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Fasteignir rjúka út
í Vestmannaeyjum
Fasteignamarkaðurinn er óvenju líflegur í Vestmannaeyjum og íbúðir rjúka út.
Elliði Vignisson bæjarstjóri segir að á næstu árum verði 25 þúsund fermetrar
byggðir. Uppbyggingin nú sé sú mesta „eftir að byggð hófst í Eyjum“.
6%34-!..!%9*!2 Óvenju mikil umsvif hafa verði á fasteignamarkaðnum í Vestmannaeyjum síðustu
misseri og fyrirsjáanlegt að svo
verði áfram.
Elliði Vignisson bæjarstjóri
segir fjölda þinglýstra kaupsamninga aldrei hafa verið jafnmikinn
og nú. Sveitarfélagið hafi til dæmis
selt rúmlega þrjátíu íbúðir úr félagslega kerfinu á innan við ári en
þessar íbúðir hafi lítið hreyfst áður
fyrr. „Samkvæmt mínum bókum
flokkast þetta sem verulega líflegur markaður,“ segir Elliði.
Guðbjörg Jónsdóttir, löggiltur
fasteignasali, segir að allar góðar
eignir seljist, „sérstaklega góð ein-

býlishús og góðar íbúðir. Margir
eru að fara í betra húsnæði. Svo er
fólk uppi á landi að kaupa sér afdrep,“ segir hún.
Fasteignaverð í Eyjum hefur
hækkað um tuttugu til þrjátíu prósent. Stór blokkaríbúð sem kostaði
um fjórar milljónir í fyrra selst nú
á fimm milljónir. Helgi Bragason
lögmaður áætlar að fimmtán til
tuttugu fasteignir hafi verið seldar á mánuði það sem af er árinu.
Elliði telur trú fjárfesta á vaxtarmöguleikum í Eyjum hafa aukist. „Fram undan eru stórkostlegar samgöngubætur. Við komum
til með að vera í beinum tengslum
við Suðurland. Það tekur tuttugu

mínútur að fara um jarðgöng á
milli og sigling tekur hálftíma.
Sjávarútvegurinn hefur líka eflst
og skilað auknum tekjum.“
Verslunarhúsnæði er í byggingu
í miðbænum í Vestmannaeyjum.
Gert er ráð fyrir að fimm verslanir verði á jarðhæð og fimmtán
íbúðir á efri hæðum. Þá er talsverð eftirspurn eftir lóðum fyrir
iðnaðarhúsnæði og einbýlishús.
Bæjaryfirvöld reikna með að á
næstu þremur árum verði byggðir 25 þúsund fermetrar. Þá hefst
bygging menningarhúss á næstunni. „Þetta er mesta uppbygging
sem um getur eftir að byggð hófst
í Eyjum,“ segir Elliði.
GHS

,%)+(²3 Krummi í Mínus fer með
hlutverk Jesú Krists í uppsetningu Vesturports á söngleiknum Jesus Christ Superstar. Hann
stígur þannig fyrstu skref sín á
leiklistarsviðinu.
Krummi er
flestum kunnur sem tónlistarmaður, og er oft
á tíðum kenndur við rokkhljómsveitina
Mínus. Tveir félagar Krumma
úr Mínus, þeir
Bjarni Sigurð+25--)
arson og Björn
Stefánsson, stjórna hljómsveitinni
í uppsetningunni. Auk þess fara
tónlistarmennirnir Jens Stefánsson og Bjarni Hall með hlutverk
Péturs og Júdasar.
Söngleikurinn verður frumsýndur um mitt sumar.
SUN SJ¹ SÅÈU 

Árnesgengið
aftur fyrir dóm
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inum fimmtán til 26 ára, hefur
verið ákærður fyrir ótrúlega afbrotahrinu sem stóð frá júlí í
fyrra og út janúar síðastliðinn.
Ákæran er í sjötíu liðum, sem
eru flestir vegna auðgunarbrota
ýmiss konar. Auk þess er fólkið
meðal annars ákært fyrir fíkniefnamisferli, eignaspjöll og fjölmarga bílþjófnaði.
Þrír menn tengjast langflestum
brotunum. Þeir voru allir hluti af
hinu svokallaða Árnesgengi sem
hlaut refsidóma í febrúar síðastliðnum fyrir alls kyns brot í alls
ellefu byggðarlögum.
Helgi Gunnlaugsson, prófessor í félagsfræði, segir líklegt að
um sé að ræða kjarnahóp síbrotamanna þar sem afbrot eru hluti
af lífsstíl. Hann man ekki eftir
öðrum eins fjölda afbrota sama
hóps á jafn skömmum tíma.
ÖSJ  SJ¹ SÅÈU 

"RETAR SËLGNIR Å ÅSLENSK KINDASLÎG
„Hingað til hefur
stórum hluta af slögunum verið
hent, þannig að þetta er búbót þótt
upphæðirnar í spilinu séu ekkert
sérlega háar,“ segir Ingvar Már
Gíslason, markaðsstjóri Norðlenska. Fyrirtækið hefur selt
um hundrað tonn af úrbeinuðum
kindaslögum til Bretlandseyja á
undanförnu ári. Þar eru þau notuð
í kebab-gerð.
Slögin eru sá hluti kindarinnar sem erfiðast er að koma í verð.
Hér á landi eru þau aðallega notuð
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í kæfugerð og rúllupylsur auk þess sem
Færeyingar kaupa
hluta framleiðslunnar til sama brúks. Í
Bretlandi hafa menn
hins vegar fundið
önnur not fyrir slögin, það er í kebab).'6!2 -2
rétti. „Kebab-fram'¥3,!3/.
leiðslan er öðruvísi
en maður hefði búist við,“ segir
Ingvar. „Þeir setja slögin ekki beint
á teininn, heldur eru þau fösuð, það

er að segja sett í hrærivél og búin
til úr þeim eins konar kjötkeila sem
síðan er steikt á teini.“
Kebab-réttir eiga rætur að rekja
til Mið-Austurlanda en eru nú vinsæll skyndibiti um allan heim. Þeir
hafa þó ekki gert sig gildandi á Íslandi svo heitið geti og Ingvar býst
við að kindaslögin verði því áfram
notuð fyrst og fremst í rúllupylsur hér á landi. „En skrokkarnir eru
verkaðir frá toppi til táar og við
erum að minnsta kosti að fá ágætt
verð fyrir þetta núna.“
BS

AFNÁM KVÓTAKERFISINS!
Magnús Þór og Kolbrún Stefánsdóttir flytja erindi og ræða við fundargesti.
Dúett Ingiríðar og Leifs leikur djass.
Skeifunni 7 í kvöld kl. 20 allir velkomnir!
www.xf.is
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Arftakinn tryggi friðhelgi

Vegagerðin
undirbúi útboð

!0 Franska vikublaðið Le Canard
Enchainé greindi frá því í gær, að Nicolas Sarkozy, forsetaframbjóðandi stjórnarflokksins UMP,
og flokksbróðir hans og fráfarandi forseti, Jacques
Chirac, hefðu gert með sér samkomulag um að yrði
Sarkozy kjörinn forseti léti hann það verða sitt fyrsta
verk að setja lög sem tryggðu Chirac friðhelgi fyrir
lögsóknum eftir að hann léti af embætti.
Blaðið heldur því fram að yfirlýsing Chiracs um
stuðning við framboð Sarkozy í síðasta mánuði hafi
verið hluti af þessu samkomulagi; í skiptum fyrir
stuðningsyfirlýsinguna skuldbindi Sarkozy sig til
að sjá sem arftakinn á forsetastólnum til þess að
fyrirrennarinn eigi ekki lögsóknir yfir höfði sér
þegar forsetafriðhelgi hans sleppir í maí.
Ýmis spillingarmál úr pólitískri fortíð Chiracs
kynnu að verða grafin upp þegar þar að kemur. Það
sem gæti reynst Chirac skeinuhættast er hneykslismál
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Birgir, ertu ekki með sektarkennd?
b.EI ÁG ER MEÈ MITT ¹ HREINU OG SEF
VEL ¹ NËTTUNNIm
"IRGIR 3CHRAM NEITAR AÈ BORGA SEKT FR¹
"ÅLAST¾ÈASJËÈI FYRIR AÈ LEGGJA VIÈ HEIMILI
SITT AÈ +LEPPSVEGI

