartarson, framkvæmdastjóri
Bakarameistarinn hf.

Ræddu við okkur um hvernig
TOK hentar þér í síma 545 1000.

HugurAx

Guðríðarstíg 2-4

www.tok.is
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Kjarrhólmi eignast
37 prósent í TM
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„Stjórnmálaviðhorﬁð”
G:NC>G=6GÁ6GHDC!
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“Forsendur nýsköpunar á Íslandi”

Sund fer út úr Fjárfestingarfélaginu Gretti.
Kjarrhólmi hefur keypt alla
eignarhluti Fjárfestingarfélagsins Grettis og Landsbankans í
TM, alls 35,37 prósent. Kjarrhólmi eignaðist til viðbótar 2,2
prósenta hlut og fer því með
37,57 prósenta hlut í tryggingafélaginu.
Nam kaupverð allra bréfanna
tæpum 19,4 milljörðum króna.
Stærstu eigendur Kjarrhólma
eru Sund, sem Jón Kristjánsson
fer fyrir, og FL Group, sem fara
hvorir með sinn 45 prósenta hlutinn en félög í eigu fjárfestanna
Magnúsar Ármanns og Þorsteins
M. Jónssonar eiga restina.

Kjarrhólmi greiddi fyrir hlut
Grettis í TM með 49 prósenta
hlut Sunds í Gretti en með reiðufé fyrir bréf Landsbankans.
Eignir Grettis liggja því nú
í rótgrónum rekstrarfélögum,
annars vegar í Hf. Einskipafélaginu og hins vegar Icelandic
Group, auk eigin bréfa. Eignarhald á Gretti verður einnig skýrara því eftir söluna er félagið að
langstærstum hluta í eigu Björgólfs Guðmundssonar, stjórnarformanns Landsbankans.
Eyjafjölskyldan svokallaða er
enn þá stærsti hluthafinn í TM
með 42 prósenta hlut.
EÖA
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„Kapítalismi og jafnaðarstefna”
<JÁBJC9JGHI:>C<GÏBHHDC!
WaVÂVbVÂjgd\[gVbW_ÂVcY^HVb[na`^c\Vg^ccVg

@6IGÏC?ÖAÏJH9ÓII>G!
Ä^c\`dcVd\[gVbW_ÂVcY^HVb[na`^c\Vg^ccVg

„Framkoma og ræðumennska í
stjórnmálum”
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MC Hammer í þrot
Ástkær eiginkona mín,

Sigríður Ragnhildur
Valsdóttir
Hlíðarbyggð 28, Garðabæ,

lést miðvikudaginn 28. mars sl. Útförin fer fram í
Vídalínskirkju miðvikudaginn 4. apríl kl. 13.

(%)-)2 '5¨*«.33/.
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„Ég hef aldrei komið til Aserbaídsjan og þetta verður bara ævintýri. Ef flugvélin verður fín þá er
þetta allt í lagi.“
&( INGURINN HITAR SIG UPP FYRIR %VR
ËPULEIK ¹RIÈ 

Helgi Pétursson
Björg Hoe Helgadóttir
Jóhann Birgir Jóhannsson
Anna Maren Hoe Helgadóttir
Berglind Helgadóttir
Pétur Ottesen
Björg Julie Hoe Hermannsdóttir
Ingibjörg Kristín Valsdóttir
og barnabörn.
TIMAMOT FRETTABLADIDIS

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  VAR
RAPPARINN -# (AMMER LÕST
UR GJALDÖROTA -# (AMMER SLË
Å GEGN ¹RIÈ  MEÈ LAGINU 5
#ANkT 4OUCH 4HIS 4VÎ N¾STU LÎG
HANS KOMUST INN ¹ TOPP TÅU ¹
VINS¾LDALISTUM Å "ANDARÅKJUN
UM OG FR¾GÈ -# (AMMERS VIRT
IST ENGIN TAKMÎRK SETT
4ËNLEIKAR -# (AMMER URÈU
UM ÖETTA LEYTI AFAR ÅBURÈARMIKL
IR 3VO FËR AÈ TËNLEIKAFERÈ HANS
VAR AFLÕST ÖAR EÈ PLÎTUSALA STËÈ
EKKI UNDIR KOSTNAÈI ,ÅFSSTÅLL -#
(AMMERS VAR Å TAKT VIÈ ÖETTA p
HANN LIFÈI EINSTAKLEGA H¹TT OG
RAUNAR LANGT UM EFNI FRAM
¶AÈ FËR ÖVÅ SVO AÈ LOKUM AÈ
EITTHVAÈ VARÈ UNDAN AÈ L¹TA

'*!,$¶2/4! -# (AMMER VAR LÕST

UR GJALDÖROTA ¹RIÈ 

HANN VAR LEYSTUR UNDAN SAMN
INGI VIÈ PLÎTUFYRIRT¾KI SITT OG
SËTTI Å KJÎLFARIÈ UM AÈ VERA GERÈ
UR GJALDÖROTA 6ILLA HANS OG AÈRAR
EIGNIR VORU SELDAR FYRIR BROT AF ÖVÅ
SEM Ö¾R KOSTUÈU OG (AMMER
HEFUR ALDREI BORIÈ SITT BARR EFTIR
ÖETTA

Ástkær móðir okkar,

Magnea Katrín Bjarnadóttir
frá Bjarnastöðum, Heiðargerði 6, Akranesi,

andaðist á heimili sínu laugardaginn 31. mars.
Jarðarförin auglýst síðar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Benedikt Bjarnason
Guðrún Stefanía Bjarnadóttir
Halldór Bjarnason
+%.42 'UÈMUNDUR 'UNNLAUGSSON (LÎÈVER %LLERTSSON 3IGURÈUR
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigrún Sigurðardóttir
Ásbjarnarstöðum,

verður jarðsungin frá Tjarnarkirkju á Vatnsnesi
miðvikudaginn 4. apríl kl. 14.00.
Þórdís Guðjónsdóttir
Loftur Sveinn Guðjónsson
Sigríður Guðjónsdóttir
Kristín Guðjónsdóttir
Steinunn Guðjónsdóttir
Guðrún Guðjónsdóttir
tengdabörn, ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

500(!&32). +ENT¹R ¹ UPPHAFS¹RUM SÅNUM FYRIR TËNLEIKA Å FÁLAGSMIÈ
STÎÈINNI UNDIR "ÒSTAÈAKIRKJU
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3PILAGLEÈIN Å FYRIRRÒMI
Hljómsveitin Kentár er 25 ára á þessu
ári. Í tilefni af afmælinu spilar sveitin
tvívegis á hinni árlegu blúshátíð sem
hefst í kvöld; fyrst á Hótel Nordica þar
sem bandaríski blúsarinn Ronnie Baker
Brooks verður aðalnúmerið og síðan á
Domo þar sem gamlir félagar koma í
heimsókn og taka lagið með sveitinni.
„Þetta verður gríðarlega gaman. Við
ætlum að spila lög sem við höfum ekki
spilað mjög lengi,“ segir trommarinn Guðmundur Gunnlaugsson. „Síðan
verður Ronnie Baker þarna og maður
þarf að gera sitt allra besta til að líta
ekki illa út í samanburðinum.“

Kentár var stofnuð á tónleikum með
Tony Ellis sem voru haldnir í Laugardalshöll sumarið 1982. Sama ár spilaði sveitin á fyrstu Músíktilraununum
í Tónabæ og komst þar í úrslit en tapaði fyrir Dren úr Kópavogi. Á þessum tíma var Kentár blús-rokkhljómsveit sem leit upp til sveita á borð við
Led Zeppelin og Deep Purple. Smám
saman færði hún sig þó yfir í hreinræktaðan blús þar sem mest áhersla
hefur verið lögð á hressilega spilamennsku.
Kentár hefur á gifturíkum ferli
sínum gefið út þrjár stórar plötur,

þar á meðal Blús á Grandrokk sem
kom út 2003. Auk þess sem hún hefur
átt mörg lög á safnplötum. Frá árinu
1991 hefur Kentár komið saman tvisvar til þrisvar sinnum á ári og blúsað
grimmt. „Þegar þetta band kemur
saman gerist eitthvað. Það verður einhver stemning og fílingur sem ég hef
ekki náð í öðrum hljómsveitum. Þessi
spilagleði er svo mikil og við missum okkur í djammi hægri vinstri.
Þetta verður hálfgert ævintýri oft hjá
okkur,“ segir Guðmundur, sem hvetur
blúsáhugamenn til að koma á tónleikana í kvöld.
FREYR FRETTABLADIDIS

Vigdís Kristjánsdóttir
Schram, (Nenna),
sem andaðist andaðist 28. mars sl. verður jarðsungin
frá Dómkirkjunni þriðjudaginn 3. apríl kl. 15.
Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Eiginmaður minn,

Hrafnhildur Ágústsdóttir

Anna Jónsdóttir

Selma Guðmundsdóttir
Valgeir Guðjónsson
Anna Haraldsdóttir

Víkurbraut 4, Vík í Mýrdal,

fyrrverandi útgerðarmaður og skipstjóri,
Foldahrauni 40, Vestmannaeyjum,

f.h. fjölskyldu hennar
Kristján Tómas Ragnarsson
Lára Margrét Ragnarsdóttir
Árni Tómas Ragnarsson
Ásta Kristrún Ragnarsdóttir
Hallgrímur Tómas Ragnarsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Hafsteinn Már Sigurðsson

andaðist á heimili sínu föstudaginn 23. mars.
Útför hefur farið fram.

lést á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja föstudaginn 30. mars. Jarðarförin fer fram frá Landakirkju í
Vestmannaeyjum laugardaginn 7. apríl kl. 10.30.

Finnur S. Bjarnason
Bjarni Jón Finnsson
Helga Ólafsdóttir
Jón Ómar Finnsson
Lilja V. Björnsdóttir
Hulda Finnsdóttir
Bárður Einarsson
Rúnar Finnsson
Rannveig Einarsdóttir
Anna Fía Finnsdóttir
Ársæll Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ásta Sigurbjörnsdóttir
Sigurður Þór Hafsteinsson Auður Karlsdóttir
Sædís Hafsteinsdóttir
Vilberg Kristinn Kjartansson
Einar Oddberg Hafsteinsson Rut Júlíusdóttir
Unnur Dagmar Kristjánsdóttir
Hafdís Ósk Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Valdimar Björnsson
skipstjóri, Sóltúni, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 28. mars. Útförin verður gerð frá
Dómkirkjunni, miðvikudaginn 4. apríl kl. 15.
Steinunn Guðmundsdóttir
Marta Guðríður Valdimarsdóttir
Anna Steinunn Valdimarsdóttir
Björn Valdimarsson
Sigríður Líba Ásgeirsdóttir
Guðmunda Valdimarsdóttir Hafsteinn Viðar Árnason
Ásta Valdimarsdóttir
Kristján Gunnar Valdimarsson
og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Innilegar þakkir sendum við öllum þeim,
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegs bróður, föður, tengdaföður, afa og langafa,

Guðmundar Ágústs Jensen
Grensásvegi 54, Reykjavík.

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.

Sérstakar þakkir til allra þeirra sem hjúkruðu
Guðmundi í veikindum hans. Guð blessi ykkur öll.
Eiríkur Jensen Kristjana Margrét Guðmundsdóttir
Halldóra Guðmundsdóttir Kristján Helgi Bjartmarsson
barnabörn, tengdabörn og langafabarn.

Gunnar Þorbjörn
Gunnarsson
fyrrverandi forstjóri,

sem lést á Droplaugarstöðum í Reykjavík, 28. mars sl.
verður jarðsettur frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 11.
apríl nk. kl. 13.00.
Gunnar Ingi Gunnarsson
Hjördís G. Thors
Ólafur Þór Gunnarsson
Ingibjörg Gunnarsdóttir
og afabörn.

Erna Matthíasdóttir
Ólafur Thors
A. Linda Róberts
Grétar Örvarsson

Páskahryggurinn 2007
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Fá trúarbrögð eru jafn
umdeild og kristin trú
um þessar mundir. Rómverjum hugnaðist þessi
messíasarútgáfa af gyðingdómi ekkert sérstaklega vel og létu slátra fylgismönnum hennar í löngum röðum, þar til
Konstantín- – sem seinna fékk auðvitað viðurnefnið mikli – uppgötvaði
að það var honum og veldi hans fyrir
bestu að taka kristna trú. Og þar
með voru allir þegnarnir skyldaðir til að skírast. Sögubækurnar hafa
gefa mörgum yfirmönnum kristinnar kirkju falleinkunn. Páfarnir verið
bendlaðir við hvers kyns spillingarmál og krossferðirnar mynduðu
mikla gjá milli austurs og vesturs
sem enn hefur ekki verið brúuð.

Óvildarmenn kristinnar trúar á
Vesturlöndum vanda henni heldur
ekki kveðjurnar; segja hana ábyrga
fyrir nánast öllum styrjöldum sem
mannkynið hefur háð. Reyndar falla
öll trúarbrögð undir þann hatt, ef út
í það er farið.
Virðing fyrir kristinnni trú fer
minnkandi með hverju ári. Og menn
mega geta nýtt sér hana eins best og
þeir geta. Skemmtistaðir hugsa sér
gott til glóðarinnar og boða djamm
og djús langt fram eftir nóttu í miðri
viku þegar kristnar hátíðir bera upp
á. Þá er nú gott að þessi blessaða
þjóð skyldi taka kristna trú.
Páskar eru heilagasti tími kristinnar trúar. Þeir hefjast á skírdag og
svo kemur föstudagurinn langi. Einhverjir telja að nafngiftin sé komin

af því að strax á miðnætti var öllu
lokað og fólk þurfti að dúsa heima
hjá sér allan daginn, fram að næsta
miðnætti þegar honum var loksins
lokið. Enda eru þeir ófáir af eldri
kynslóðinni sem muna eftir föstudeginum langa sem miklum kyrrðardegi. Deginum sem aðeins útvarpið fékk að leika lausum hala ef einhverjir voru svo heppnir. Í dag er
tíðin önnur. Verslanir opnar, sjónvarpið glymur í hverju horni og fáir
velta því fyrir sér af hverju það sé
frí.
Í huga flestra eru páskar nefnilega bara enn eitt fríið. Nafngiftin bara tímanna tákn. Enda hverju
skiptir það fyrir nútímamanninn
hvort einhver Jesús hafi dáið fyrir
syndir mannanna?