6EIKINDI DËMSM¹LAR¹ÈHERRA

Aðgerðin gekk
eftir áætlun
&«,+ Skurðaðgerð sem gerð var
á brjóstholi Björns Bjarnasonar, dóms- og kirkjumálaráðherra,
gekk samkvæmt, áætlun. Björn
fór í aðgerðina
á Landspítalanum eftir hádegi
í gær. Hann
mun hafa vaknað á gjörgæsludeild sjúkrahússins um
kvöldmatar"*®2.
leytið.
"*!2.!3/.
Talið er að
dómsmálaráðherra verði átta til
tólf vikur að jafna sig eftir aðgerðina. Hún var ákveðin eftir að
annað lunga hans féll saman um
páskana.
GAR
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(AFNA VIRKJUN Å ¶JËRS¹
4ALSVERÈUR MEIRIHLUTI 3UNNLENDINGA
ER ANDVÅGUR VIRKJUNUM Å NEÈRI HLUTA
¶JËRS¹R SAMKV¾MT KÎNNUN &ÁLASGVÅS
INDASTOFNUNAR FYRIR 3TÎÈ  !F ÖEIM
SEM TËKU AFSTÎÈU SÎGÈUST  PRËSENT
ANDVÅG VIRKJUN EN  PRËSENT SÎGÈ
UST HLYNNT
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6EGGJAKROTIÈ MEST Å (¹ALEITI
3IGRÅÈUR $RÅFA %LÅASDËTTIR HVERFISLÎG
REGLUMAÈUR Å (¹ALEITISHVERFI STAÈ
FESTI ¹ SÅÈASTA FUNDI HVERFISR¹ÈSINS ÖAR
AÈ VEGGJAKROT V¾RI MEIRA ¹BERANDI Å
HVERFI (¹ALEITIS EN Å ÎÈRUM HVERFUM
BORGARINNAR
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(¹MARKSHRAÈI H¾KKAÈUR
"¾JARR¹È +ËPAVOGS HEFUR FYRIR SITT
LEYTI SAMÖYKKT ËSK 6EGAGERÈAR RÅKIS
INS UM AÈ H¹MARKSHRAÈI ¹ (AFNAR
FJARÈARVEGINUM ÖAR SEM HANN LIGG
UR UM +ËPAVOG VERÈI H¾KKAÈUR ÒR 
KÅLËMETRUM ¹ KLUKKUSTUND Å  KÅLË
METRA HRAÈA
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sem snerti gervistörf og fjármálaspillingu í Gaullistaflokknum á þeim tíma sem hann var borgarstjóri í
París, áður en hann var fyrst kjörinn forseti árið 1995.
AA

Hópur síbrotamanna
ákærður í 70 liðum
Tíu manna hópur hefur verið ákærður í alls 70 liðum fyrir ýmiss konar brot. Þrír
hinna ákærðu tengjast flestum afbrotunum. Þeir eru hluti af Árnesgenginu og
hlutu refsidóma í lok febrúar. Prófessor í félagsfræði man ekki eftir öðru eins.
$«-3-, Ákæra í sjötíu liðum á
hendur tíu manns var þingfest
í Héraðsdómi Reykjavíkur í lok
mars. Fólkið, sem er á aldrinum
fimmtán til 26 ára, framdi afbrot
sín frá því í júlí 2006 og fram í lok
janúar á þessu ári. Flestir ákæruliðirnir eru vegna innbrota og annarra þjófnaða en þó eru fjársvik,
fíkniefnamisferli, eignarspjöll og
fjölmargir bílþjófnaðir einnig þar
á meðal.
Þrír menn tengjast langflestum
afbrotunum, þeir Davíð Þór Gunnarsson, Sigurbjörn Adam Baldvinsson og Jón Einar Randversson, en þeir voru allir hluti af hinu
svokallaða Árnesgengi sem hlaut
dóm í febrúar síðastliðnum.
Það mál náði yfir 28 ákæruliði
vegna innbrota, þjófnaða, fjársvika og fíkniefnabrota, auk annarra brota sem framin voru í ellefu
mismunandi
byggðarlögum. Sigurbjörn Adam, sem er 22
ára, fékk þá átján mánaða fangelsisdóm fyrir sína þátttöku en
Davíð Þór, sem er nítján ára, hlaut
fimmtán mánaða dóm. Jón Einar,
sem er 24 ára, var dæmdur til sex
mánaða fangelsisvistar sem bættist við fjórtán mánaða dóm sem
hann hlaut í nóvember síðastliðnum vegna líkamsárásar og fleiri
brota. Hann hefur hlotið fimm
refsidóma frá árinu 1998. Sigurbjörn Adam áfrýjaði ekki þeim úrskurði og situr nú á Litla-Hrauni.
Davíð Þór áfrýjaði hins vegar en
hann situr nú í gæsluvarðhaldi
sem rennur út í lok apríl.
Fjórði maðurinn sem var fyrirferðarmikill í þeim sjötíu ákæruliðum sem nú eru til dómsmeð-

son samgönguráðherra hefur
falið Vegagerðinni að hefja
undirbúning að útboði á tvöföldun
Suður- og Vesturlandsvegar út frá
Reykjavík.
Verkefnisstjórn á að vinna
frumáætlun um fjármögnun og
undirbúa samráð við sveitarfélög.
Gert er ráð fyrir sérstakri fjáröflun fyrir verkefnin en ekki
hefur verið ákveðið hvort þau
verða unnin í einkaframkvæmd.
Samgönguráðherra vill að verkefnisstjórnin, sem skipuð verður fulltrúum Vegagerðarinnar og
samgönguráðuneytis, hraði störfum sínum eins og kostur er.
BÖS
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  JÒLÅ  $AVÅÈ ¶ËR 'UNNARS
SON BRÕST INN Å HËPBIFREIÈ OG STELUR
ÖAÈAN ÕMSUM RAFT¾KJUM GREIÈSLUKORTI
OG ÎÈRU LAUSLEGU ¾TLAÈ VERÈM¾TI ER
 KRËNUR .¾STU TVO DAGA SVÅKJA
ÖEIR $AVÅÈ 3IGURBJÎRN !DAM "ALDVINS
SON *ËN %INAR 2ANDVERSSON OG TUTTUGU
OG EINS ¹RS MAÈUR ÒT VÎRUR FYRIR SAMTALS
 KRËNUR MEÈ STOLNA KORTINU
 ¹GÒST  $AVÅÈ SL¾R LÎGREGLU
MANN MEÈ KREPPTUM HNEFA H¾GRA
MEGIN Å ANDLITIÈ MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM
AÈ HANN MERST Å ANDLITI
 NËVEMBER  *ËN ¥VAR !RON (ILL
VARSSON OG FIMMT¹N ¹RA PILTUR FARA INN
Å AFGREIÈSLU ,ANDSBANKANS AÈ +LETTAH¹LSI
Å 2EYKJAVÅK ¶AR VELTA ÖEIR HRAÈBANKA
SEM INNIHÁLT T¾PAR FJËRAR MILLJËNIR KRËNA
OG REYNA AÈ KOMA HONUM ¹ PALLBIFREIÈ
SEM VAR EKIÈ AF SEXT¹N ¹RA STÒLKU
!KUREYRARFERÈIN  JANÒAR 
3IGURBJÎRN STELUR BIFREIÈ ¹ 3ELFOSSI OG
EKUR HENNI ¹N ÎKURÁTTINDA TIL 2EYKJAVÅKUR
 JANÒAR 3IGURBJÎRN BRÕST INN Å ÅBÒÈ
OG STELUR ÖAÈAN RAFT¾KJUM AÈ VERÈM¾TI
 ÖÒSUND KRËNUR AUK GREIÈSLUKORTS
(ANN OG ¥VAR STELA BIFREIÈ EN ERU HAND
TEKNIR Å (AFNARFIRÈI 3AMA MORGUN FER ¥VAR
INN Å BIFREIÈ Å +ËPAVOGI OG STELUR ÖAÈAN
LÎGREGLUJAKKA OG HÒFU LEÈURHÎNSKUM
VESKI T¾KJABELTI MEÈ T¹RAGASI HANDJ¹RN
UM HNÅFI OG TVEIMUR VASALJËSUM
 JANÒAR ¥VAR OG ¹TJ¹N ¹RA STÒLKA STELA
BIFREIÈ Å 2EYKJAVÅK ¶AU AKA HENNI ¹SAMT
3IGURBIRNI TIL !KUREYRAR  LEIÈINNI OG
ÖEGAR TIL !KUREYRAR ER KOMIÈ SVÅKJA ¥VAR
OG STÒLKAN ÒT VÎRUR FYRIR UM  ÖÒSUND
KRËNUR MEÈ GREIÈSLUKORTI SEM 3IGURBJÎRN
HAFÈI STOLIÈ DAGINN ¹ÈUR