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

b¥VAR ÖEGAR ÖÒ SEGIR bÖAÈ ER BARA
AÈ ÖÒ HITTIR ÖESSA
TILVILJUN
STÒLKU ¹ HVERJUM
(UGO BARA
EINASTA DEGI ER ÖAÈ
TILVILJUNm
EKKI BARA AF ÖVÅ HÒN
ÖARF AÈ FARA MEÈ
SAMA STR¾TË ¹ SAMA
TÅMAm

b.EI ÁG ER BARA
b¶Ò ERT BARA
b(ÒN FER ÎR
AÈ REYNA LEIÈA
UGGLEGA BARA Å AFBRÕÈISSAM
ÖÁR ÖAÈ FYRIR
UR AF ÖVÅ AÈ
VINNUNA ALLT
SJËNIR ¥VAR AÈ
ÖAÈ ER EITT
AF ¹ SAMA TÅMA HVAÈ SÁRSTAKT KANNSKI ER ÖETTA
OG ÖAÈ ER EKK ¹ MILLI MÅN OG
EKKI UPPHAF
ERT ËVENJULEGT
HENNARm
IÈ AÈ EINHVERJU
VIÈ ÖAÈm
SÁRSTÎKUm

b"ULL OG VITLEYSA b/G ÖAÈ ERU
¶EGAR ÁG HORFI Å ÖÅN EIGIN ER
SPEGILINN SÁ ÁG
ÖAÈ EKKIm
TVÎ DREYMANDI
AUGU SEM BIÈJA
MIG UM KOSSm

N 'ELGJAN
b¶ETTA ER ALVÎRU
PRËF OG ÖAÈ
ER BANNAÈ AÈ
SVINDLA

b*Ò EN ÖAÈ
ER ALLAVEGA FÅN
BYRJUNm

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

b/G ÁG SEM HÁLT AÈ
HÒN T¾KI BARA SVONA TIL
ORÈAm

3TANDI ÁG
EINHVERN
AÈ VERKI F¾R
HÎFUÈIÈ AÈ
FJÒKAm

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

(EYRÈU VINUR ÖETTA
EFNI SEM ÖÒ NOTAR ¹
GARÈINN ÁG HELD AÈ
ÖÒ ¾TTIR AÈ LESA LEIÈ
BEININGARNAR AÈEINS
BETURm

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

b¡G ER BARA EITT
HVAÈ AÈ HANGAm

b(VAÈ ERU
AÈ GERA
-J¹SIm

N "ARNAL¹N

SMS

LEIK

UR

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum. Vinningar verða afhentir í BT Smáralind, Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. Þú færð 5.mín til að svara spurningu. Leik lýkur 21. apríl 2007.

¡G VEIT
&ÎRUM Å RËM
ANTÅSKT FRÅ

%FTIR +IRKMAN3COTT

%RTU AÈ
MEINA ÖAÈ

*¹ "ARA VIÈ TVÎ
ALEIN ¹ HËTELI
3ÅÈASTI SÁNS
¹ÈUR EN ÖÒ
BËLGNAR ÒT EINS
OG ÅGULKER

3ÅÈASTI SÁNST
¹ÈUR EN BARN
IÈ KEMUR Å
HEIMINN

'L¾SILEGT ÅGUL
KER MEINA ÁG

¶ETTA KOSTAR ÖIG
UPPF¾RSLU Å SVÅTU ¹
HËTELINU
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Takk Tjikk !!
Stundum líður mér eins og það ætti
bara að banna hljómsveitum sem
gáfu síðast út meistarastykki að
gefa út fleiri plötur. Eða kannski
er mér bara hollara að hætta að
fylgjast með sveitum eftir að einhver plata þeirra hefur náð mér
alveg inn að beini eins og Louden
up Now með hljómsveitinni !!!
(lesist tjikk tjikk tjikk) gerði fyrir
þremur árum.
Ég þori líka að láta hafa það eftir
mér að !!! sé ein besta tónleikasveit
sem ég hef séð um ævina, a.m.k. sú
sem hefur komið mér í mest stuð.
Þannig að miðað við hversu hátt
þessi sveit hefur lyft anda mínum
síðustu árin, var það alveg vitað að
þessi fylgifiskur myndi valda mér
örlitlum vonbrigðum. Sem betur
fer eru þau ekkert gífurleg.
Sem sagt, Myth Takes er góð
plata, en því miður ekki stórkostleg. Tjikk tjikk tjikk er enn þá
spennandi suðupottur sem bræðir saman fönk, elektró, krautrokk, nýbylgjurokk og diskó. Platan byrjar á titillaginu sem er afar
óhefðbundið fyrir sveitina, eins
konar kántrífönk með brimbrettagíturum. En eftir það dettur platan
beint í hinn gamla hljóðheim síðustu plötu.
Hljómurinn er mjög einkennandi, aðallega vegna höggvandi
Sonic Youth-legra gítaranna sem
er blandað á frábæran hátt við
gamaldags trommuheilahljóm og
fönkbassaleik. Eins og áður skiptast söngvararnir á, en ærslabelgurinn Nic Offer sér oftast um
sönginn. Það virðast líka vera
þau bestu, eins og Must Be the
Moon, smáskífan Heart of Hearts
og Bend Over Beethoven. Allt lög
sem eru nægilega sterk til þess að
gera hörðustu aðdáendur sveitarinnar sátta við þessa plötu, þó svo

4«.,)34

Ný ævintýraleg verslun með allt til ferðalagsins

-YTH 4AKES
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3LAGARARNIR HRISTA N¾GILEGA MIKIÈ
UPP Å MANNI TIL ÖESS AÈ HALDA MANNI
¹FRAM ¹ DANSGËLFINU EN TËNLISTIN
LÅÈUR FYRIR SÅENDURTEKIN RIFF OG OF MÎRG
UPPFYLLINGARLÎG
Hlaðið
aukabúnaði

að hún sé ekki jafn mikið tímamótaverk og verkið á undan.
Gallinn við þessa plötu, og sveitina í heild, er að henni líður svo vel
í eigin hljóðheimi að engar tilraunir eru gerðar til þess að komast úr
honum. Þetta þýðir að þegar vantar virkilega grípandi viðlag eða
krók, þá kjósa meðlimirnir mun
frekar að halda áfram að djamma
sama stefið áfram í tvær til þrjár
mínútur í stað þess að enda lagið
eða skipta um hrynjandi.
Myth Takes er góð plata, frá
einni bestu hljómsveit okkar tíma,
en hún líður örlítið fyrir sífelldar
endurtekningar og nær aldrei að
rísa upp í þær hæðir sem síðasta
plata gerði.
"IRGIR ®RN 3TEINARSSON

Polar
Breiðustu og best einangruðu
húsin á markaðnum.
Sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir.
Polar 520: 3.099.000 kr.
Polar 560: 3.399.000 kr.
Polar 590: 3.799.000 kr.
Polar 620: 3.999.000 kr.
Polar 680: 4,499,000 kr.
Polar 730: 4.599.000 kr.

Staðalbúnaður:
* Alde hitakerfi í gólfi og rúðum
* 110 watta sólarrafhlaða
* 17" LCD sjónvarp + loftnet
* DVD / CD spilari og útvarp
* Örbylgjuofn
* Stór ísskápur með frysti
* Bakkskynjari
* Skyggðir gluggar
* Stór opnanleg sóllúga
* 4 hátalarar
* Vifta á baði
* Handklæðaþurrkari á baði
* Eldhúsvifta

Hlaðið
aukabúnaði

9

HVER

VINN

UR!

AUKAEFNI
30 MÍN. AF DREPFYNDNU
R!
SEM EKKI HEFUR SÉST ÁÐU

MERIÐ
SENDU SMS JA FBB Á NÚ
Ð!
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNI
Á DVD • DVD MYNDIR
VINNINGAR ERU BORAT
T FLEIRA
FULLT AF PEPSI OG MARG

ENNEMM / SÍA / NM26822

KOMIN Í
VERSLANIR!

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

 %IN AF BETRI TËNLEIKASVEITUM HEIMS

Rockwood

Rocwood 1910: 1.399.000 kr.
10 fet m/geymsluhólfi

Sterkbyggðu fellihýsin sem
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

Rocwood 1904: 1.499.000 kr.
10 fet m/geymsluhólfi

Staðalbúnaður:
* Rafmagns lyftibúnaður
* Geislaspilari, útvarp, hátalarar inni og úti
* Útisturta
* Upphitaðar lúxusdýnur
* 3 hraða rafmagnsvifta á loftlúgu
* Hljóðlát miðstöð
* Öndunardúkur á svefnrými
* Dometic ísskápur rafm./gas
* Álfelgur
* Swing eldhús

Rockwood 1980: 1.299,000 kr.
10 fet m/tvískiptum borðkrók
Rockwood 2317G: 1.699.000 kr.
12 fet + geymsluhólf og
útdraganleg hlið
Rockwood 191 XR: 1.499.000 kr.
(Torfæruútgáfa) 10 fet + geymsluhólf
Rockwood 190XR: 1.599.000 kr.
(Torfæruútgáfa) 10 fet + farangurspallur

Fortjöld
Corsican

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

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

Útileguma›urinn er ný sérverslun me› allt sem ﬂú ﬂarft
til fer›alagsins, fellih‡si, hjólh‡si, tjaldvagna, útifatna›,
fylgihluti og margt fleira. Kíktu við og skoðaðu úrvalið.
Fossháls 5-7 | Sími 551 5600 | utilegumadurinn.is
Opið laugardag 10-17 og sunnudag 12-16

Fyrir fellihýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 2,5m.: 59.900 kr.
PDQ 2,9m.: 79.900 kr.
Fyrir hjólhýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 3,5m.: 69.900 kr.
Corsican: Verð frá 109.900 kr.
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Fyrsti Sögusteinninn afhentur
Kl. 20.00
Skáldaspírukvöld í Eymundsson í
Austurstræti. Kvöldið er tileinkað
rithöfundinum Kristínu Steinsdóttur, sem les meðal annars úr
nýjustu skáldsögu sinni, Á eigin
vegum. Undir lok kvöldsins eiga
gestir þess kost að kynnast betur
höfundinum og ræða um verk
hennar.

MENNING FRETTABLADIDIS

"ARNABËKAVERÈLAUNIN 3ÎGUSTEINNINN VORU AF
HENT Å FYRSTA SINN Å G¾R ¹ ALÖJËÈLEGUM DEGI
BARNABËKA 2ITHÎFUNDURINN OG MYNDLISTAR
MAÈURINN 3IGRÒN %LDJ¹RN HLAUT VERÈLAUNIN FYRIR
FRAMLAG SITT TIL BARNAMENNINGAR OG TËK HÒN VIÈ
PENINGAUPPH¾È OG VERÈLAUNAGRIP ÒR HÎNDUM
¶ORGERÈAR +ATRÅNAR 'UNNARSDËTTUR MENNTA
M¹LAR¹ÈHERRA VIÈ H¹TÅÈLEGA ATHÎFN Å 'RËFAR
HÒSINU
¶AÈ ERU )""9 SAMTÎKIN ¹ ¥SLANDI OG 'LITN
IR SEM STANDA AÈ VERÈLAUNUNUM EN ÖAU VERÈA
VEITT HÎFUNDI MYNDLISTARMANNI EÈA ÖÕÈANDA
SEM HEFUR MEÈ STARFI SÅNU AUÈGAÈ BARNABËKA
FLËRUNA ¹ ¥SLANDI 3ÎGUSTEINNINN ER ÖVÅ HEIÈ
URSVERÈLAUN SEM ERU EINSTÎK Å SINNI RÎÈ ¹ SVIÈI
BARNABËKMENNTA HÁR ¹ LANDI
'LITNIR HEFUR GERT SAMNING VIÈ SAMTÎKIN TIL
ÖRIGGJA ¹RA OG ER STEFNT AÈ ÖVÅ AÈ ÖETTA VERÈI
¹RLEGUR VIÈBURÈUR
$ËMNEFND SKIPUÈU BËKMENNTAFR¾ÈINGARN
IR !NNA (EIÈA 0¹LSDËTTIR OG RMANN *AKOBSSON
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SÅNUM OPNUM UM P¹SKANA OG BÕÈUR
LISTUNNENDUM AÈ KÅKJA ¹ SÕNINGAR ¹
+JARVALSSTÎÈUM (AFNARHÒSI OG S
MUNDARSAFNI
¥ 4RYGGVAGÎTUNNI STANDA YFIR ÖRJ¹R
SÕNINGAR ¹ SÕNINGUM FRANSKA MYND
LISTARMANNSINS 0IERRE (UYGHE OG
'EIRÖRÒÈAR &INNBOGADËTTUR ERU INN
SETNINGAR EN ¹ EFRI H¾È M¹ SJ¹

HUNDRAÈ VATNSLITAMYNDIR EFTIR %RRË
 +JARVALSSTÈUM HEFUR MYNDLISTAR
MAÈURINN %INAR 'ARIBALDI %IRÅKSSON
SETT SAMAN ËVENJULEGA SÕNINGU SEM
SÕNIR +JARVAL Å NÕJU LJËSI OG Å NORÈUR
SAL ER +JARVALSSÕNING SEM ER SÁRSTAK
LEGA MIÈUÈ AÈ YNGSTU GESTUNUM ¶AR
ER EINNIG SAMSÕNINGIN &OSS ÖAR SEM
LISTAMENNIRNIR (EKLA $ÎGG *ËNSDËTTIR
«LAFUR %LÅASSON 0AT 3TEIR OG 2ÒRÅ
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STEININUM Å 'RËFARHÒSINU Å G¾R

OG 2AGNA 3IGURÈARDËTTIR RITHÎFUNDUR OG MYND
KHH
LISTARMAÈUR

SVIÈSLISTA
¾VINTÕRUM ¹
,ISTAH¹TÅÈ Å
VOR &JÎLLISTA
FËLK Å KÒNST
UGA HËPN
UM ,ES +UNZ
MUN FLAKKA
UM LANDIÈ OG
K¾TA MANNA
BÎRN OG FLEIRI
OG 6ATNA
DANSMEYJ
AR DÒKKA UPP
Å VARÈSKIPUM
!È ËGLEYMDUM LEIKFLOKKNUM #HEEK
BY *OWL SEM FERÈAST UM HEIMINN
MEÈ 3HAKESPEARE Å FARTESKINU OG
DANSFLOKKI (ELGA 4ËMASSONAR