,!.$3"!.+).. 6)¨ +,%44(,3 (LUTI HËPSINS REYNDI AÈ R¾NA HRAÈBANKA ÒTIBÒSINS Å
HEILU LAGI MEÈ ÖVÅ AÈ VELTA HONUM UPP ¹ PALLBÅL 3EXT¹N ¹RA STÒLKA ËK PALLBÅLNUM

ferðar er Ívar Aron Hill Ævarsson,
en hann er tvítugur að aldri. Hann
var meðal annars handtekinn í lok
nóvember eftir að hann hafði, í
slagtogi við þrjá aðra, reynt að
ræna hraðbanka í heilu lagi með
því að velta honum upp á pallbíl. Á milli jóla og nýárs var hann
svo handtekinn á ný með 25 LSDskammta í fórum sínum. Í lok janúar á þessu ári tók hann síðan þátt,
í slagtogi við Sigurbjörn Adam og
tæplega tvítuga stúlku, í ótrúlegri
afbrotahrinu sem teygði sig frá
höfuðborgarsvæðinu og norður í
Eyjafjarðarsveit. Á því ferðalagi

bar Ívar Aron meðal annars eld
að sumarhúsi sem stórskemmdist, auk þess sem hópurinn náði að
flýja úr fangelsinu á Akureyri.
Helgi Gunnlaugsson, prófessor í félagsfræði, segir þetta vera
óvenjulega mikla virkni hjá litlum
hópi manna á ekki lengra tímabili. „Þarna er líklega um að ræða
ákveðinn kjarnahóp þar sem afbrot eru hluti af lífsstíl. Þetta er
einfaldlega það sem þau gera. En
ég man ekki sjálfur eftir öðrum
eins fjölda afbrota á svona skömmum tíma,“ segir Helgi Gunnlaugsson.
THORDUR FRETTABLADIDIS

 JANÒAR 3IGURBJÎRN OG ¥VAR STELA BIF
REIÈ ¶EIR AKA HENNI INN Å %YJAFJARÈAR
SVEIT OG BRJËTAST ÖAR INN Å EINBÕLISHÒS
¶AÈAN HALDA ÖEIR Å HÒSIÈ VIÈ HLIÈINA ¹ OG
STELA ALLS KYNS RAFT¾KJUM OG MËTORHJËLA
ÒTBÒNAÈI 5M NËTTINA BER ¥VAR SÅÈAN ELD
AÈ SUMARBÒSTAÈ Å %YJAFJARÈARSVEIT MEÈ
ÖEIM AFLEIÈINGUM AÈ HANN STËRSKEMM
IST (ANN ER HANDTEKINN SKÎMMU SÅÈAR
ÖAR SEM HANN EKUR BIFREIÈ UM GÎTUR
!KUREYRAR UNDIR ¹HRIFUM FÅKNIEFNA EN ER
ËH¾FUR TIL AÈ STJËRNA HENNI ÎRUGGLEGA
,ÎGREGLA FINNUR T¾P TVÎ GRÎMM AF AMFET
AMÅNI Å FËRUM HANS 3IGURBJÎRN OG STÒLKAN
ERU EINNIG HANDTEKIN OG UM TVÎ GRÎMM
AF AMFETAMÅNI FINNAST ¹ 3IGURBIRNI
 JANÒAR 3IGURBJÎRN ¥VAR OG STÒLKAN
FLÕJA ÒR FANGELSINU ¹ !KUREYRI -ANNLEG
UM MISTÎKUM OG BILUN Å BÒNAÈI ER UM
AÈ KENNA AÈ SÎGN FORSTÎÈUMANNS FANG
ELSISINS ¶AU BRJËTAST INN Å TVÎ HÒS OG
STELA BIFREIÈ ÒR HLAÈI ANNARS ÖEIRRA ¶AU
AKA ¹LEIÈIS TIL 2EYKJAVÅKUR EN LÎGREGLAN
STÎÈVAR ÖAU Å 6ARMAHLÅÈ

.ÕORKA OG 6ISTORKA HALDA ¹FRAM TILRAUNUM MEÈ VETNISKNÒNA BÅLA
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¶RJ¹TÅU VETNISBÅLAR TIL ¥SLANDS
5-(6%2&)3-, „Við vonumst til að
innan fimm til tíu ára verði vetnisbílarnir orðnir samkeppnishæfir,“
segir Bjarni Bjarnason, stjórnarformaður Íslenskrar nýorku, sem
hyggst flytja inn allt að þrjátíu
fólksbíla sem knúnir eru vetni.
Bjarni segir fyrstu bílana koma
næsta haust og að um tíu bílar
verði komnir í umferð fyrir áramót. „Það eru nokkur fyrirtæki
sem munu kaupa þessa bíla og nota
í almennri umferð,“ segir Bjarni.
Fyrstu bílarnir sem koma
til landsins verða frá DaimlerChrysler og frá Toyota. Fyrrnefnda tegundin gengur alfarið
fyrir vetnisrafal sem breytir vetni
beint í rafmagn en Toyota-bílarnir eru auk vetnsirafalsins búnir
sprengihreyfli sem gengur fyrir
vetni. Verkefnið er til þriggja ára.
Vetnisbílar eru enn mun dýrari
en þeir bílar sem notaðir eru í dag

4/9/4! 02)53 "REYTTUR 4OYOTA 0RIUS VERÈUR ¹SAMT BÅLUM FR¹ $AIMLER#HRYSLER NOTAÈUR

Å VETNISBÅLAVERKEFNI ¹ ¥SLANDI

en eins og áður segir er vonast til
að bílarnir verði samkeppnishæfir
á endanum. „Tæknin hefur þróast
mjög ört og hefur fengið mikla athygli og peninga frá bílaframleiðendum. Vonandi verður þetta ein
af þeim lausnum á þeim stóra umhverfisvanda sem er í dag,“ segir
Bjarni.