-IÈLUN MENNINGARKIMA
Hvað geta suður-kóreskir
pönkarar og kaldhæðnir
sjúkraflutningamenn sagt
okkur um hversdagsmenningu? Kviksaga gengst fyrir
sýningu tveggja óvenjulegra heimildamynda í
kvöld.
Dagskráin ber yfirskriftina „Frásagnarmenning og mótstaða í nútímaborgum“ en þjóðfræðingurinn Kristinn Schram verður leiðsögumaður um menningarkima og
miðlun þeirra. Hann útskýrir að
aðalmynd kvöldsins, Our Nation,
fjalli um uppgang síðpönkhreyfingarinnar í Suður-Kóreu. „Hún
gerist að mestu í pönkklúbb sem
hét Drug og var þekktur á þessum tíma. Myndin fjallar síðan um
hvernig fólk skapar sér sjálfsmyndir í fremur íhaldssömu og
stífu þjóðfélagi.“ Eitt aðalviðfangsefna myndarinnar eru hljómsveitirnar Crying Nut og kvennabandið Supermarket og viðtökur þeirra
og áhrif þessarar jaðarmenningar
á samfélagið.
Við lok tíunda áratugarins aflétti
ríkisstjórn Suður-Kóreu banni á
lifandi tónlistarflutningi á smærri
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+RISTINN 3CHRAM ÖJËÈFR¾ÈINGUR KYNNIR
RANNSËKNIR ¹ HVERSDAGSMENNINGU
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BYGGINGAR Å 3EÒL ÖAR SEM JAÈARTËNLISTARMENN ¹TTU SÁR ATHVARF VIÈ LOK SÅÈUSTU ALDAR

skemmtistöðum. Því hafði verið
komið á þegar landið var undir
herstjórn. Á svipuðum tíma var
upplýsingabylting í landinu þegar
netið komst í gagnið og ungir Kóreubúar upplifðu stöðugt flæði erlendra tónlistaráhrifa. Efnahagurinn hafði batnað en hann átti þó
eftir að hrynja aftur.
Mitt í þessum breytingum opnaði Drug klúbburinn í skrifstofubyggingu í Hongikhverfinu í Vestur-Seúl. Ólíkt öðrum klúbbum í
uppgangi á þessum tíma sem lögðu
áherslu á hina vinsælu hip hopp
senu bauð Drug upp á hljómsveitir sem spiluðu neðanjarðartónlist:
framúrstefnurokk og pönk.
Í seinni myndinni, Talking
Trauma, er fylgst með sjúkraflutningamönnum og sagnamennsku
þeirra sem Kristinn segir að sé
mjög kaldhæðin. Skoðun heimildamyndagerðarmannsins Timothy R.
Tangherlini er sú að sögur þeirra
séu úrlausn erfiðrar reynslu og
liður í valdabaráttu samstarfsmanna sem oft geta tekið á sig
grátbroslegar myndir.
Kristinn útskýrir að mynd-

VINSTRI GRÆN Á FERÐ UM LANDIÐ

ir þessar geri tilraunir til þess að
skoða hversdagslíf í borgum og
sjónræna menningu þeirra út frá
kenningum um iðkun hversdagsmenningar og valdabaráttu í daglegu lífi og séu um leið ákveðin
stúdía í því hvernig menningarkimar virka. Kristinn mun segja
frá fræðilegum bakgrunni þessara
mynda ásamt því að sýna brot úr
eigin mynd, Negotiating the City,
sem fjallar um rannsókn hans á
frásögnum leigubílstjóra í Edinborg.
Kviksaga er vettvangur þar
sem fræði og kvikmyndir mætast til dæmis við gerð heimildamynda, vídeólistar, kennsluefnis
eða sjónrænna rannsókna á menningu og samfélagi. Markmiðið með
starfi Kviksögu er einnig að stuðla
að samræðum og rannsóknum á
kvikmyndaforminu. Á síðastliðnu
ári hefur Kviksaga efnt til sýninga
ásamt fræðilegri umfjöllun, haldið
námskeið og staðið að kvikmyndahátíð.
Dagskráin er skipulögð í samstarfi við Fjalaköttinn og fer fram
í Tjarnarbíói kl. 20 í kvöld.
KHH

Björn Valur Gíslason, Dýrleif Skjóldal og Paul Nikolov spjalla við kjósendur í Kaupangi 5 (gamla slátursalan) í kvöld kl: 20:30
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Turtle
bónvörur

3

25%

Þurrkublöð
afsláttur

Rúðuvökvi

50%

afsláttur

-

ETSÎLUBËKIN &ÅASËL ¹ FLANDRI ER
NÒ KOMIN ÒT ¹ HLJËÈBËK (ÎF
UNDURINN +RISTÅN (ELGA 'UNNARSDËTT
IR LES «SKABARN
IÈ &ÅASËL ER HÁR
Å ESSINU SÅNU OG
TEKUR AUÈVIT
AÈ UPP ¹ ÕMSU
SKEMMTILEGU
(ÒN ÒTVEGAR FJÎL
SKYLDUNNI EINKA
ÖJËN F¾R NOKKRA
VIÈSKIPTARISA TIL
AÈ STYRKJA GOTT
M¹LEFNI LENDIR Å
ÒTISTÎÈUM VIÈ KYSSISTR¹KA TEKST N¾ST
UM ÖVÅ AÈ HITTA FORSETANN OG FER LOKS
¹ FLANDUR TIL ÒTLANDA "ËKIN ER SJ¹LF
ST¾TT FRAMHALD AF HINUM VINS¾LU
SÎGUM &ÅASËL Å FÅNUM M¹LUM OG &ÅAS
ËL Å HOSILË +¹PUMYND ER EFTIR (ALLDËR
"ALDURSSON

afsláttur

50%

F í t o n / S Í A

AGA 6ERKAMANNAFÁLAGSINS $AGS
BRÒNAR   6IÈ BRÒN NÕS
DAGS EFTIR DR ¶ORLEIF &RIÈRIKSSON SAGN
FR¾ÈING ER KOMIN
ÒT HJ¹ (¹SKËLAÒT
G¹FUNNI ¥ BËKINNI
ER SAGT FR¹ KJARA
BAR¹TTU STJËRN
M¹LAAFSKIPTUM
OG ÎÈRU FÁLAGS
STARFI $AGSBRÒN
ARMANNA 5M
LEIÈ ER HÁR MIKIL
SAGA AF LIFNAÈ
ARH¹TTUM AL
ÖÕÈU 2EYKJAVÅKUR ¹ TÅMABILINU KJÎRUM
HENNAR OG LÅFSH¹TTUM F¾ÈI KL¾ÈUM
OG HÒSN¾ÈI ATVINNU OG ATVINNULEYSI
3AMSKIPTI $AGSBRÒNARMANNA VIÈ ER
LEND VERKALÕÈS OG STJËRNM¹LASAM
TÎK ERU KÎNNUÈ R¾KILEGA ENDA KOMA
HEIMILDIR BËKARINNAR MEÈAL ANNARS FR¹
+ALIFORNÅU -OSKVU !MSTERDAM 3TOKK
HËLMI OG +AUPMANNAHÎFN "ËKIN
KEMUR ÒT Å SAMVINNU (¹SKËLAÒTG¹F
UNNAR 3AGNFR¾ÈISTOFNUNAR (¹SKËLA ¥S
LANDS OG %FLINGAR STÁTTARFÁLAGS ARFTAKA
$AGSBRÒNAR ¶ORLEIFUR VANN UM ¹RA
BIL AÈ RANNSËKNUM ¹ SÎGU $AGSBRÒNAR
OG FÁLAGSMANNA HENNAR OG BIRTIST HÁR
FYRSTI HLUTINN AF AFRAKSTRI ÖEIRRA

Sælgæti úr
nammibarnum

60%

Tilboðsdagar

Sóma
samlokur
og langlokur

afsláttur

(

IN STËRSKEMMTILEGA BËK +RISTÅNAR
3TEINSDËTTUR &RANSKBRAUÈ MEÈ
SULTU HEFUR NÒ VERIÈ GEFIN ÒT ¹ HLJËÈ
BËK 5M ÖESS
AR MUNDIR ERU
TUTTUGU ¹R LIÈIN
FR¹ FYRSTU ÒTG¹FU
SÎGUNNAR 3TÒLK
AN ,ILLA FER MEÈ
RÒTU FR¹ 2EYKJAVÅK
TIL AÈ HEIMS¾KJA
ÎMMU SÅNA OG
AFA SEM BÒA ¹
!USTFJÎRÈUM ¶AR
EIGNAST HÒN NÕJA LEIKFÁLAGA OG KYNN
IST MARGVÅSLEGU LÅFI OG STÎRFUM B¾JAR
BÒA SEM OPNA HENNI ¾VINTÕRAVERÎLD
"ËKIN HLAUT ¥SLENSKU BARNABËKAVERÈ
LAUNIN ¹RIÈ  EN HÒN VAR FYRSTA
BARNABËK +RISTÅNAR 3TEINSDËTTUR SEM
SÅÈAN HEFUR HLOTIÈ MARGAR VIÈURKENN
INGAR FYRIR VERK SÅN ÖAR ¹ MEÈAL .OR
R¾NU BARNABËKAVERÈLAUNIN +¹PU
MYND ER EFTIR "RIAN 0ILKINGTON EN 6IL
BORG !NNA "JÎRNSDËTTIR HANNAÈI ÒTLIT
(ÎFUNDUR LES EN ÒTGEFANDI ER $IMMA
EHF

Leikföng

25%

afsláttur

Nú eru frábær tilboð á ESSO stöðvunum. Þeir sem vilja hafa bílinn skínandi yfir
hátíðarnar geta náð sér í Turtle bónvörur á 25% afslætti, hágæða bón sem verndar
bílinn. Fyrir fólk á ferðinni er mikilvægt að börnin séu ánægð og því bjóðum við 25%
afslátt af öllum leikföngum og 60% afslátt af sælgæti úr nammibarnum. Komdu við og
gleddu börnin og bílinn!

25%

afsláttur
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"ERGLJËT G¹TTSTÕRA
Bergljót Jónsdóttir sem kunn er
hér á landi af störfum sínum fyrir
Íslenska tónverkamiðstöð og fyrir
aðkomu sína að rekstri Listahátíðarinnar í Bergen í hartnær áratug
hefur verið ráðin framkvæmdastjóri nýju Norrænu menningargáttarinnar sem opnaði skrifstofu
í Sveaborg í Helsinki 1. apríl sl.
Bergljót hefur getið sér gott orð
á Norðurlöndum fyrir störf sín
og er það mikill akkur fyrir íslenska listamenn og menningarlíf
að henni skuli hafa hlotnast þessi
ábyrgð.
Nýja menningaráætlun Norðurlandaráðs sætti nokkrum tíðindum
en hún var samþykkt eftir gagngera endurskoðun á öllu skipulagi norrænna samstarfsverkefna
á menningarsviðinu en ráðherranefndinni þótti allt fyrirkomulag
þar vera nokkuð fornlegt og tekið
að fá á sig svip vana og hefða. Uppskurður á kerfinu var ekki síður
fjárhagslegur en um menningarsamstarf Norðurlandanna rennur
mikið fjármagn og hafa andstæðingar norrænnar samvinnu hnýtt í
þá fjárfestingu og sagt hana tóma
vitleysu: Norðurlandaþjóðum væri
nær að sækja sameiginlega fram á
vettvangi Evrópubandalagsins en
þar eru úti eyþjóðirnar og Norðmenn.
Íslensku menningarlífi hafa norrænir sjóðir verið gagnlegir gegnum tíðina. Verkefni Bergljótar nú
verður að móta þetta starf. Bergljót er ráðin til næstu fjögurra ára.
Nýja stofnunin sem heyrir undir
Norrænu ráðherranefndina nefnist Norræna menningargáttin.
Skipuð hefur verið stjórn stofnunarinnar og hópar sérfræðinga settir á laggirnar.
Stjórn Norrænu menningargátt-

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Frumsýning
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23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00
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Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is

ásamt bónda sínum Oddi Bjarnasyni lækni: „Þetta er gamalt virki í
Sveaborg, svo ég verð vel varin.“
Norræna
menningargáttin
mun sjá um umsóknaferli, upplýsingagjöf og ráðgjöf til menningarstofnana á Norðurlöndunum og á sjálfstjórnarsvæðunum.
Hún verður einnig þjónustustofnun fyrir rammaáætlanir norrænu
menningarmálaráðherranna: annars vegar Mannaskipta- og dvalaráætlunin og hins vegar Listaog menningaráætlunin. „Norrænu
áætlanirnar sem menntamálaráðherrarnir hafa sett á laggirnar
munu auðvelda umræðu og breytt
samstarf listamanna og stofnana
innan og utan Norðurlanda. Þannig
ætti norræn sköpun og þverfagleg
tengsl að fá ný vaxtartækifæri. Ég
hlakka til, sem nýr framkvæmdastjóri, að hafa umsjón með nýju
áætlununum,“ segir hún. Bergljóthefur mikla reynslu í að miðla tónlist og menningu. Hún hefur meðal
annars starfað hjá norska menningarráðinu og fyrir Norrænu upplýsingamiðstöðina um tónlist. Hún
hefur alþjóðlega menntun meðal
annars meistarapróf frá University of Illinois og próf í menningarstjórnun frá Brussel.

22.mars ﬁmmtud. 2.sýn kl. 20:00

 APR FÎS  SÕNING KL 

GRETTIR

arinnar bendir á í fréttatilkynningu að Bergljót sé stjórnandi með
mikla reynslu af menningarstjórnun og með yfirgripsmikla listræna
þekkingu í farteskinu. Bergljót,
sem er 53 ára gömul, var í nær 10
ár stjórnandi Menningarhátíðarinnar í Bergen og kemur með víðfeðmt tengslanet sem alþjóðlegur
lista- og menningarráðgjafi.
„Ég hlakka til að stýra uppbyggingu nýrrar stofnunar sem á að
verða sterkur vettvangur fyrir
norræna
menningarsamstarfið.
Endurskipulagning
menningarsamstarfsins felur í sér breytingar
fyrir listamenn og Norræna menningargáttin mun því verða í lykilhlutverki við að byggja upp það
besta í listum og menningu bæði
á Norðurlöndum og á alþjóða vettvangi,“ segir Bergljót. Hún segir
gáttina hafa 35 milljónir danskar
til ráðstöfunar eða 415 milljónir íslenskar. Hún segir nýtt regluverk
fyrir þetta starf að mestu smíðað
og fagnefndir hafi verið skipaðar,
en nú sé að koma fénu út og finna
réttan takt í starfið: Fagnefndir
muni þróa regluverkið en hennar
verk verði að sitja milli þeirra og
listageirans. Hún mun dvelja nokkuð í Kaupmannahöfn næstu vikur
en þarf að flytja sig til Helsinki

16.mars föstudagur kl. 20:00
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Segðu Saab!
Það sést úr mílu fjarlægð þegar Saab er á ferðinni. Því það segir einfaldlega:
Saab. Hvað segir þú? Brostu út að eyrum og segðu Saab! Þá sést að þú ert
manneskja með góðan smekk fyrir vandaðri vöru, gæðum, klassa. Það sést að
þú lætur ekki bjóða þér hvað sem er. Það sést að þú hefur stíl. Já, þú ert
manneskja sem segir Saab! Saab 9-5 Arc er samheiti yfir klassískt útlit, fágun
og smekk, gæði, öryggi og tækni. Hann er rúmgóður, þægilegur, hljómþíður,
lipur, mjúkur, öruggur, með glæsilegri leðurinnréttingu, með mjúkum hemlum,
sjálfskiptur, skemmtilega hannaður, ríkulega búinn, í einu orði sagt: Saab.
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MARGA FJÎRUNA SOPIÈ SÅÈAN ÖESSI MYND
VAR TEKIN
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Segðu Saab! Saab 9-5 Arc!