Íslensk nýorka stóð einnig að
þriggja ára tilraunaverkefni um
rekstur þriggja vetnisstrætisvagna og vetnisstöðvar í Reykjavík. Því verkefni lauk í janúar.
„Bílarnir reyndust prýðilega og
verkefnið gekk mjög vel,“ segir
Bjarni.
GAR

Pallaefni í miklu úrvali
Pallaefni
21x95mm
lengdir 1,8 - 4,5 m

120 kr/m

621601

Pallaefni
28x95mm
lengdir 2,1 - 4,5 m

175 kr/m

628601

Pallaefni, gagnvarið
48x98mm
lengdir 1,8 - 4,5 m

217 kr/m

648601

Pallaefni, gagnvarið
48x148mm
lengdir 1,8 - 4,5 m

331 kr/m

648801

Pallaefni, gangvarið
98x98mm

434 kr/m

698600

Sælureitinn
finnur þú í Húsasmiðjunni
Nýr og glæsilegur

Sælureitur

er kominn inn á öll
heimili landsins

12.900
Skjólgirðing, Scandic
180x180 sm
603150

r/m
k
5
8
3

690 kr/m

Harðviðar pallklæðning

Harðviðar pallklæðning

19x90mm
rifflað öðrum megin slétt hinum megin

21x145mm
rifflað báðum megin

601200

600900

8.400
Skjólgirðing, Scandic
180x90 sm
603165
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3J¹LFST¾ÈISMENN FUNDA UNDIR KJÎRORÈINU .ÕIR TÅMAR ¹ TRAUSTUM GRUNNI

3KOÈANAKÎNNUN 3TÎÈVAR 

VG fjórfaldast í
Suðurkjördæmi

"ANDARÅKJADALUR

 

 

Landsfundurinn settur í dag

3TERLINGSPUND
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(%)-),$ 3EÈLABANKI ¥SLANDS

(RYÈJUVERKAVARNIR Å $ANMÎRKU

Arabi dæmdur
fyrir áróður
$!.-®2+ !0 Borgardómur Kaup-

mannahafnar dæmdi í gær
danskan ríkisborgara af marokkóskum uppruna í þriggja
og hálfs árs fangelsi fyrir að
reka áróður fyrir hryðjuverkum í nafni „heilags stríðs“ gegn
Vesturlöndum. Það gerði hann á
stafrænum myndbandsupptökum
sem dreift var um alla Evrópu.
Hinn dæmdi, Said Mansour, er
sá fyrsti sem dæmdur er samkvæmt hryðjuverkavarnalögum sem sett voru árið 2002. Samkvæmt þeim er refsivert að
reka áróður fyrir hryðjuverkum eða veita hryðjuverkamönnum liðsinni. Mansour hefur verið
í varðhaldi síðan í september
2005.
AA

+AÖËLSKIR ¹ 2EYÈARFJÎRÈ

Stofna klaustur
á Kollaleiru
42²&¡,®' Kaþólska kirkjan hefur

keypt íbúðarhúsið að Kollaleiru í Reyðarfirði af Fjarðabyggð til að stofna þar kaþólskt
munkaklaustur og prestakall. Að
því er segir í
frétt á vefsetri
Fjarðabyggðar er gert ráð
fyrir að starfsemi hefjist í
Kollaleiru í vor.
Þar segir einnig að það séu
kapúsínar eða
hettumunkar
*«(!..%3 ')*3%. sem stofni
klaustrið. Það
sé hið fyrsta sem sé stofnað hér
á landi frá siðaskiptum. Íbúðarhúsið í Kollaleiru er 314 fermetrar og lóð klaustursins verður tveir hektarar. Kollaleira er
lögbýli rétt yfir innan þéttbýlið í
Reyðarfirði.
GAR

Sérstakir
kjördæmafundir
verða haldnir á morgun og dreifast þeir um fundasali á Grand hóteli, Hótel Nordica og Hótel Sögu.
Á landsfundinum er kosið um
ellefu sæti í miðstjórn Sjálfstæðisflokksins en enginn hefur tilkynnt
um framboð gegn sitjandi forystu sem kjörin var fyrir tveimur árum.
Við setninguna í dag munu
Diddú og Jóhann Friðgeir syngja
með Léttsveit Reykjavíkur áður
en Geir H. Haarde flytur ræðu
sína.
Í fyrramálið verða almennar
umræður, auk þess sem framkvæmdastjóri flokksins, Andri

.µ &/2934! 'EIR ( (AARDE OG ¶OR
GERÈUR +ATRÅN 'UNNARSDËTTIR VORU KJÎRIN
FORMAÈUR OG VARAFORMAÈUR 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKSINS ¹ LANDSFUNDINUM FYRIR TVEIMUR
¹RUM
&2¡44!",!¨)¨34%&.

Óttarsson, flytur skýrslu sína.
Eftir hádegi verður fyrirspurnartími ráðherra.
BÖS

Grindvíkingar sópa
til sín aflaheimildum
Grindavík hefur bætt mestum kvóta við sig undanfarin ár en Akureyri hefur
tapað mestum kvóta. Á fjórum árum fór helmingur kvótans í Þorlákshöfn úr
bænum. Útgerðarmaður í Þorlákshöfn kennir brotthvarfi fyrirtækja um.
Fiskveiðikvóti
jókst mest í Grindavík, Snæfellsbæ og Vestmannaeyjum á árunum
2002 til 2006, samtals um 22 þúsund þorskígildistonn. Á sama tíma
misstu Akureyri, Þorlákshöfn og
Skagafjörður mestan kvóta, eða
rúm sextán þúsund tonn.
Samkvæmt upplýsingum sem
Landssamband íslenskra útvegsmanna hefur tekið saman voru
Vestmannaeyjar og Grindavík með
mestan fiskveiðikvóta af sveitarfélögum landsins í fyrra, fjörutíu
þúsund þorskígildistonn hvort um
sig. Í þriðja sæti er Akureyri með
37 þúsund tonn.
Árið 2002 var Akureyri með afgerandi mesta kvótann af sveitarfélögunum á landinu. Þá voru
Vestmannaeyjar í öðru sæti og
Grindavík í því fjórða.
Sé litið á kjördæmi landsins tapaði Norðausturkjördæmi mestum
kvóta frá 2002 til 2006 á meðan
Suðurkjördæmi og Norðvesturkjördæmi bættu við sig. Suðvesturkjördæmi og Reykjavíkurkjördæmi, bæði norður og suður,
bættu hvorki við né misstu mikið
af þeim kvóta sem þau hafa.
„Ég er ekkert hissa á þessum
tölum,“ segir Eiríkur Tómasson,
forstjóri útgerðarinnar Þorbjarnar
í Grindavík. „Hér hafa verið mjög
öflugar útgerðir í gegnum árin og í
raun aldrei orðið nein niðursveifla
eins og hefur gerst á öðrum stöðum.“ Hann segir útgerðir hafa
þurft að taka bæði erfiðleikum
og velgengni. „Mottóið er samt að
gefast ekkert upp.“
Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri útgerðarinnar Auðbjargar

3*6!2²46%'3-,

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

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

(LUTFALL FISKVEIÈIKVËTA EFTIR KJÎRD¾MUM ¹RIN  OG 
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3VEITARFÁLÎG SEM B¾TA VIÈ SIG OG MISSA MESTAN KVËTA FR¹  
'RINDAVÅK
3N¾FELLSB¾R
6ESTMANNAEYJAR
!KUREYRI
¶ORL¹KSHÎFN
3KAGAFJÎRÈUR
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Å ÖORSKÅGILDISTONNUM