Beðið fyrir
barninu
Kvikmyndasafn Íslands sýnir
hrollvekju Romans Polanski, Rosemary´s Baby í kvöld. Myndin
sem Polanski gerði árið 1968 er af
mörgum talin hans besta verk.
Rosemary og Guy Woodhouse
eru nýgift og eru að flytja inn í
íbúð í fremur illa þokkaðri byggingu í New York. Næstu nágrannar
þeirra eru vingjarnleg eldri hjón
sem Guy umgengst talsvert. Ung
kona í byggingunni fremur sjálfsmorð og Rosemary fer að heyra
dularfull hljóð og fær martraðir.
Eftir eina slíka uppgötvar hún að
hún er ófrísk og hefur áhyggjur af
því að nágrannarnir hafi illt í huga
gagnvart ófæddu barni hennar.
Leikkonan Mia Farrow þykir
sýna stórleik í hlutverki Rosemary en meðal annarra leikara
í myndinni eru John Cassavetes
og Ruth Gordon sem hlaut Óskarsverðlaun sem besta leikkona í
aukahlutverki.
Sýnt er í Bæjarbíói og hefst
myndin kl. 20 en sýningin verður
endurtekin kl. 16 næstkomandi
laugardag.
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Búnaður sem segir Saab:
• Tölvustýrð loftkæld miðstöð (ACC)
• SAHR virk höfuðvörn að framan (Saab Active Head Restraint)
• Tölvustýrð spólvörn
• Stöðugleikakerfi
• Xenon ljósabúnaður sem stillir sig sjálfur
• Aksturstölva
• Saab Sentronic sjálfskipting

3ÎNGSVEITARINNAR &ÅLHARMONÅU
Å ,ANGHOLTSKIRKJU &LUTT VERÈA
ÖRJÒ KËRVERK FR¹  ÎLD MËTETTUR
EFTIR "RAHMS OG -ENDELSSOHN
OG -ESSA Å !S DÒR EFTIR 3CHUBERT
%INSÎNGVARAR (ULDA "JÎRK
'ARÈARSDËTTIR .ANNA -ARIA
#ORTES *ËNAS 'UÈMUNDSSON OG
!LEX !SHWORTH 3IF 4ULINIUS LEIÈIR
HLJËMSVEIT -AGNÒS 2AGNARSSON
STJËRNAR

Verð 4.190.000 kr.

N N ,%)+,)34
F  ²RLITAKVÎLD Å ÎRLEIK
RITASAMKEPPNI FR¾ÈSLUDEILDAR
¶JËÈLEIKHÒSSINS OG LEIKLISTAR
DEILDAR ,ISTAH¹SKËLANS 3EX VERK
VERÈA FLUTT AF LEIKLISTARNEMUM UNDIR
STJËRN ¶ËRHALLS 3IGURÈSSONAR
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU
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Saab 9-5 Arc // 2.0 turbo sjálfskiptur // 150 hestöfl

Framúrskarandi
HÅG H09 er margverðlaunaður skrifstofustóll sem hentar
vel fyrir þá sem aðeins velja það besta. Í þessum stól
sameinast bæði glæsileg hönnun og framúrskarandi gæði.

• Dýptarstillanleg seta
• Hæðar- og breiddarstillanlegir
armar með leðurklæðningu
• Fæst með hærra baki og höfuðpúða
• Parkethjól

Tilboð kr. 99.900.-

Hönnuður: Svein Asbjørnsen
kaldaljós 2007

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling
• Hæðarstillanlegur bakpúði

Ármúla 22 108 Reykjavík Sími 533 5900 Fax 533 5901 www.skrifstofa.is skrifstofa@skrifstofa.is
Opnunartími: mánudaga - föstudaga 9:00 - 18:00

www.skrifstofa.is
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Smoochy umdeildur í Hafnarfirði
ar Death to Smoochy rann sitt
skeið á enda. Stöðvar 2 menn
fullyrða að kjörstjórn hafi
farið að tilmælum Ingólfs
Bjarna Sigfússonar og hinkrað í tíu mínútur með að lesa
upp lokatölurnar til að dagskrá RÚV riðlaðist ekki.

„Nei, við hinkruðum ekkert í
tíu mínútur. Við vorum að
fara yfir tölurnar og ganga
úr skugga um að allt væri
rétt,“ segir Þórður Sveinsson, lögfræðingur og yfirmaður kjörstjórnar í álverskosningum í Hafnarfirði.
Mörgum þótti það
undarleg
tilviljun að lokatölur
úr kosningum
um
stækkun
álvers í Hafnarfirði voru
akkúrat tilbúnar þegar
kredit-listi
myndarinn-

).'«,&52 "*!2.)

3TÎÈVAR  MENN
FULLYRÈA AÈ
KJÎRSTJËRN Å ¹LVER
SKOSNINGU HAFI
BEÈIÈ MEÈ AÈ
BIRTA TÎLUR ÖAR
TIL ÖAÈ HENTAÈI
2²6

Þessu hafnar Þórður alfarið. Segir rétt að
komið hafi upp kurr
meðal Stöðvar 2-manna
sem voru á staðnum.
„En það var ekki
beðið með að lesa upp
þessar tölur til að þóknast RÚV. Og leiðinlegt
að þessi misskilningur skyldi hafa
komið
upp.
Við hefðum
ekki nennt
að
sitja
þarna í tíu
mínútur upp
á það. Við
vorum einfaldlega
að

athuga hvort allt stemmdi og
það tók sinn tíma. Mjótt var
á munum og umdeilt mál,“
segir Þórður.
Hins vegar verður ekki um
það deilt að fimm mínútum
áður en Þórður las upp hinar
örlagaríku tölur þá hafði mbl.
is birt tölur á vef sínum.
„Ég hef ekki græna glóru um
hvernig þetta gat lekið út.
Kjörstjórn var að fara
yfir tölurnar,“ segir
Þórður.
JBG
¶«2¨52 36%).33/.

(AFNAR ÖVÅ ALFARIÈ AÈ
KJÎRSTJËRNIN HAFI BEÈIÈ
TIL AÈ ÖËKNAST 2²6

3%2%.)49 +VIKMYNDIN 3ERENITY HEFUR VERIÈ KJÎRIN BESTA VÅSINDASK¹LDSÎGUMYND ALLRA

TÅMA

Betri en Star Wars
Kvikmyndin Serenity hefur verið
kjörin besta vísindaskáldsögumynd allra tíma í nýrri könnun í
tímaritinu SFX. Alls tóku þrjú þúsund lesendur þátt í könnuninni.
Serenity, sem kom út fyrir
tveimur árum, var byggð á sjónvarpsþáttunum Firefly sem nutu
frekar lítilla vinsælda. Leikstjóri myndarinnar er Joss Whedon, sem hefur m.a. leikstýrt sjónvarpsþáttunum Buffy the Vampire Slayer og Angel.
Í öðru sæti í könnuninni lenti
hin sígilda Star Wars, sem Whedon segir að hafi haft mikil áhrif
á gerð Serenity. Í næstu sætum á
eftir komu Blade Runner, Planet
of the Apes og The Matrix.
„Það er dálítið við vísindaskáldskap sem heillar mig mikið og mér
finnst hafa vantað undanfarið, þ.e.
þetta raunsæi. Hvernig það væri
raunverulega að vera hluti af litlum hópi um borð í litlu geimskipi,“
sagði Whedon.

4/00 4¥5
 3ERENITY

4%)452 4EITUR SEM HEFUR VERIÈ AÈ GERA
ÖAÈ GOTT Å $ANMÎRKU STEIG ¹ SVIÈ VIÈ
GËÈAR UNDIRTEKTIR

 3TAR 7ARS
 "LADE 2UNNER

&2¡44!",!¨)¨(2®..

 0LANET OF THE !PES
 4HE -ATRIX
 !LIEN
 &ORBIDDEN 0LANET
  ! 3PACE /DYSSEY
 4HE 4ERMINATOR
 "ACK TO THE &UTURE

Ritstjóri SFX sagði það afar
óvænt að Serenity skyldi hafa
borið sigurorð af Star Wars. „Sjónvarpsþátturinn hitti ekki í mark
en samt virðist Serenity-heimurinn hafa snert taug hjá almenningi, m.a. vegna viðkunnanlegra
persónanna og sniðugra samtalanna, auk þess sem tæknibrellurnar eru ótrúlegar.“
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

FRUMSÝND 23. MARS

VINNINGAR ER

%)6®2 %IVÎR 0¹LSDËTTIR HEILLAÈI ¹HORFENDUR UPP ÒR SKËNUM EINS OG SVO OFT ¹ÈUR

-¨'52 -¾ÈGURNAR -ARGRÁT 3TEIN
DËRSDËTTIR OG SÎNGKONAN *ËHANNA
'UÈRÒN *ËNSDËTTIR FËRU ¹ TËNLEIKANA

(6¥,$5 ,²). "%). ,ILJA 'UÈMUNDSDËTTIR

,)45 ).. ²TVARPSMAÈURINN «LI 0ALLI OG

OG 3ËLVEIG SA 4RYGGVADËTTIR HVÅLDU LÒIN
BEIN

LEIKARAPARIÈ 5NNUR ®SP 3TEF¹NSDËTTIR OG
"JÎRN 4HORS LITU VIÈ ¹ .ASA

&¾REYINGAR Å FEIKNASTUÈI
Færeyska tónlistarhátíðin Atlantic Music Event
var haldin í annað sinn á
skemmtistaðnum Nasa síðastliðið laugardagskvöld.
Þar komu fram margir af
fremstu tónlistarmönnum
Færeyja við góðar undirtektir.
Þeir sem komu fram voru Eivör
Pálsdóttir, Teitur, Högni Lisberg,
Brandur Enni og hljómsveitin Gestir og voru þau vitaskuld í
feiknastuði eins og Færeyinga er
siður. Tilgangurinn með hátíðinni
var að kynna blómlegt tónlistarlíf
Færeyinga fyrir okkur Íslendingum og gefa færeyskum tónlistarmönnum tækifæri til að koma tónlist sinni á framfæri við íslenska
tónlistaráhugamenn.

3+, !NNA +ATRÅN ¶ËRARINSDËTTIR 'UÈRÒN 3VEINSDËTTIR OG 'ÅGJA (EIÈARSDËTTIR SK¹L

UÈU Å TILEFNI DAGSINS

"2/3-),$!2 SDÅS +JARTANSDËTTIR OG

(REFNA 6IGNISDËTTIR BROSTU BREITT FYRIR
MYNDAVÁLINA

393452 3YSTURNAR (ARPA OG (ULDA

'EORGSD¾TUR LÁTU SIG EKKI VANTA ¹ .ASA

3!-!.  .!3! (IN F¾REYSKA 3OLJA
+LARGAARD OG !RNAR «LAFSSON HLUSTUÈU ¹
F¾REYSKU TËNLISTARMENNINA

LA SCIENCE DES REVES
FRUMSÝND 4. APRÍL

SÝND Í REGNBOGANUM

Gael García Bernal

Charlotte Gainsbourg

Alain Chabat

Miou-Miou

THE SCIENCE

„Sjónræn veisla“
- Glenn Kenny, Premiere

„Bernal er sjúklega fyndinn!“
- Ethan Alter, TV Guide

„Þú verður að sjá
hana til að trúa!“
- Sally Foster, Film Threat

OF SLEEP
Film by Michel

Gondry

KLIPPIÐ HÉR!

Gullnu reglur Græna ljóssins

1

Ekkert hlé
Myndin sýnd í einum rykk

2

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

3

Engin truflun
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst

- Ekkert hlé á góðum myndum

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.

www.graenaljosid.is — Skráðu þig á póstlistann og þér verður boðið á forsýningar allra mynda Græna ljóssins

PÁSKAMYNDIN Í ÁR

Bardagafimu skjaldbökurnar
eru mættar aftur
í flottustu ævintýrastórmynd
ársins

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

FRÁ FRAMLEIÐENDUM TEXAS CHAINSAW
MASSACRE OG THE AMITYVILLE HORROR

MEÐ SOPHIA BUSH
OG SEAN BEAN
STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA

SÍMI 564 0000
TMNT
SCHOOL FOR SCOUNDRELS
SCHOOL FOR SC. SÝND Í LÚXUS
THE HITCHER
EPIC MOVIE
THE NUMBER 23
NIGHT AT THE MUSEUM
ANNA OG SKAPSVEIFLURNAR

kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 2, 4, 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
kl. 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 3.20 og 5.40
kl. 2 Stuttmynd

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
TMNT
SCHOOL FOR SCOUNDRELS
THE ILLUSIONIST
THE HITCHER
VENUS
THE LAST KING OF SCOTLAND

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

kl. 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 10 B.I. 16 ÁRA

TMNT
HOT FUZZ
THE HITCHER

kl. 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.45, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 10 B.I. 16 ÁRA

450 kr. í bíó!
MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

Gildir á allar sýningar í
Borgarbíó merktar með rauðu

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

&2¡44)2 !& &«,+)
-IKIL LEYND HVÅLIR YFIR BRÒÈKAUPS¹FORMUM HJARTAKNÒS
ARANS 2ODS 3TEWART OG 0ENNY ,ANCASTER SVO MIKIL
AÈ N¹NIR ¾TTINGJAR VITA EKKI EINU SINNI HVAR ATHÎFN
IN VERÈUR HALDIN "RESKA DAGBLAÈIÈ 4HE 3UN GREINDI
FR¹ ÖESSU Å G¾R OG JAFNFRAMT ÖVÅ AÈ BRÒÈKAUPIÈ FARI
AÈ ÎLLUM LÅKINDUM FRAM ¹ EYJUNNI #APRI SEM ER
SKAMMT UNDAN ¥TALÅUSTRÎNDUM ¶ETTA VERÈUR ÖRIÈJA
HJËNABAND SÎNGVARANS 2ODS 3TEWART