í Þorlákshöfn, telur meginorsökina fyrir kvótatapinu vera sameiningu útgerðarinnar Meitils við
Vinnslustöðina, sem síðan fór til
Vestmannaeyja.
„Sameining átti að leysa vandann en það fór ekki betur en svo að
útgerðin hvarf úr bænum. Miðað
við atvinnuástandið eru horfurnar
ekkert slæmar en útgerðin þyrfti
að vera öflugri en hún er. Það eru
fáar útgerðir eftir hérna.“
SALVAR FRETTABLADIDIS

3VEITARFÁLÎG MEÈ MESTAN KVËTA
Å ÖORSKÅGILDISTONNUM



%VRA

manns hafa rétt til setu landsfundar Sjálfstæðisflokksins sem hefst
í Laugardalshöll síðdegis í dag og
stendur fram á miðjan sunnudag.
Fundurinn bæði hefst og lýkur
með ræðu formanns, Geirs H.
Haarde forsætisráðherra.
Nítján fagnefndir starfa á landsfundi og halda eigin fundi í Höllinni og öðru nærliggjandi fundarými, til dæmis í höfuðstöðvum flokksins í Valhöll, á Grand
hóteli við Sigtún og í félagsheimili Þróttar og á Sporthóteli ÍSÍ í
Laugardal. Þá mun landbúnaðarnefnd funda í sal í nýreistri stúku
Laugardalsvallar.

 6ESTMANNAEYJAR

 'RINDAVÅK

 !KUREYRI

 2EYKJAVÅK3ELTJARNARNES 
 3N¾FELLSB¾R
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 !KUREYRI
 6ESTMANNAEYJAR
 2EYKJAVÅK
 'RINDAVÅK
 ¥SAFJARÈARB¾R







34*«2.-, Vinstri grænir ríflega fjórfalda fylgið í Suðurkjördæmi frá síðustu kosningum, samkvæmt könnun Félagsvísindastofnunar fyrir Stöð 2. VG fær
17,6 prósent og tvo alþingismenn
en hefur engan þingmann í kjördæminu nú. Sjálfstæðisflokkur
fær 30,4 prósent og þrjá menn.
Framsóknarflokkurinn tapar 7
prósentustigum, fær 16,7 prósent
og tapar öðrum þingmanna sinna.
Frjálslyndir fá 6,3 prósent og tapa
manni. Samfylkingin fær 25,4 prósent, tapar 4 prósentustigum en
heldur þremur mönnum. Íslandshreyfingin fær 2,1 prósent og Baráttusamtökin fá 1,5 prósent.
GAR

&RÅDREIFING BLAÈA Å $ANMÎRKU

Engin lög sett
um dreifinguna
$!.-®2+ Ekki verða sett lög
um frídreifingu dagblaða í Danmörku. Þetta sagði danski samgönguráðherrann Flemming
Hansen í gær, í kjölfar þess að
kvörtunum vegna dreifingar fríblaða heim til fólks gegn vilja
þeirra hefur
stórfækkað.
Ráðherrann
hafði gefið fríblöðunum frest
til 1. apríl til
að sjá til þess
að kvörtunum fækkaði, og
&,%--).'
það gekk eftir.
(!.3%.
Samkvæmt
nýrri skýrslu, sem lögð hefur
verið fyrir ráðherrann, eru slíkar kvartanir komnar niður í um
100 á mánuði. „Það samsvarar 25
kvörtunum á mánuði á hvert blað,
sem er lítið. Mér sýnist sífellt
vera að draga úr þessum vanda,“
hefur fréttavefur Politiken eftir
Hansen.
AA

"ANDARÅKJAHER Å ¥RAK

Sakar Írana um
sprengjugerð
¥2!+ !0 Íranar hafa veitt íröskum

uppreisnarmönnum úr röðum sjía
þjálfun í að setja saman skæðar vegkantssprengjur sem geta
gatað í sundur brynvörn herbíla.
Þetta fullyrti talsmaður bandaríska herliðsins í Írak í gær.
„Við vitum að þessar sprengjur
eru framleiddar og þeim smyglað
inn til þessa lands, og við vitum
að þjálfunin á sér stað í Íran fyrir
menn sem læra að setja þær
saman og beita þeim,“ sagði talsmaðurinn, William Caldwell, á
vikulegum blaðamannafundi.
Í byrjun þessa árs sögðu fulltrúar Bandaríkjahers að slíkar
vegkantssprengjur hefðu banað
að minnsta kosti 170 bandarískum
hermönnum í Írak.
AA
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.Õ SKÕRSLA FR¹ 2AUÈA KROSSINUM DREGUR UPP SVARTA MYND AF ¹STANDINU Å ¥RAK

«KEYPIS Å STR¾TË FYRIR NEMA

STANDIÈ FER HRÅÈVERSNANDI

Ekki útilokað í
grennd borgar

¥2!+ Ástandið í Írak fer „sífellt

Líður þér betur í millilandaflugi eftir að öryggisreglur voru
hertar?
*¹
.EI
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Myndir þú vilja að barnið þitt
ynni í álveri í framtíðinni?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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versnandi“ að mati Rauða krossins þrátt fyrir að öryggisástandið
hafi sums staðar lagast nokkuð.
„Að minnsta kosti höfum við
ekki séð að ástandið fyrir borgara landsins sé neitt að verða
stöðugra,“ sagði Pierre Krähenbühl, framkvæmdastjóri Alþjóðanefndar Rauða krossins. Hins
vegar eigi starfsmenn Rauða
krossins erfitt með að meta hvernig ástandið er í Bagdad vegna þess
hve hættulegt er að vera þar á
ferli.
Samkvæmt nýrri skýrslu Rauða
krossins um stöðu almennings
í Írak segir að átökin í landinu

„valdi þjóðinni allri gífurlegum
þjáningum“. Á hverjum einasta
degi eru tugir manna myrtir og
miklu fleiri særist.
Í líkhúsum liggja þúsundir líka
sem ekki hefur verið vitjað um,
annaðhvort vegna þess að ættingjar vita ekki af þeim eða þora ekki
að ná í þau.
Læknar og
hjúkrunarfólk
hafa flúið land sem veldur því að
„gífurlegur skortur er á starfsfólki í sjúkrahúsum og annarri
lykilþjónustu,“ sagði Krähenbühl.
Ríkisstjórn Íraks á einnig undir
högg að sækja. Í gær hótuðu fylgismenn sjía-klerksins Muktada alSadr því að segja sig úr stjórninni

&*®,3+9,$! ¥ ¥2!+ 3TÒLKAN ¹ MYNDINNI
ER EIN FJÎLMARGRA SEM MISST HAFA FÎÈUR
SINN
&2¡44!",!¨)¨!0

til þess að mótmæla því að Nouri
al-Maliki forsætisráðherra hefði
ekki sýnt stuðning við kröfur um
að Bandaríkjaher hyrfi á brott
innan tiltekins tíma.
GB

5-(6%2&)3-, Bæjarstjórar Seltjarnarness og Kópavogs eru ekki
fráhverfir tillögum umhverfisráðs
Reykjavíkur um að gefa námsmönnum frítt í strætó.
Jónmundur Guðmarsson, bæjarstjóri á Seltjarnarnesi, segir
„ekki fullljóst“ hvort þetta sé
besta leiðin til að bæta samgöngur. „Hins vegar sér maður á Akureyri og Reykjanesbæ að notkun vagnanna virðist hafa aukist.“
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri
í Kópavogi, tekur í sama streng.
Hugmyndina eigi að skoða gaumgæfilega. „Það er ekkert frítt í raun
og veru,“ segir hann. Ekki náðist í
bæjarstjóra Hafnarfjarðar.
KËÖ

Ókeypis bílastæði
fyrir vistvæna bíla
Umhverfisráð leggur til að ókeypis verði í bílastæði fyrir litla vistvæna bíla.
Gjaldfrjálst verði í strætó fyrir námsmenn og nagladekkjanotkun bönnuð einum mánuði lengur en nú er. Minnihluti borgarstjórnar er samþykkur tillögum.
5-(6%2&)3-,
Umhverfisráð
Reykjavíkurborgar, ásamt borgarstjóra, kynnti í gær tillögur um að
felld yrðu niður stæðisgjöld fyrir
bíla sem eyða minna en um það bil
fimm lítrum á hundraðið. Gjaldfrjálst yrði því að leggja þeim í
miðbæ Reykjavíkur. Einnig yrði
námsmönnum í borginni gefið frítt
í strætó frá og með næsta hausti.
Þetta er meðal „grænna skrefa“
Reykjavíkurborgar, en svo nefnist áætlun í umhverfismálum til
næstu þriggja ára. Meðal þeirra
eru hugmyndir um að gróðursetja
hálfa milljón trjáa og stytta leyfilegan tíma nagladekkjanotkunar
um einn mánuð.
„Við ætlum að bjóða borgarbúum
upp á það að ferðast öðruvísi en
bara með bílnum,“ segir Gísli
Marteinn Baldursson, formaður
umhverfissráðs. „Ef við náum
námsmönnum upp í strætóinn
getum við alið þá svolítið upp til
að nota þennan ágæta samgöngumáta.“
Í heild sinni kosta grænu skrefin um milljarð króna. Þá eru meðtaldir peningar sem hefðu hvort eð
er farið í rekstur borgarinnar, til
dæmis í bílakaupum starfsmanna.

&2 +9..).'5  +*!26!,334®¨5- &R¹ VINSTRI ERU ÖAU *AKOB (RAFNSSON 6ILHJ¹LMUR
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Þar verði ekki keyptir fleiri bílar
en ella, aðeins vistvænni bílar.
„Við erum aðeins að bæta í og
færa peninga til. En við erum ekki
að hækka skatta til að gera þetta,“
segir Gísli. „Það verður auðvitað
eitthvert tekjutap af því að leyfa
bílum að leggja ókeypis. Við teljum hins vegar að við fáum tekjur
á móti. Með því að fá fólk í strætó

./++52 '2. 3+2%&
o «KEYPIS Å STR¾TË FYRIR N¹MSMENN

o  TRÁ GRËÈURSETT

o «KEYPIS Å BÅLAST¾ÈI FYRIR VISTV¾NA
BÅLA

o 3ÁRSTÎK SORPTUNNA FYRIR DAGBLÎÈ

o 'ÎNGU OG HJËLREIÈASTÅGUR FR¹ GI
SÅÈU OG UPP Å %LLIÈ¹RDAL VERÈUR TVÎ
FALDAÈUR
o 0ËSTHÒSSTR¾TI LOKAÈ FYRIR BÅLAUM
FERÈ ¹ GËÈVIÈRISDÎGUM -IKLATÒN
ENDURSKIPULAGT +AFFIHÒS Å (LJËM
SK¹LAGARÈI
o .AGLADEKK LEYFILEG M¹NUÈI SKEMUR

o .ÕTT AÈALSKIPULAG UNNIÈ FR¹
GRUNNI "LÎNDUÈ BYGGÈ ATVINNU OG
ÅBÒÈARHÒSN¾ÈIS
o 'RUNN OG LEIKSKËLALËÈIR HREINSAÈ
AR OG ENDURB¾TTAR
o 2EYKJAVÅKURBORG SKULDBINDUR SIG
TIL AÈ DRAGA ÒR ÒTBL¾STRI KOLTVÅSÕR
INGS "ORGARSTARFSMENN F¹I VIST
V¾NNI BÅLA TIL NOTKUNAR

og á vistvæna bíla erum við að
spara jafnvel milljarða í uppbyggingu gatnamannvirkja til lengri
tíma litið. Við lítum því ekki á
þetta sem kostnað heldur sem
fjárfestingu.“
Svipuð rök eru færð fyrir nýrri
blárri ruslatunnu fyrir dagblöð
og pappír. Afgangspappír sé nú
tæpur þriðjungur sorps íbúa.
Hann fari gjarnan með almennu
rusli og því ekki í endurvinnslu.
Með því að bjóða borgurum upp
á dagblaðatunnu verði auðveldara
að safna saman þessum verðmætum og selja til Svíþjóðar í endurvinnslu.
Minnihluti borgarstjórnar hefur
lýst sig sammála áætlun meirihlutans, enda byggi hún að nokkru
leyti á eldri tillögum Reykjavíkurlistans. „Í umhverfismálum þurfum við að stíga saman skrefin til
að ná árangri og um þessi skref er
samstaða í umhverfisráði,“ segir
Björk Vilhelmsdóttir Samfylkingu.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

SATRÒARMENN SEGJA UNDIRBÒNING AÈ BYGGINGU HOFS Å ®SKJUHLÅÈ ¹ LOKASTIGI

Vilja byrja á hofinu strax í vor
42²&¡,®' Ásatrúarmenn vonast til
að framkvæmdir við hof safnaðar
þeirra geti hafist í maí eða júní.
Í fréttabréfi Ásatrúarfélagsins,
Vorum sið, segir Egill Baldursson
lögsögumaður frá því að enn séu
arkitektar og skipulagsfræðingar borgarinnar að velta fyrir sér
aðstæðum þar sem hofinu er ætlaður staður í Leynimýri í Öskjuhlíð. Segir Egill tvo staði koma til
greina sem endanlegt stæði. Þessir staðir séu á „svipuðum slóðum“
og ásatrúarmenn tóku táknræna
skóflustungu að nýja hofinu.
„Við Hilmar Örn [Hilmarsson
allsherjargoði] gengum um svæðið með jarðfræðingi og verkfræðingi ásamt arkitektinum okkar
Magnúsi Jenssyni í marslok og

voru menn sammmála um að báðir
staðirnir væru góðir og hentugir
til hofbyggingarinnar. Við trúum
því að skipulagsvinna borgarinnar
sé á lokastigi og að framkvæmdir
geti hafist í maí-júní,“ segir Egill
í Vorum sið og minnir liðsmenn
Ásatrúarfélagsins á bankareikning sem stofnaður var til að safna
í byggingarsjóð.
Þrátt fyrir að hofið sé enn ekki
risið í Öskjuhlíðinni stendur Ásatrúarfélagið fyrir helgistund á lóð
sinni á sumardaginn fyrsta, sem
er eftir viku.
GAR
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¹KVEÈA ENDANLEGA LËÈ FYRIR
¹SATRÒARMENN Å ®SKJUHLÅÈ
-9.$%«,

:g`db^ccib^[ng^g
cÅii\g^aa4

;ghVbhZic^c\d\]Z^b"
hZcY^c\{aajb\g^aajb
{hig][jÂWdg\Vg"
hk¨Â^cjd\{6`jgZng^

6[cZbj

bKH@

6[cZbj

bKH@

@6JE6J@>
=gZ^ch^hZii

<gVcY]Vaa:a^iZ,.&

I>A7DÁ

'%%#,'(

`g

KZgÂ{Âjg').#..%!"

bZÂVa\gZ^ÂhaV{b{c#

,#(+*

`g

{b{c#(+b{cjÂ^

=^iVb¨a^g
=^iVeaViVgedii_{gc^
:aZ`igch``kZ^`_V
+VÂh`^aY^gWgZccVgVgggnÂ[gjhi{a^
=a^ÂVgWgZccVg^ghiZneijWgVhh^!)!*`L]&*#%%%7IJ
7V`WgZccVg^!(!-`L]&(#%%%7IJ
',!+`L].)#%%%7IJ]Z^aYVg\ZiV
:aYjcVg\g^cYjggbVhh[jgnÂ[gjhi{a^
:aYiZb_VgVgggnÂ[gjhi{a^
Gdi^hhZg^Z\g^aaiZ^ccggnÂ[gjhi{a^!')%Kbidg
A¨hVcaZ\]_a
NgWgZ^ÂhaV[na\^g