!VRIL ,AVIGNE SEGIR AÈ "RITNEY 3PEARS GETI SJ¹LFRI
SÁR UM KENNT HVERNIG FYRIR HENNI SÁ KOMIÈ HÒN
SÁ OF VEIKGEÈJA b¶ETTA SNÕST ALLT UM HVERNIG PER
SËNA HÒN ER EF ÖÒ VILT F¹ EITTHVAÈ ÒT ÒR ÖESS
UM BRANSA VERÈURÈU AÈ GETA HÎNDLAÈ
HANN m SEGIR KANADÅSKA SÎNGKONAN

,EIKKONAN #AMERON $IAZ ËTTAST AÈ HÒN VERÈI EINHLEYP LENGI
EFTIR NÕLEGAN SKILNAÈ VIÈ *USTIN 4IMBERLAKE ENDA SÁ AFAR ERF
ITT FYRIR STËRSTJÎRNUR EINS OG HANA AÈ FINNA ¹STINA b¶ETTA
ER ERFITT MAÈUR VERÈUR EKKI ¹STFANGINN ¹ HVERJUM DEGI
(EIMURINN ER SVO FLËKINN AÈ ÖAÈ ÖARF HEILMIKIÈ AÈ
LEGGJA ¹ SIG TIL AÈ HLUTIRNIR GANGI UPP -AÈUR GETUR
EKKI VERIÈ ¹N¾GÈUR MEÈ EINHVERJUM NEMA MAÈUR SÁ
¹N¾GÈUR MEÈ SJ¹LFAN SIG m SEGIR $IAZ

"LÒSH¹TÅÈ SETT Å DAG

0¥0!2!2
%RUM MEÈ VANA PÅPARA ¹ SKR¹ SEM ERU KL¹RIR TIL VINNU

Blúshátíð verður sett á Hótel Nordica í dag klukkan
17. Við sama tilefni verður
blústónlistarmaður ársins
heiðraður. Hátíðin, sem er
sú fjórða í röðinni, stendur yfir fram á föstudaginn
langa.
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Craig best
klæddur
Daniel Craig, hinn nýi James
Bond, hefur verið kjörinn best
klæddi karlmaðurinn af lesendum tímaritsins GQ. Í öðru sæti
lenti stjórnmálamaðurinn David
Cameron og í því þriðja lenti leikarinn Clive Owen.
Á meðal fleiri þekktra manna á
listanum voru Jude Law, sem varð
fimmti, David Beckham, sem náði
sjötta sætinu og Harry prins.

KVIKSAGA KYNNIR

FRÁSAGNARMENNING

OG MÓTSTAÐA Í NÚTÍMABORGUM

KLUKKAN 22.00

RAUÐHÆRÐA KONAN
(The Woman with Red Hair
/ Akai kami no onna)
(JAP), Tatsumi Kumashiro, 1979.

FYNDNASTA SPENNUMYND ÁRSINS!
++ ++ VERÈUR ¹ MEÈAL ÖEIRRA SEM MUNU TROÈA UPP ¹ (ËTEL .ORDICA Å KVÎLD

fræga „artista“ í heimsókn og ég
vonast seinna til að Dóri [Halldór
Bragason] nái í Fabulous Thunderbirds og Taj Mahal, sem eru í

miklu uppáhaldi hjá mér,“ segir
hann. Nánari upplýsingar um dagskrá blúshátíðarinnar má finna á
blues.is.
FB

(EIMSENDING
$!.)%, #2!)' (INN NÕI *AMES "OND F¾R
GËÈA DËMA FYRIR FATASMEKK

KLUKKAN 20.00

-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 MATUR

9
HVER
VINN
FRUMSÝND 30. MARS

NÝ GRÍNMYND FRÁ ÞEIM SEM GERÐU „SHAUN OF THE DEAD“

(EIMSENDINGARGJALD

 KR

3KEIFAN  3ÅMI   o  

UR!

SMS

LEIKUR

SENDU SMS JA FHF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR
FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA!

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

Hátíð fer að mestu fram á Hótel
Nordica og á meðal þeirra sem
koma fram eru bandaríski blúsarinn Ronnie Baker Brooks, Zora
Young, The Blue Ice Band, Lay
Low, Blúsmenn Andreu, Jolly
Jumper og Big Moe, Kentár og
KK og Frakkarnir. „Þetta er gamla
hverfið sem ég ólst upp í, Frakkastígurinn,“ segir KK um hljómsveitina Frakkana. Með honum í
sveitinni eru Ásgeir Óskarsson,
Þorleifur Guðjónsson, Björgvin
Gíslason og Guðmundur Pétursson, sem er sá eini sem býr enn
í hverfinu. KK, sem mun einnig spila í Fríkirkjunni á föstudaginn langa, er mjög spenntur fyrir
blúshátíðinni í ár. „Mér líst ljómandi vel á hvað hún vex og dafnar
á hverju ári. Svona blúshátíðir eru
haldnar úti um allan heim og eru
fastur áningarstaður fyrir fræga
blúsara. Þetta er fínn tími til að fá

+RAFTAÚ EHF 3  
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 +¹RI Å STÎÈU MIÈVARÈAR
+EPPNI Å DÎNSKU  DEILDINNI HËFST ¹ NÕJAN LEIK UM
HELGINA EFTIR VETRARHLÁ +¹RI RNASON LÁK SINN FYRSTA LEIK
FYRIR !'& EN HANN VAR SELDUR ÖANGAÈ FR¹ $JURG½RDEN Å
3VÅÖJËÈ Å VETUR +¹RI LÁK Å STÎÈU MIÈVARÈAR Å STAÈ /LOF
0ERSSON SEM VENJULEGA LEIKUR ÖAR EN HANN VAR MEIDDUR
+¹RI ER VANARI ÖVÅ AÈ LEIKA ¹ MIÈJUNNI EN HANN KU
HAFA STAÈIÈ VEL FYRIR SÅNU Å VÎRNINNI
!'& LÁK ¹ HEIMAVELLI GEGN &REMAD
!MAGER OG VANN STËRSIGUR   FYRIR
FRAMAN  ÖÒSUND ¹HORFENDUR ¹
HEIMAVELLI SÅNUM !'& ER Å FJËRÈA
S¾TI DEILDARINNAR OG ¹ ENN GËÈA
MÎGULEIKA ¹ AÈ KOMA SÁR AFTUR Å SLAG
ÖEIRRA BESTU Å $ANMÎRKU

SPORT FRETTABLADIDIS

Þetta eru leikirnir sem heilla mest
,ANDSLIÈSMAÈURINN 3IGFÒS 3IGURÈSSON VERÈ
UR EINI FULLTRÒI ¥SLANDS Å ÒRSLITALEIKJUM %VR
ËPUKEPPNANNA Å HANDBOLTA ,IÈ HANS !D
EMAR ,EON FR¹ 3P¹NI KOMST UM HELGINA Å
ÒRSLIT %VRËPUKEPPNI BIKARHAFA MEÈ ÖVÅ AÈ
LEGGJA 2+ :AGREB AÈ VELLI   OG  
SAMANLAGT
b¶ETTA VAR MIKIL SPENNA ¹ LOKAMÅNÒTUM
LEIKSINS EN VIÈ TÎPUÈUM ÒTIVELLI MEÈ SEX
MARKA MUN m SAGÈI 3IGFÒS SEM HEFUR ¹TT VIÈ
MEIÈSLI AÈ STRÅÈA b6IÈ VORUM Å SEX MARKA
FORYSTU ER VIÈ FENGUM SVO D¾MT VÅTI ÖEGAR
LEIKTÅMINN VAR AÈ RENNA ÒT OG TRYGGÈUM VIÈ
OKKUR SIGURINN Ö¹m
!DEMAR ,EON M¾TIR ÖÕSKA LIÈINU (AM
BORG SEM ER SEM STENDUR Å ÎÈRU S¾TI ÖÕSKU
ÒRVALSDEILDARINNAR ,EIKIÈ VERÈUR HEIMA OG
AÈ HEIMAN
b(AMBURG ER MEÈ GËÈAN MANNSKAP OG

3MIÈIR
%RUM MEÈ VANA SMIÈI SEM ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   +RAFTAÚ EHF

ÖJ¹LFARA SEM OG FLOTTA HÎLL %N ÖAÈ ER
EKKI ALLTAF NËG AÈ VERA MEÈ STËR NÎFN Å
LEIKMANNAHËPNUM ¶AÈ VERÈUR UNDIR
OKKUR KOMIÈ AÈ KEYRA ÖETTA ¹FRAM OG
VINNA ÖESSA LEIKI m SAGÈI 3IGFÒS
(ANN KOM EITTHVAÈ VIÈ SÎGU
Å LEIKNUM GEGN :AGREB UM
HELGINA EN GAT LÅTIÈ BEITT
SÁR b¡G ER BÒINN AÈ VERA AÈ
GLÅMA VIÈ MEIÈSLI Å H¹SIN OG
GERÈI ÖVÅ ÖAÈ SEM ÁG GAT
GERT OG FËR SVO ÒT AFm
3IGFÒS MEIDDIST FYRIR
NOKKRUM VIKUM SEM ÖÕÈIR
AÈ HANN VERÈUR EKKI MEÈ
ÅSLENSKA LANDSLIÈINU SEM TEKUR
Ö¹TT Å ¾FINGAMËTI Å &RAKKLANDI
UM N¾STU HELGI
b¶ETTA MËT SKIPTIR EKKI

ÎLLU M¹LI OG ÖVÅ ENGIN ¹ST¾ÈA TIL AÈ TAKA
ËÖARFA ¹H¾TTU VEGNA MEIÈSLANNA ¡G
VERÈ ÖË KL¹R FYRIR LEIKINA GEGN 3ERBUM Å
VOR OG BÕST VIÈ AÈ VERÈA MEÈ Å ÖEIMm
(ANN SEGIR ENN FREMUR AÈ HANN MUNI
GETA SPILAÈ AF EÈLILEGRI GETU EFTIR   VIKUR
EN AÈ MEIÈSLIN MUNI EKKI JAFNA SIG FYLLI
LEGA FYRR EN HANN TEKUR SÁR FRÅ FR¹ HAND
BOLTA Å SUMAR
3IGFÒS HEFUR EINU SINNI ¹ÈUR FARIÈ
Å ÒRSLITALEIK Å %VRËPUKEPPNI ÖEGAR
HANN LÁK MEÈ -AGDEBURG GEGN
%SSEN FYRIR TVEIMUR ¹RUM
b!UÈVITAÈ KITLAR ÖAÈ MIKIÈ
AÈ VINNA %VRËPUKEPPNI ENDA
ERU ÖESSIR STËRU ÒRSLITALEIK
IR ¹ST¾ÈAN FYRIR ÖVÅ AÈ MAÈUR ER Å ÖESSU
¹ ANNAÈ BORÈ ¶ETTA ERU LEIKIRNIR SEM
MAÈUR VILL SPILAm

6ONA AÈ 5NITED FARI ¹FRAM
Eiður Smári Guðjohnsen segir í samtali við Sunday Mirror að ensku liðin þrjú
sem eftir eru í Meistaradeildinni komist öll áfram í undanúrslit keppninnar.
Eiður Smári segist vera hrifnastur af Man. Utd sem hann er orðaður við.
Fjórðungsúrslit Meistaradeildar Evrópu hefjast í kvöld
og af liðunum átta eru þrjú ensk
lið eftir í keppninni. Þau mætast
ekki innbyrðis sem þýðir að þau
gætu öll farið í undanúrslit. Komi
til þess mun Liverpool mæta Chelsea og Manchester United annaðhvort Bayern München eða AC
Milan.
Eiður Smári Guðjohnsen, leikmaður Barcelona, segir í samtali
við Sunday Mirror að hann búist
við því að öll þrjú ensku liðin komist áfram. Barcelona tapaði fyrir
Liverpool í 16 liða úrslitum.
Hans fyrrum félagar í Chelsea
mæta Valencia sem Eiður þekkir vel til. Eiður varar sína gömlu
félaga við David Villa, hinum
spænska landsliðsmanni Valencia.
„Hann er frábær leikmaður,
mjög fljótur og líflegur á vellinum. Hann er mjög skynsamur í
sínum hreyfingum í sókninni. Ég
held að Chelsea vegni ágætlega
og býst fastlega við því að félagið komist áfram,“ sagði Eiður sem
segist vera reiðubúinn að veita
sínum gömlu félögum einhver ráð
leiti þeir eftir því. Til að mynda
góðvinum sínum Frank Lampard
og John Terry.
„Við höfum verið í góðu sambandi síðan ég fór til Spánar. En
við ræðum meira um lífið almennt
heldur en fótbolta. Við tölumst
meira við sem vinir en fótboltamenn.“
Landsliðsfyrirliðinn
þekkir
einnig vel til hollenska liðsins PSV
þar sem hann lék árum áður.

&«4"/,4)
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4ILBOÈIN GILDA FRAM AÈ P¹SKUM
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„Ég hef fylgst með því frá ári
til árs og liðið heillar mig í hvert
skipti sem ég sé það spila. Liðið er
ávallt vel skipulagt og hættulegt
í skyndisóknum. Leikmenn mæta
alltaf vel undirbúnir til leiks.“
Hann segir Liverpool og þekkjast vel enda hafi þau mæst í riðlakeppni Meistaradeildarinnar í
haust. „Liverpool var með betri
úrslit í þeim leikjum og er því líklegri aðilinn nú.“
Spurður um hlutverk Stevens
Gerrard í Liverpool segir Eiður að
það komi honum á óvart að hann
skuli ekki vera í þeirri stöðu þar
sem hann er hvað bestur.
„Gerrard er einn af bestu miðjumönnum heimsins og því skrítið
að nota hann ekki á miðjunni.“
Manchester United mætir Roma
sem sló út Lyon heldur óvænt í 16
liða úrslitum.

„United er besta lið Englands
í dag. Það segir stigataflan. Ég
er líka viss um að liðið vanmetur ekki Roma enda sýndu Ítalarnir í síðustu umferð hvers þeir eru
megnugir. United þarf að passa
sig á því, sérstaklega á heimavelli.
Ég er viss um að liðið mun skoða
Lyon-leikinn til að sjá hvað fór úrskeiðis.“
Cristiano Ronaldo og Wayne
Rooney hafa verið áberandi í fjölmiðlum þetta tímabilið en Eiður
tekur sérstaklega fram að Ryan
Giggs hafi átt gríðargóðu gengi
að fagna í ár. „Giggs hefur verið
einn af bestu leikmönnum United í
vetur. Ég myndi vilja sjá að United
kæmist áfram í undanúrslit og ég
held að liðið geri það. Ég er mikill aðdáandi leikstíls liðsins þessa
stundina enda flottur stíll yfir liðinu.“
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

!ÈALSTEINN %YJËLFSSON ÖJ¹LFARI 3TJÎRNUNNAR ¾TLAR SÁR STËRA HLUTI N¾STA VETUR

Stjörnustúlkur í Meistaradeildina
(!.$"/,4) Nýkrýndir Íslandsmeistarar Stjörnunnar munu
brjóta blað í handboltasögunni á
Íslandi þegar þær taka þátt í undankeppni Meistaradeildar Evrópu næsta haust. Stjörnuliðið
tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn um helgina þrátt fyrir að enn
væru þrjár umferðir eftir af mótinu.
„ Við höfum möguleika á því að
fara í þessa keppni núna vegna
árangurs Vals í fyrra í Challenge
Cup sem og árangurs ÍBV-liðsins á sínum tíma. Stjarnan gerði
líka góða hluti í Evrópukeppninni
á sínum tíma þannig að deildin hér heima er komin upp í 17.
sætið yfir bestu kvennadeildir í
Evrópu í dag. Kvennahandboltinn á Íslandi er því hærra skrif-

aður en karlaboltinn,“ segir Aðalsteinn en karladeildin er í 28.
sæti á samskonar styrkleikalista.
„Ég rak mig á vegg með ÍBVliðið þegar ég fór í Evrópukeppnina og lenti í því að spila á móti
liðum sem voru í gríðarlega
góðri þjálfun miðað við mitt lið.
Mitt lið kunni að spila 30 kerfi en
voru slakar í vörn og við gátum
ekki hlaupið með bestu liðunum
í Evrópu,“ segir Aðalsteinn sem
er farinn að vinna eins og þessi
bestu lið. Hann fékk Ragnar Hermannsson til liðs við sig og saman
hafa þeir búið til yfirburðalið í
kvennaboltanum hér á landi. ËËJ
-)+),, -%4.!¨52 2AKEL $ÎGG

OG FÁLAGAR REYNA SIG Å -EISTARA
DEILDINNI
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3N¾FELL FÁKK STËRAN SKELL
Það verður oddaleikur í einvígi KR og Snæfells eftir 24 stiga sigur Vesturbæinga
í Stykkishólmi í gær. KR-ingar áttu frábæran leik og léku sem meistarar.

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

+®2&5"/,4) KR-ingar tryggðu sér

oddaleik um sæti í lokaúrslitin
með því að rassskella Snæfellinga
á þeirra eigin heimavelli og skora
ennfremur 104 stig eftir að hafa
aðeins skorað 61 stig á heimavelli
í síðasta leik.
KR-ingar unnu með 24 stigum,
80-104, í leik sem markar tímamót þar sem aðeins hafði munað
2 til 4 stigum í fyrri fimm leikjum liðanna í vetur. KR-ingar ætluðu aldrei að tapa þriðja leiknum
í röð á sigurkörfu í lokin. Liðið tók
öll völd á vellinum eftir þriggja
mínútna upphafsstress í stöðunni
8-2 fyrir Snæfell. KR-ingar unnu
næstu 6 mínútur 23-4 og litu aldrei
til baka eftir það. KR-liðið barðist
um hvern bolta og leikmenn spiluðu fyrir hver annan í sókninni og
á dögum sem þessum standast fá
lið KR-ingum snúninginn.
Jeremiah Sola átti frábæran
fyrsta leikhluta (14 stig), Tyson
Patterson stjórnaði KR-sókninni
af miklum myndarskap (13 stig og
13 stoðsendingar) en maður leiksins var hins vegar tvítugur strákur sem kom inn af bekknum.
„Við ætluðum bara að koma
hingað og vinna með 20 stigum.

"29.*!2 '«¨52 "RYNJAR "JÎRNSSON
HEFUR LEIKIÈ MJÎG VEL FYRIR +2
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,
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BARIST HATRAMMLEGA Å RIMMU 3N¾FELLS OG +2 $ËMARINN R¾ÈIR HÁR VIÈ Ö¹ FÁLAGA Å
LEIKNUM Å G¾R
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Við erum hættir að lenda í þessum
jöfnu leikjum. Við vorum bara einbeittir og ætluðum allan tímann
að koma og vinna stórt. Ég kann
að spila þessa stóru leiki og veit
að maður verður að spila svona,“
sagði KR-ingurinn Darri Hilmarsson eftir leik. Darri skoraði 23 stig
og hitti úr 9 af 10 skotum sínum
í gær. „Við ætlum að bæta fyrir
tapið á heimavelli með öðrum
svona leik í DHL-höllinni,“ bætti
Darri við og ef marka má spilamennsku liðanna í gær þá lítur
ekkert út fyrir annað en að KRingar séu á leið í lokaúrslitin.
„Þetta var hræðilegt og þeir
voru miklu betri. Við áttum skilið
að tapa þessu svona því við vorum
mjög flatir og gátum ekki neitt,“
sagði Hlynur Bæringsson, fyrirliði Snæfellinga og langbesti leikmaður liðsins, með 22 stig og 11
fráköst.
„Við vorum aðeins fyrir innan
vegginn. Ég skil ekki af hverju
við mætum ekki alltaf svona til

leiks. Nú þurfum við bara að spila
svona í hverjum leik. Þessi leikur
telur ekki neitt því við vorum rétt
að kvitta fyrir tapið á heimavelli í
síðasta leik,“ sagði Benedikt Guðmundsson, þjálfari KR, eftir leik
og bætti við: „Þegar Tyson er að
stjórna sóknarleiknum jafnvel og
hann gerði núna þá hef ég engar
áhyggjur af sókninni. Darri er
síðan bara snillingur, hann valdi
góðan dag til þess að vera heitur.“
OOJ FRETTABLADIDIS

3.&%,, +2  
3TIG 3N¾FELLS (LYNUR "¾RINGSSON   FR¹K
3IGURÈUR ¶ORVALDSSON   Å FYRRI -AGNI (AF
STEINSSON  (ELGI 2EYNIR 'UÈMUNDSSON 
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'RINDVÅKINGAR TRYGGÈU SÁR ODDALEIK GEGN .JARÈVÅK EFTIR TÅU STIGA SIGUR

Vörnin skóp sigur Grindavíkur
+®2&5"/,4) „Eftir að hafa lent í

SMSR
LEIKU

9. HVER
VINNUR!

Sendu SMS BTC SBV
á 1900 og þú gætir unnið!

Vinningar eru Skolað burt á DVD,
DVD myndir, fullt af Pepsi og margt fleira!

smá vandræðum í vörninni fyrstu
fimm mínútur leiksins náðum
við að binda hana vel saman. Við
höfum aldrei áður spilað jafn góða
vörn í vetur og ef maður ætlar sér
einhverja hluti í úrslitakeppninni
er það lífsnauðsynlegt að spila
góða vörn,“ sagði Friðrik Ragnarsson, sigurreifur þjálfari Grindavíkur, eftir leik.
Hans menn unnu öflugan tíu
stiga sigur, 81-71, á Íslandsmeisturum Njarðvíkur á heimavelli í
gær og tryggðu sér þar með oddaleik í Njarðvík á fimmtudaginn
kemur. „Þetta var engin sýning
í sóknarleik okkar og eigum við
meira inni þar. Við erum þó allir
mjög einbeittir sem skiptir miklu
máli. Við vorum óánægðir með
okkur í síðasta leik og vildum bæta
fyrir hann í kvöld. Ég hef líka fulla
trú á því að við getum gert góða
hluti á fimmtudaginn. Það er ekkert sem við hræðumst.“
Páll Axel opnaði leikinn með
laglegum þristi og gaf tóninn fyrir
það sem koma skyldi.
Hafi sóknarleikurinn verið í
fyrirrúmi í fyrsta leikhluta var
varnarleikurinn aðalsmerki þess
næsta. Þegar blásið var til leikhlés munaði fimm stigum á liðunum, 42-37.
Baráttan hélt áfram eftir hálfleik og óhætt að segja að það hafi
verið stál í stál hjá liðunum tveimur. Njarðvíkingar jöfnuðu leikinn, 68-68, þökk sé gríðarlegri baráttu Friðriks Stefánssonar og Jeb
Ivey.
Heimamenn komu sér í átta
stiga forystu þegar tvær mínútur voru eftir, þökk sé ótrúleg-

34%2+52 ¶ORLEIFUR «LAFSSON ¹TTI GËÈAN LEIK FYRIR 'RINDAVÅK Å G¾R (ANN BRÕST HÁR FRAM

HJ¹ .JARÈVÅKINGNUM *ËHANNI «LAFSSYNI

um þristi frá Páli Axeli og hreint
frábærri varnarvinnu. Slík einbeiting sem leikmenn Grindavíkur sýndu á lokamínútunum gerir
gæfumuninn í slíkum leikjum.
Þar með tryggðu heimamenn sér
oddaleikinn eftir frábæran vinnusigur, 81-71.
„Við börðumst ekki nóg í kvöld.
Við vorum mjög óskynsamir og
alls ekki nógu einbeittir. Þetta var
ágætur leikur heilt yfir en ekki
nógu góður af okkar hálfu,“ sagði
Friðrik Stefánsson eftir leik.
„Slæm vítanýting liðsins var al-

&2¡44!",!¨)¨6¥+52&2¡44)2

gjörlega mér að kenna og er það
eitthvað sem ég verð að taka á. Við
töpuðum hörkuleik í dag en við
erum ekki þekktir fyrir að tapa
mikið heima. Það ætlum við ekki
að gera í næsta heimaleik,“ sagði
Friðrik að lokum.
ES¹
'2).$!6¥+ .*!2¨6¥+  
3TIG 'RINDAVÅKUR *ONATHAN 'RIFFIN  0¹LL !XEL
6ILBERGSSON  0¹LL +RISTINSSON  ¶ORLEIFUR «LAFS
SON  !DAM $ARBOE 
3TIG .JARÈVÅKUR "RENTON "IRMINGHAM  )GOR
"ELJANSKI  &RIÈRIK 3TEF¹NSSON  *EB )VEY 
*ËHANN «LAFSSON 
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H¹SKËLA &YRSTA MIKILV¾GA HLUTVERK %D VAR Å MYNDINNI "ORD
ERLINE ¹RIÈ  ¶REMUR ¹RUM SÅÈAR LÁK HANN Å MYND
INNI 4HE 2IGHT 3TUFF OG HLAUT MIKLA ATHYGLI
FYRIR 3ÅÈAN Ö¹ HEFUR HANN FJËRUM SINN
UM VERIÈ TILNEFNDUR TIL «SKARSVERÈ
LAUNA OG ER VINS¾LL LEIKARI Å (OLLY
WOOD RIÈ  HËF %D LEIKSTJËRN
ARFERIL SINN ÖEGAR HANN LEIKSTÕRÈI
VERÈLAUNAMYNDINNI 0OLLOCK %D HEFUR
VERIÈ KV¾NTUR LEIKKONUNNI !MY -AD
IGAN FR¹ ¹RINU  OG ¹ MEÈ HENNI
DËTTURINA ,ILY
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Of sjúkur raunveruleiki
¶R¹TT FYRIR AÈ VERA Å ÖEIM MINNIHLUTAHËPI SEM
ELSKAR RAUNVERULEIKAÖ¾TTI FINNST MÁR EINN ÖESS
ARA Ö¹TTA OF SJÒKUR TIL AÈ GETA HORFT ¹ HANN
¶¹TTURINN %XTREME -AKEOVER ER HREINT OG BEINT
F¹R¹NLEGUR -IS ËMYNDARLEGT FËLK KEPPIST UM AÈ
F¹ AÈ LEGGJAST UNDIR HNÅFINN OG Ö¹ ER EKKI UM
MINNI H¹TTAR LÕTAAÈGERÈIR AÈ R¾ÈA
¶EIR SEM ERU Ë¹N¾GÈIR MEÈ NEFIÈ ¹ SÁR FARA
HEIM MEÈ NÕ BRJËST MINNI MAGA HERTA OG
SLÁTTA HÒÈ ST¾RRI KJ¹LKA OG ÖANNIG M¾TTI LENGI
¹FRAM TELJA ¶EGAR FRÁTTUNUM UM AÈ Ö¹TTTAKEND
UR HAFI VERIÈ VALDIR Å Ö¹TTINN ER KOMIÈ TIL SKILA ERU
FLESTIR UMVAFÈIR FJÎLSKYLDU SINNI OG BÎRNIN HORFA
¹ FORELDRANA FAGNA KOMANDI ÒTLITSBREYTINGU
6ONANDI HAFA BÎRNIN ALDREI FENGIÈ AÈ HEYRA AÈ
ÖAU LÅKIST MÎMMU SEM ÖYKIR SVO LJËT AÈ MYND
UM AF HENNI FYRIR OG EFTIR LÕTAAÈGERÈ ER SJËNVARP
AÈ UM ALLAN HEIM

3*«.6!20)¨

«MUR AF )BSEN

.ËRA

RÎÈ UM HEILASKURÈL¾KNI OG EKKJUMANN SEM
BÕR ¹SAMT TVEIMUR BÎRNUM SÅNUM Å SM¹
B¾NUM %VERWOOD Å #OLORADO

T
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 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 %VERWOOD  "ANDARÅSK Ö¹TTA

 «MUR AF )BSEN .ËRA 
.ORSK Ö¹TTARÎÈ ÖAR SEM SAGÈAR ERU NÒTÅMA
SÎGUR BYGGÈAR ¹ VERKUM (ENRIKS )BSENS
FINGAR ¶JËÈLEIKHÒSSINS ¹ "RÒÈUHEIMILINU
STANDA SEM H¾ST ÖEGAR AÈALLEIKKONAN MISS
IR TRÒNA ¹ )BSEN OG LÅFIÈ YFIRLEITT OG STINGUR AF
,EIKSTJËRI ER 'EIR (ENNING (OPLAND
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 &ËRNARLÎMB STRÅÈSINS .ORSKUR
Ö¹TTUR UM AFLEIÈINGAR SPRENGJU¹R¹SA ¥SRAELS
MANNA ¹ ,ÅBANON Å FYRRASUMAR !TRIÈI Å Ö¾TT
INUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 4ÅUFRÁTTIR
 2EBUS LÎGREGLUFULLTRÒI "LËÈ
BÎND "RESK SAKAM¹LAMYND BYGGÈ ¹ SÎGU
EFTIR )AN 2ANKIN UM *OHN 2EBUS RANNSËKNAR
LÎGREGLUMANN Å %DINBORG !TRIÈI Å MYNDINNI
ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 .JËSNADEILDIN  "RESK
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UR SAKAM¹LAFLOKKUR UM ÒRVALSSVEIT INNAN
BRESKU LEYNIÖJËNUSTUNNAR -) SEM GLÅM
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SEMI OG HRYÈJUVERKAMENN E
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n‡tt áskriftartímabil hefst 4. apríl