<gVcY]Vaa;gZZYdb('+H

I>A7DÁ

 *VÂh`^aY^gWgZccVgVgggnÂ[gjhi{a^&,!-`l]+&#%%%7IJ
 7V`WgZccVg^bZÂhghi^aa^c\j)!'`l]&)#%%%7IJ
 =Z^aYVg\ZiV''`l],*#%%%7IJ
 =>iVeaViVgedii_{gc^
 =^iVb¨a^g
 :aYiZb_VgVg
 :aZ`igch``kZ^`_V
 Ik[VaYjgh`{ejgbZÂbi[ng^g\Vh`i
 =¨\iVÂiV`V]a^ÂVgWdgÂV[
 7gZ^YY/&+(hb!YÅei/++hb!]¨Â/&''hb

&'%#)%'

`g

KZgÂ{Âjg&).#..%!"

bZÂVa\gZ^ÂhaV{b{c#

+#&-,

`g

{b{c#')b{cjÂ^

ÖgkVaV[HiZga^c\!7gd^a@^c\d\<gVcY]Vaa\g^aajb

K>H6A{c

K>H6A{c

K>H6A{c

bZÂVa\gZ^ÂhaV{b{c#

bZÂVa\gZ^ÂhaV{b{c#

bZÂVa\gZ^ÂhaV{b{c#

VÂZ^ch

*#,)-

VÂZ^ch

VÂZ^ch

`g

{b{c#&'b{cjÂ^

)#-&*
{b{c#&'b{cjÂ^

(#,+%

;jaaikZgÂ).#.%%!"

;jaaikZgÂ..#.%%!"

`g

`g

KZgÂc*.#..%!"
KZgÂ{Âjg+.#..%!"

{b{c#(+b{cjÂ^

77FBVhiZg'(%&

77FBVhiZg'(%%

<gVcY]VaaEgZb^jb(',

7gZccVg^/)WgZccVgVgggnÂ[gjhi{a^bZÂhghi^aa^c\jb]kZg
=Z^aYVg\ZiV/&*`l]$*'#%%%7IJ(!*`l]$&'#%%%7IJ]a^ÂVg]ZaaV
:aYiZb_Vg^ggnÂ[gjhi{a^
=a^ÂVgWgZccVg^ihiZneijWgVhh^
<g^cYjg/:aYjcVg\g^cYjgg\Z\c]Z^ajedii_{gc^
<g^aa[aijg/+-m)'Xb!]^iVeaViV(%m)'Xb
:[g^\g^cY/+-m&)Xb
Ik[Vaiad`ggnÂ[gjhi{a^!^ccWn\\Âjg]^iVb¨a^g
Gdi^hhZg^Z\g^aaiZ^cc
:aZ`igch``kZ^`_V
ÖiYgV\VcaZ\i]a^ÂVgWdgÂ
H`{ejgbZÂ]jgÂjb
7gZ^YY/&*'Xb#9Åei/+%Xb
A¨hVcaZ\]_a
N[^gWgZ^ÂhaV[na\^g

7gZccVg^/(WgZccVgVgggnÂ[gjhi{a^bZÂ
 hghi^aa^c\jb]kZg
=Z^aYVg\ZiV/.`l]$(%#%%%7IJ
:aYiZb_Vg^ggnÂ[gjhi{a^
<g^cYjg/:aYjcVg\g^cYjgg\Z\c]Z^ajedii_{gc^
<g^aa[aijg/**m)(Xb!]^iVeaViV**m&.Xb
:[g^\g^cY/**m&(Xb
Ik[Vaiad`ggnÂ[gjhi{a^!^ccWn\\Âjg]^iVb¨a^g
Gdi^hhZg^Z\g^aaiZ^cc
:aZ`igch``kZ^`_V
ÖiYgV\VcaZ\]a^ÂVgWdgÂ
7gZ^YY/&).Xb#9Åei/+%Xb
A¨hVcaZ\]_a
N[^gWgZ^ÂhaV[na\^g

=^iVb¨a^gad`^
Ha{[ng^gk^h`jhin``^
=^iVeaViVgedii_{gc^
:aZ`igch``kZ^`_V
Bi[ng^g\Vh`ih`{e!]ZaYjg\Vh`icjbhiÂj\jb
Hi{abZÂ]{\aVchVcY^\gV[i{[ZgÂ
*VÂh`^aY^gWgZccVgVgggnÂ[gjhi{a^
=a^ÂVgWgZccVg^ghiZneijWgVhh^!
)!*`L]&*#%%%7IJ
=Z^aYVg\ZiV''`L],*#%%%7IJ
:aYjcVg\g^cYjggbVhh[jgnÂ[gjhi{a^
:aYiZb_VgVggedii_{gc^
7gZ^YY/&+.Xb!YÅei/++Xb!]¨Â/&''Xb

<^aY^gi^a&+#Vega#BZÂ[ng^gkVgVjbegZcik^aajgiZmiV#



 APRÅL  &)--45$!'52

6' GEFUR ÒT RITIÈ 'R¾N FRAMTÅÈ UM SJ¹LFB¾RA ÖRËUN

VIÐSKIPTA- OG
HAGFRÆÐIDEILD

Vinna þarf gegn
neyslukapphlaupinu
græns framboðs um sjálfbæra þróun.
ur vestrænna þjóða einkennist af óhófi og sóun
Í ritinu er fjallað um
sem leiðir af sér ógn
sautján málaflokka er
við vistkerfi jarðarsnerta umhverfi og sjálfinnar. Stjórnvöld og albæra þróun. Lagt er til
menningur þurfa í samað dregið verði úr losun
einingu að vinna gegn
gróðurhúsalofttegunda
neyslukapphlaupinu og '2. &2!-4¥¨ +OL fyrir miðja öldina um að
beina sjónum að hinum BRÒN (ALLDËRSDËTTIR
minnsta kosti sextíu próKYNNIR RITIÈ
raunverulegu
þörfum
sent. Þá vill VG að hvatt
&2¡44!",!¨)¨'6!
fólks.
verði með skattalegum aðÞetta segir í Grænni framgerðum til notkunar bíla knúinna
endurnýjanlegum orkugjöfum. BÖS
tíð, riti Vinstrihreyfingarinnar -

34*«2.-, Neyslumynst-

UMSÓKNARFRESTUR Í MEISTARANÁM
VIÐ VIÐSKIPTA- OG HAGFRÆÐIDEILD ER TIL 16. APRÍL
Viðskipta- og hagfræðideild býður upp á fjölbreytt og metnaðarfullt meistaranám
sem tekur mið af því besta sem gerist í heiminum í dag. Námið er þekkt fyrir góða
fræðilega undirstöðu og nemendur öðlast víðtæka innsýn í verkefni og áskoranir
atvinnulífsins.

Námsleiðir í meistaranámi:
 Fjármál fyrirtækja

 Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti

 Fjármálahagfræði

 Reikningshald og endurskoðun

 Hagfræði

 Stjórnun og stefnumótun

 Heilsuhagfræði

 Viðskiptafræði

 Mannauðsstjórnun

 Umhverfis- og auðlindafræði (þverfaglegt)

Árleg skráningargjöld eru 45.000 kr.