SNÕR AFTUR Å FIMMTU SERÅUNNI AF 4HE !PPRENT
ICE ÖAR SEM HANN LEITAR ENN ¹ NÕ AÈ L¾RLINGI
FYRIR 4RUMP FYRIRT¾KJAVELDIÈ SITT

 0RISON "REAK &LËTTINN ÒR RAMMGIRT
ASTA FANGELSI "ANDARÅKJANNA HELDUR ¹FRAM Å
ÖESSARI ANNARRI SERÅU AF SPENNUÖ¾TTINUM
VINS¾LA 0RISON "REAK
 %MPIRE &ALLS $RAMATÅSK STJÎRN
UM PRÕDD VERÈLAUNAMYND Å TVEIMUR HLUT
UM MEÈ STËRLEIKURUM ¹ BORÈ VIÈ HJËN
IN 0AUL .EWMAN OG *OANNE 7OODWARD %D
(ARRIS 2OBIN 7RIGHT 0ENN OG 0HILIP 3EYM
OUR (OFFMAN

 4WENTY &OUR 3JÎTTA Ö¹TTARÎÈ VIN
S¾LASTA SPENNUÖ¹TTAR 3TÎÈVAR  SÅÈUSTU ¹RIN

 )NSIDER
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥ GEGN

T

 'RALLARARNIR
 4ASMANÅA
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ
 !MAZING 2ACE
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY 
 3ISTERS
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 (OMEFRONT
 ,AS 6EGAS
 7HAT .OT 4O 7EAR
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY 
 .ORNAFÁLAGIÈ
 4AZ -ANIA 
 3HIN #HAN
 (ORANCE OG 4ÅNA
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 4HE 3IMPSONS
 4HE !PPRENTICE $ONALD 4RUMP

UM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALL
AÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMT
ANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾G
AR STJÎRNUR

 $A !LI ' 3HOW (INN EITURHARÈI !LI
' ER M¾TTUR ¹SAMT VINUM SÅNUM "ORAT FR¹
+AZAKHSTAN OG HINUM AUSTURRÅSKA OG SAM
KYNHNEIGÈA "RUNO
 'ENE 3IMMONS &AMILY *EWELS
 4HE .INE .ÅU MANNS ALLT ËKUNNUGT
FËLK ERU TEKIN Å GÅSLINGU Å BANKA EINUM ¶AR
ER ÖEIM HALDIÈ Å  KLUKKUSTUNDIR VIÈ ERFIÈAR
AÈST¾ÈUR ¶EGAR ÖAU LOSNA ÒR BANKANUM OG
FARA AÈ LIFA LÅFI SÅNU FINNA ÖAU AÈ EKKERT VERÈ
UR EINS AFTUR ,ÅF ÖEIRRA ER BREYTT AÈ EILÅFU
 MILLI ÖESSARA NÅU MANNA HAFA NÒ MYND
AST STERK BÎND SEM ENGIN NEMA ÖAU SEM
HALDIÈ VAR Å BANKANUM SKILJA (VAÈ GERÈIST
Å BANKANUM ¹ ÖESSUM  KLUKKUSTUNDUM
SEM GJÎRBREYTTI LÅFI ÖESSA FËLKS SVONA MIKIÈ

 'REYS !NATOMY 6INS¾LASTI Ö¹TTUR
INN Å "ANDARÅKJUNUM ÖAR SEM NÒ RÅKIR 'REYS
!NATOMY ¾ÈI ¶¾TTIRNIR GERAST ¹ SKURÈ
STOFU ¹ 'RACE SPÅTALANUM Å 3EATTLE BORG OG
ÖAR STARFA UNGIR OG BR¹ÈEFNILEGIR SKURÈL¾KN
AR  ¶AÈ SÕÈUR UPP ÒR ¹ MILLI #HRIST
INU OG "URKE EN ÖAU VIRÈAST EKKI EIGA MIKLA
SAMLEIÈ .ÕR L¾KNIR ER KYNNTUR TIL SÎGUNN
AR OG Å LJËS KEMUR AÈ HANN ¹ SÁR SÎGU MEÈ
EINUM AF AÈSTOÈARL¾KNUNUM
 !MERICAN )DOL
 !MERICAN )DOL
 4WENTY &OUR 
 $IRTY $ANCING
 3EINFELD E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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 .IP4UCK
 #OLD #ASE
 #ROSSING *ORDAN
 $AGON
 0RISON "REAK
 4HE 3IMPSONS
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP

 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM VEÈ
URFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER END
URSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL  N¾STA
DAG

4Å6Å

$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG
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 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 6ÎRUTORG
 (IGH 3CHOOL 2EUNION E
 "EVERLY (ILLS 
 -ELROSE 0LACE
 2ACHAEL 2AY 3PJALLÖ¹TTUR ÖAR SEM
2ACHEAL 2AY F¾R TIL SÅN GËÈA GESTI OG ELDAR
GËMS¾TA RÁTTI

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 3NOCROSS ¥SLENSKIR SNJËSLEÈAKAPP
AR Å SKEMMTILEGRI KEPPNI ÖAR SEM EKKERT ER
GEFIÈ EFTIR +EPPENDUR ÖURFA AÈ GLÅMA VIÈ
ERFIÈAR BRAUTIR OG KEPPNIN HEFUR ALDREI VERIÈ
EINS SPENNANDI

 3KËLAHREYSTI  'RUNNSKËLA
KEPPNI Å FITNESSÖRAUTUM (ALDNAR VERÈA TÅU
FORKEPPNIR UM ALLT LAND
 )NNLIT  ÒTLIT (ÎNNUNAR OG LÅFS
STÅLSÖ¹TTUR ÖAR SEM ¶ËRUNN .ADIA OG !RNAR
'AUTI KOMA VÅÈA VIÈ HEIMS¾KJA SKEMMTI
LEGT FËLK OG BREYTA OG B¾TA ¹ HEIMILUM
ÖESS
 #LOSE TO (OME E ,ÎGFR¾ÈI
DRAMA AF BESTU GERÈ

T

IN 
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 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 &RANKLÅN 
 /FURÖJARKINN OG APAHERSVEIT



(INS VEGAR HORFI ÁG ¹ .IP4UCK ÖAR SEM UMFJÎLL
UNAREFNIÈ ER AF SVIPUÈUM TOGA
3JÒKLEIKINN ER STUNDUM MEIRI EN ALLT ER LEYFILEGT Å
¾VINTÕRUNUM
%VA -ARÅA *ËNSDËTTIR ER FR¹B¾R Å SUNNUDAGS +AST
LJËSINU
%VA -ARÅA F¾R TIL SÅN ALLS KYNS FËLK OG R¾ÈIR VIÈ AF
SINNI STAKRI SNILLD ENDA FR¹B¾R Å SÅNU FAGI 3UMIR
SJËNVARPSMENN ERU MEÈ ÖETTA AÈRIR EKKI %VA
-ARÅA OG (EMMI 'UNN ERU D¾MI UM FËLK SEM
VERÈUR AÈ VERA Å SJËNVARPI ¶AU ERU B¾ÈI TVÎ LAUS
VIÈ SJ¹LFUMGLEÈI OG L¹TA ¹HORFANDANUM LÅÈA VEL
¡G BÅÈ SPENNT EFTIR N¾STA SKREFI HJ¹ (EMMA
¶AÈ SKIPTIR EKKI M¹LI HVERNIG Ö¹TTUR VERÈUR FYRIR
VALINU (EMMI ER POTTÖÁTTUR 0¹LL «SKAR ER LÅKA
D¾MI UM FR¹B¾RAN SJËNVARPSMANN OG ÁG VONA
AÈ HANN F¹I SINN EIGIN SJËNVARPSÖ¹TT SEM ALLRA
FYRST

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
"ANDARÅSKUR GAMANÖ¹TTUR

 *AY ,ENO 3PJALLÖ¹TTUR ¹ LÁTTUM
NËTUM ÖAR SEM H¹ÈFUGLINN *AY ,ENO F¾R TIL
SÅN GËÈA GESTI OG SL¾R ¹ LÁTTA STRENGI
 (EROES E
 *ERICHO E
 6ÎRUTORG
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST
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 !È LEIKSLOKUM E
 7ATFORD #HELSEA FR¹  MARS
 ¥TALSKI BOLTINN FR¹  APRÅL
 ¶RUMUSKOT E
 !È LEIKSLOKUM E
 ,IVERPOOL !RSENAL FR¹  MARS
 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 ¶RUMUSKOT E
 $AGSKR¹RLOK
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%MPIRE &ALLS

,¾KNALÅF ER EINN VINS¾LASTI Ö¹TTUR
INN Å "ANDARÅKJUNUM ÖAR SEM NÒ RÅKIR
'REYS !NATOMY ¾ÈI ¶¾TTIRNIR GER
AST ¹ SKURÈSTOFU ¹ 'RACE SPÅTALANUM
Å 3EATTLE BORG OG ÖAR STARFA UNGIR OG
BR¹ÈEFNILEGIR SKURÈL¾KNAR ¥ Ö¾TTIN
UM Å KVÎLD SÕÈUR UPP ÒR ¹ MILLI #HRIST
INU OG "URKE EN ÖAU VIRÈAST EKKI EIGA
MIKLA SAMLEIÈ .ÕR L¾KNIR ER KYNNTUR
TIL SÎGUNNAR OG Å LJËS KEMUR AÈ HANN
¹ SÁR SÎGU MEÈ EINUM AF AÈSTOÈAR
L¾KNUNUM

$RAMATÅSK FRAMHALDS
MYND Å TVEIMUR Ö¹TT
UM UM VEITINGAHÒSA
EIGANDA Å B¾NUM
%MPIRE &ALLS SEM ¹
Å STÎKUSTU VANDR¾È
UM Å EINKALÅFINU -ILES
2OBY SEM LEIKINN ER AF
%D (ARRIS HEFUR REKIÈ
VEITINGAHÒS Å RÒM 
¹R EN ÖR¹IR AÈ KOMAST
BURT FR¹ ERFIÈUM FJÎL
SKYLDUAÈST¾ÈUM OG
HJËNABANDI SEM FARIÈ
ER Å HUNDANA -YNDIN
VANN TIL TVEGGJA 'OLD
EN 'LOBE VERÈLAUNA

23  &-   
 "¾N
 -ORGUNVAKTIN
 &RÁTTAYFIRLIT
 -ORGUNFRÁTTIR
 &RÁTTAYFIRLIT
 ,AUFSK¹LINN
 -ORGUNLEIKFIMI
 (EIMA ER BEST
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 ²TVARPSSAGAN ,ANDSLAG ER ALDREI
ASNALEGT
 3EIÈUR OG HÁLOG

 /RÈ SKULU STANDA
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 -AN ÁG FYRRUM ÖYT ¹ ÖÎKUM
 3JËNÖING UM 2ÒRÅ
 ,ESTUR 0ASSÅUS¹LMA
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT
 &IMM FJËRÈU
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

 )CELAND %XPRESSDEILDIN 
 )CELAND %XPRESSDEILDIN 
 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS

5PPHITUN

 -EISTARADEILD %VRËPU "EIN ÒT
SENDING FR¹ FYRRI LEIK 036 %INDHOVEN OG
,IVERPOOL Å ¹TTA LIÈA ÒRSLITUM

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS

 -EISTARADEILD %VRËPU "EIN ÒT
SENDING FR¹ STËRLEIK !# -ILAN OG "AYERN
-UNCHEN Å ¹TTA LIÈA ÒRSLITUM
 !UGUSTA -ASTERS /FFICIAL &ILM ¥
ÖESSUM Ö¾TTI VERÈUR TEKIÈ FYRIR MËTIÈ ¹RIÈ
 ÖEGAR AÈ !RNOLD 0ALMER VAR ¹ H¹TINDI
SÅNS FERILS EN HANN LÁK ¹ -ASTERS MËTINU
FIMMTÅU ¹R Å RÎÈ

 7ORLD 3UPERCROSS '0  
3ÒPERKROSS ER ¾SISPENNANDI KEPPNI ¹ MËT
ORKROSSHJËLUM SEM FRAM FER ¹ BRAUTUM
MEÈ STËRUM STÎKKPÎLLUM

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

 3VAMPEBOB &IRKANT  4IL DANS TIL VANDS OG
I LUFTEN  -ICKEY OG BÐNNESTAGEN  ,UCKY
,UKE  "RÐDRENE ,ÐVEHJERTE  $EADLINE
 3EKTION  *ERSILD  3PIN  46 !VISEN
 3MAGSDOMMERNE  'RÐN GL¾DE 
3YV CITATER FRA EN ATEIST  5D I DET BL½ 
!RBEJDSLIV FIND ET JOB  .YHEDER P½ TEGN
SPROG  46 !VISEN MED VEJRET  $AWSONlS
#REEK  &LEMMINGS (ELTE  30!- 
3HIN #HAN  2ONJA 2ÐVERDATTER  6ILLE OG
DEN VILDE KANIN  -IN FAR ER BOKSER  46
!VISEN MED 3PORT OG 6EJRET  .½R N¾SEHORNET
HEDDER /SCAR  (VAD ER DET V¾RD 
(AMMERSLAG  $IG OG MIG  46 !VISEN
 3PORT.YT  3NAPHANER  $A 'UY
MÐDTE ,IZZIE  -OLLY  %LMERS VERDEN
 "RUM  2ASMUS +LUMP  0ALLE 'RIS P½
EVENTYR  .ODDY  $ER VAR ENGANG

(ath. gildir aðeins fyrir Hjólbarðahöllina og Gúmmívinnustofuna)

...og rétti tíminn fyrir sumardekkin
undir bílinn þinn. Komdu við
hjá okkur, við byggjum á
áratuga reynslu og þekkingu.

Flottar felgur.
Kynntu þér úrval álfelga
hjá okkur.
Ekki amalegt að skella nýju
setti undir í leiðinni.
Það verður gaman í sumar!

-sérfræðingar í dekkjum-

635C
17"/18"
415C
16"/18"
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 (ARRY MED BÐTTA FULL AV DINOSAURER 
,ILLE 0RINSESSE  3M½SPÐKELSENE  0IPPI
,ANGSTRÐMPE  (ÐNSEHUSET  3AUEN
3HAUN  (UBERT  -INI KRYP  $EN
D½RLIGSTE HEKSA I KLASSEN  .EWTON 
&AKTOR /LJE OG ENERGIMISJON¾REN  RET P½
!RGIANO  3ISTE NYTT  ,ONELY 0LANET
 3ISTE NYTT  ,UNSJTRAV  3ISTE
NYTT  $ DAGEN  3ISTE NYTT 
,YOKO  $UCK $ODGERS  3ISTE NYTT
 $RACULA JUNIOR  ,IGA  3ISTE NYTT
 /DDASAT .YHETER P½ SAMISK  &RA
LOFT OG KJELLER  .YHETER P½ TEGNSPR½K 
+ONRAD KATT  6ENNENE P½ 3OLFLEKKEN 
+RYSANTEMUM  $ISTRIKTSNYHETER 
$AGSREVYEN  0½SKENÐTTER  0LANETEN
 %XTRA TREKNING  $ISTRIKTSNYHETER 
$AGSREVYEN   "RANNMUR  ,ÐSNING
P½SKENÐTTER  +VELDSNYTT  +VINNEN I
MITT LIV  oo "AKROMMET &OTBALLMAGASIN
 0½SKEMORGEN  -EKKE -IKKEL 
0OSTMANN 0AT

Kynntu þér
Dekkjahótelið.
Við geymum dekkin fyrir þig
og þau bíða þín þegar þú
þarft næst á þeim að halda.

635BM
18"/20"

324C
17"/18"

Öflug hjólbarðaþjónusta

364 
 .¼R GR¼SRÎTTERNA TAR ÎVER  3KOLFRONT
 .YA DRÎMJOBBET  6ETENSKAP LIVET FÎRE
LIVET  ,IVET  H¼LSAN  2APPORT 
0LANET %ARTH  'ABRIELLE  2APPORT 
'OMORRON 3VERIGE  7ER KÔSST SCHON EINEN
,EGUAN  +ROKOMAX  -YROR I BRALLAN
 3AGOBER¼TTAREN  ,ILLA !KTUELLT KORTN
YHETER  'RAND 0RIX  2APPORT 
5PPDRAG 'RANSKNING  3LUTET P½ HISTORIEN
 (ÎÎK  !RGUMENT  2APPORT 
+ULTURNYHETERNA  +OBRA  3TINA 
3¼NDNINGAR FR½N 364  'OMORRON 3VERIGE

HjólVest

Gúmmívinnustofan

Hjólbarðahöllin

Hjólbarðaviðgerðin

Dekkið

Bæjardekk

Ægisíðu 102,
107 Reykjavík

Réttarhálsi 2,
110 Reykjavík

Fellsmúla 24,
108 Reykjavík

Dalbraut 14,
300 Akranesi

Reykjavíkurvegi 56,
221 Hafnarfjöður

Langatanga 1a,
270 Mosfellsbær

552 3470

587 5588

530 5700

431 1777

555 1538

566 8188
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Tyson nýjasti skjólstæðingur Rauls

„Besti bitinn í bænum er á Ban
Thai á Laugavegi. Þau eru með
æðislegan taílenskan mat.“
#URVER 4HORODDSEN TËNLISTAR OG MYND
LISTARMAÈUR
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 ÖÎKK  DREIFA  HAMFLETTA  KN¾PA
 HVORT  VONDUR  UNNA  SKËLI
 NIÈUR  FOR  GUÈ  TREYSTA
,«¨2¡44
 PLÎNTUTEGUND  FR¹  PRESTUR  ÖUKL
 ¹RVISS  FISKUR  SUSS  EINKENNI
 FLÅK  ËREIÈA
,!53.
,2¡44  TAKK  S¹  FL¹  KR¹ 
EF  ILLUR  ELSKA  FG  SUÈ 
AUR  RA  TRÒA
,«¨2¡44  ESKI  AF  KLERKUR  K¹F
 ¹RLEGUR  ¹LL  USS  AÈAL 
FAT  RÒ
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 %IÈUR 'UÈNASON
 (ARÈKJARNAHLJËMSVEITIN 3HOGUN
 2AGNA )NGËLFSDËTTIR

Einkaþjálfarinn Raul Rodrigues
er að taka Hollywood með trompi
um þessar mundir. Stjörnurnar flykkjast í tíma til hans og
taka vel á því en meðal frægustu viðskiptavina Rauls
má nefna skoska leikarann David Thewlis
og bandaríska ungstirnið Bevin Prince
úr One Tree Hill.
Raul greinir vinum
sínum á Íslandi svo
frá því að þekktasta
og alræmdasta viðbótin
í kúnnahópnum sé sjálfur Mike Tyson, fyrrverandi
heimsmeistari í þungavigt.
Tyson
er
annálaður
kraftakarl og hefur lengi

verið talinn einn sterkasti
maður
heims.
Tyson hefur lengi átt í
útistöðum við laganna
verði og ætlar greinilega að taka á því hjá
Raul og koma sér
í gott form. Og ef
vel gengur er ljóst
að Járnkarlinn víðfrægi á eftir að bera
hróður einkaþjálfarans víða.
Og Raul gerir það
ekki endasleppt. Hann
%).+!¶*,&!2).. 6¥¨
&2') 2AUL HEFUR KOMIÈ

SÁR VEL FYRIR HJ¹ STJÎRNUN
UM Å ,OS !NGELES

kom fram í heilsu- og lífsstílsþættinum The Gregory Mantell Show sem sýndur er í kapalsjónvarpi í bæði New York og
Los Angeles auk þess sem mögulegt er að sjá þáttinn á netinu. Í
þættinum kynnti Rauol nýjan
megrunarkúr sem byggist á
rannsóknum einkaþjálfarans á íslensku mataræði.
Og lax leikur þar stórt
hlutverk. Fram kemur í
þættinum að Raul hafi
þjálfað á Íslandi í þrettán ár og að Eiður Smári
Guðjohnsen og Björk
hafi verið meðal skjólstæðinga hans þá. Áhugasamir geta séð þáttinn á
Youtube.com.
FGG

0,, -!'.²33/. 2!-«4!3+!50)¨ (6%22!2 +2«.5 6)2¨)

-ÒRARAR
%RUM MEÈ VANA MÒRARA SEM ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   +RAFTAÚ EHF

Gnoðavogi 44, s. 588 8686.
Opið alla laugardaga 11-14

STÓR HUMAR

2!-«4!3+!50)¨ HORFIÈ ¹ ÖAÈ

HEFUR VERIÈ MEÈ HREINUM ËLÅKINDUM EN
SAMKV¾MT SKOÈANAKÎNNUN HORFÈU  
PRËSENT ÖJËÈARINNAR ¹ ÖAÈ Å FYRRA

0,, -!'.²33/. 6IÈURKENNIR AÈ RA

MËTASKAUPIÈ HAFI VERIÈ DÕRT SPAUG EN
HVERRAR KRËNU VIRÈI

TLAR AÈ KOMA SÁR Å
GOTT FORM HJ¹ 2AUL

&2¡44)2 !& &«,+)

(VER MÅNÒTA 3KAUPSINS
KOSTAÈI  ÖÒSUND KRËNUR
„Þetta var hverrar krónu virði,“
segir útvarpsstjórinn Páll Magnússon en samkvæmt niðurstöðu
úrskurðarnefndar um upplýsingamál við kæru Fréttablaðsins var
RÚV skylt að gefa upp heildarkostnað við gerð Áramótaskaupsins. Og það kostaði rúmar 38 milljónir. „Mér finnst allt í lagi að eyða
svolítið góðum pening í Áramótaskaupið enda er það orðið hálfgerð
stofnun í þjóðfélaginu. Og það er
varla hægt að finna hliðstæður í
áhorfi,“ segir Páll en samkvæmt
skoðanakönnun horfðu 93,3 prósent þjóðarinnar á spéspegil ársins. „Við erum að nota mjög mikinn
pening í þetta og miðað við útsenda
mínútu er þetta dýrasta efnið sem
RÚV sýnir. Og þetta á líka að vera
dýrasta efnið á dagskránni,“ bætir
Páll við en miðað við að Skaupið
sé 57 mínútur kostaði hver mínúta
rúmar 650 þúsund krónur.
Fréttablaðið greindi frá því í
byrjun janúar að Skaupið hefði
kostað fjörutíu milljónir og hafði
fyrir því áreiðanlegar heimildir. Bjarni Guðmundsson, framkvæmdastjóri RÚV, sagði þá að
þetta væru rangar tölur en vildi
ekki gefa upp hver kostnaðurinn
væri. Páll hafði engar aðrar skýringar á orðum Bjarna en að hann
hafi þá ekki vitað hver eiginlegur kostnaður væri. „Menn vissu
samningsupphæðina en annar
kostnaður hafði ekki verið reiknaður út þremur dögum eftir Skaupið,“ segir Páll.
Sú leið var farin þetta árið að
RÚV samdi við framleiðslufyrirtækið Pegasus um gerð Skaupsins. „Þetta er í fyrsta skipti sem
RÚV úthýsir þessu verkefni en við
settum gæðakröfurnar sjálfir og
ákváðum hver myndi leikstýra en
síðan var samið við Pegasus,“ út-
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skýrir Páll sem segist ekki gráta
milljónirnar 38. „En ég skal viðurkenna að þetta var rándýrt.“
Páll telur að hlutafélagavæðing Ríkisútvarpsins eigi ekki eftir
að hafa áhrif á að kostnaður við
einstök verkefni verði ekki gefinn upp. „Samkvæmt nýju lögunum er RÚV áfram gert skylt að
hlýta upplýsingalögum og ég gerði
engar athugasemdir við það. Enda
finnst mér það í lagi svo lengi sem
það skaðar ekki viðskiptahagsmuni okkar og þá samninga sem
við höfum gert við aðila úti í bæ og
innihalda trúnaðarmál,“ segir Páll.
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Í tísku að ganga í náttbuxum
„Það er óhætt að segja að það sé
tískubylgja í gangi,“ segir Rut
Rúnarsdóttir, afgreiðslukona í
Joe Boxer í Kringlunni. Algengt
er orðið að sjá börn og unglinga
klæðast náttbuxum utan og innandyra, á öllum tímum sólarhringsins. „Þetta er búið að vera í gangi
í smá tíma, kannski frá því einhvern tíma fyrir jól, en er rosa vinsælt núna. Það hefur alltaf verið
eitthvað um þetta en ekkert í líkingu við þetta,“ segir Rut en verslunin hefur selt margar náttbuxur að undanförnu. Hún segir enn
fremur að bæði stelpur og strákar
klæðist náttbuxum, allt frá fermingarkrökkum og upp í framhaldsskólakrakka.
„Það er mjög misjafnt hvort foreldrar séu ánægðir með þetta eða
ekki. Maður hefur alveg lent í því
að hlusta á rökræður í búðinni á
milli barna og foreldra þar sem
þeir eru að reyna að telja krakkana ofan af þessu, en láta nú undan

á endanum,“ segir Rut.
Þó að hugmyndin virki kannski
galin verður að viðurkennast að
þetta er ekki svo galin tíska enda
eru náttbuxur mun þægilegri
klæðnaður en þröngar gallabuxur og mínípils í íslenska vetrar- og
vorkuldanum. Það er jafnvel hægt
að smeygja sér í ullargammosíur undir. Til gamans má geta þess
að þetta er ekki alveg nýtt af nálinni. Ekki ófrægari manneskja en
Björk Guðmundsdóttir tónlistarmaður gekk oft í náttbuxum utandyra þegar hún var yngri.
JAR
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Blessuð
skepnan

E

itt þeirra hugtaka sem öðlast hafa nýtt líf í umræðunni
er ofdekur. Hér áður fyrr átti það
einkum við frekjudósina í bekknum sem fór alltaf að grenja ef ekki
var látið eftir öllum kröfum. Eftirlátssemi forríkra foreldranna var
yfirleitt á allra vitorði. Á bak við
pirringinn yfir heimtufrekjunni
var stundum undirliggjandi öfund
vegna þeirra forréttinda að eiga
dálitla einkahirð heima í líki pabba
og mömmu á hjólum við að þóknast krakkakvikindinu.

.² hefur vitnast að hlutskiptið
var síður en svo eftirsóknarvert.
Ofdekur er sem sagt ekki bara
ávísun á hátt þjónustustig og offramboð af alls kyns fíneríi, heldur af sérfræðingum jafnað við
vanrækslu. Vissulega vel meint en
byggt á ótta og sektarkennd foreldranna meðal annars og skili
barninu sem tilfinningalegu rekaldi út í lífið.
¶

kemur sér vel hvað fólk er
meðvitað í uppeldishlutverkinu.
Nú dettur bara þeim forhertustu
í hug að misþyrma barninu sínu
með ofdekri þótt miklu fleiri burðist enn með alls kyns sektarkenndir sem þurfa útrás. Þá er upplagt
að skeyta skapi sínu á gæludýri, til
dæmis hundspotti sem mér skilst
að hægt sé að dekra mikið án þess
að það missi trúna á tilganginn
með lífinu.

(5.$!2 eru nefnilega upp til
hópa meðvirkir og ganga rösklega á lagið. Þá er mikilvægt að
búa yfir dálitlu mótstöðuafli gegn
gæludýrslegum yfirgangi. Það hef
ég ekki. Ef ég ætti hund væri hann
líklega kominn upp í eftir svona
viku og fengi morgunverðinn í
rúmið. Þau okkar sem ekki hafa
karakterstyrk til að eiga hund til
að ofdekra verða því að notast við
kött.
3+/44! hefur hátt í áratug þurft

að þola ýmsar gerðir ofdekurs sem
hefur haft margvíslegar afleiðingar. Núorðið telur hún sig manneskju en ekki kött og raunar mikilvægustu persónu fjölskyldunnar.
Þannig snúast stórir og smáir atburðir á heimilinu fyrst og fremst
um hana og framkvæmdir eru að
mestu á hennar ábyrgð. Aldrei
hægt að handleika handavinnu
eða gjafapappír án þess að hún sé
mætt til aðstoðar og hún skynjar
nýkeypt ýsuflak meðan það er enn
í forstofunni. Fórnfúst starf sem
skotmark ofdekurs vinnur hún
æðrulaus alla daga svo börnin fái
hæfilegt aðhald. Blessuð skepnan.

3-!5',µ3).'!3¥-).. %2  

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