"53( "!.$!2¥+*!&/23%4) TLAR EKKI AÈ GEFA DEMËKRÎTUM F¾RI ¹ SÁR
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ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37006 04/07

Deildin býður einnig upp á MBA-nám.

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar
um námsleiðir er að finna á heimasíðu
viðskipta- og hagfræðideildar, vidskipti.hi.is

www.hi.is

Bush stendur
fast á sínu
Bush neitar enn að semja við demókrata um brotthvarf hersins frá Írak. Leiðtogar demókrata segja þá
tíma liðna að hann geti gert það sem honum sýnist.

Fimmtudagskvöld eru

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

Námskeiðin hefjast kl. 20:00 á eftirfarandi stöðum:
Í kvöld

12. apríl Höfðabakki
26. apríl

Laugavegur 77

Fjárfestingar og ávöxtun eigna
Fjármál heimilisins

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

!0 Óvíst er hvort
nokkuð verður af fundi George W.
Bush Bandaríkjaforseta og leiðtoga demókrata á Bandaríkjaþingi
um aukafjárveitingu til stríðsins í
Írak. Bush bauð demókrötum upp
á fund, en tók strax fram að hann
hefði engan áhuga á að semja um
neitt.
„Við getum rætt um það hvernig framhaldið verður með frumvarp sem er hreint frumvarp,“
sagði Bush, „frumvarp sem veitir
fé til hermanna okkar án nokkurra
gervitímasetninga fyrir brotthvarf hersins og án þess að binda
hendur herforingja okkar á staðnum.“
Þar með er ljóst að hann er alls
ekki til umræðu um að verða við
kröfum demókrata um að í frumvarpinu verði einhver ákvæði um
tímasetningu brotthvarf hersins
frá Írak. Demókratar verði að fallast á hans afstöðu.
„Ég vil benda á að þetta eru ekki
samningaviðræður,“ tók Dana
Perinu, talsmaður Hvíta hússins,
fram til frekari áréttingar.
Leiðtogar demókrata í báðum
deildum þingsins, þau Harry Reid
og Nancy Pelosi, höfnuðu strax
þessum skilyrðum forsetans og
sögðu hann þurfa að horfast í

7!3().'4/.

augu við það að nú séu breyttir
tímar eftir að repúblikanar misstu
meirihluta í báðum þingdeildum.
„Nú þarf forsetinn að semja við
þingið,“ sagði Reid. „Hann hefur
aldrei áður þurft að gera það. Forsetinn hefur til þessa bara gert
það sem hann hefur viljað. Hann
hefur haft stóran stimpil til umráða hér í þinginu.“
Bandaríkjaþing samþykkti seint
í síðasta mánuði aukafjárveitingu
til stríðsins í Írak með ákvæði
um að brotthvarf hersins hæfist
á næsta ári, en Bush hefur hótað
því að beita neitunarvaldi á þau
lög. Um leið væri hann hins vegar
að beita neitunarvaldi á aukafjárveitinguna, sem herinn þarf á að
halda.
Öldungardeildarþingmaðurinn
John McCain, sem berst fyrir því
að verða forsetaefni repúblikana,
sakar demókrata um þrjósku í
Íraksmálinu.
Einungis
óvinir
Bandaríkjanna í Írak fagni því að
demókratar setji brotthvarfi hersins tímamörk.
„Ósigur Bandaríkjanna væri
sorgarefni, ekki fagnaðarefni,“
sagði hann og bætti því við að
stríðið í Írak væri bæði „nauðsynlegt og réttlátt“.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

,ÎGREGLAN UM H¾LISLEITENDUR

6ILL BETRA BAKGRUNNSEFTIRLIT
ÍSLENSKA SIA.IS / LBI 37097 03/07

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

36¥¶*«¨ !0 Sænska lögreglan
sagði í gær að þörf væri á að
kanna betur bakgrunn hælisleitenda sem til Svíþjóðar koma, en
til þess þyrfti lögreglan meira fé
og mannafla. Sé það ekki gert er
hætt við því að landið verði öruggt skjól fyrir stríðsglæpamenn
hvaðanæva úr veröldinni.
Rausnarleg stefna sænskra
yfirvalda gagnvart hælisleitendum hefur gert landið að eftirsótt-

um áfangastað fyrir flóttamenn
frá Balkanskaga, Afríku, Íran og
ekki síst Írak.
Lögreglan óttast að hundruð manna, sem grunaðir eru
um stríðsglæpi í heimalöndum
sínum, hafi getað fengið hæli í
Svíþjóð þar sem ekki hafi reynst
unnt að kanna bakgrunn þeirra
nægilega vel. Yfir 24.000 manns
fengu hæli í Svíþjóð í fyrra.
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5MHVERFISR¹È RBORGAR VILL STEMMA STIGU VIÈ UTANVEGAAKSTRI Å 3TOKKSEYRARFJÎRU

3PËLA UPP VIÈKV¾MT VARPLAND
5-(6%2&)3-, Svo rammt hefur kveðið að óheimilum
utanvegaakstri í Stokkseyrarfjöru að undanförnu að
umhverfisnefnd Árborgar hefur gripið til sérstakra
aðgerða.
Umhverfisnefndinni hafa borist ábendingar frá
íbúum um mikla umferð vélknúinna ökutækja um
Stokkseyrarfjöru.
„Út frá þessum ábendingum hefur verið bætt við
merkingum þar sem öll umferð vélknúinna ökutækja er stranglega bönnuð. Umhverfisnefndin vill
árétta þetta sérstaklega á þessum árstíma þar sem
viðkvæmt fuglalíf er í fjörunni,“ segir í samþykkt
nefndarinnar.
Eins og komið hefur fram í Fréttablaðinu hafa
menn á mótorhjólum og jeppum hunsað fyrirmæli
landeigenda og unnið skemmdir á viðkvæmu landi
sem grætt hefur verið upp síðustu áratugi austan við
Þorlákshöfn.
GAR

ELDRI VINSTRI GRÆN
BÚAST TIL VORVERKA
Í kvöld kl. 20:00. stendur EVG fyrir fjölbreyttri
dagskrá í kosningamiðstöðinni Grensásvegi 16a.
Kvikmyndir, söngur og sögur

Allir velkomnir

¥ (6!,3.%3&*®25 +L¹FUR SEM KOMIÈ HEFUR
VERIÈ UPP MILLI 7ILSON -UUGA OG LANDS

4ËLF VINNA Å (VALSNESFJÎRU

Unnið að þéttingu skipsins
342!.$ Verið er að þétta flutn-

ingaskipið Wilson Muuga og
búa það undir að vera dregið af
strandstað í Hvalsnesfjöru í vor.
Nesskip hafa fengið Köfunarþjónustu Árna Kópssonar til að
sjá um undirbúninginn og hafa
tólf menn verið við vinnu frá því
fyrir páska.
Búið er að koma upp kláfi milli
skips og lands og eru menn og
búnaður fluttir á milli í kláfnum.
Ekki er ljóst hvenær verkinu
lýkur en mennirnir sofa um borð.
GHS

.µ44 ",«¨ .µ +9.3,«¨ .µ 2¥+)334*«2.

Baráttufundur

5.'3 3!-&9,+).'!2&«,+3 ¥ +6®,$  (2%33«
&UNDURINN HEFST KL  OG HALDINN Å TILEFNI ÖESS AÈ Å DAG ERU  DAGAR
ÖANGAÈ TIL ¥SLENDINGAR GANGA AÈ KJÎRBORÈUM OG KJËSA SÁR NÕJA RÅKISSTJËRN
®RR¾ÈUR OG SKEMMTIATRIÈI

Róbert

Guðmundur

Árni Páll

Margrét Kristín

Guðný Hrund

Bryndís Ísfold

Dofri

Helga Vala

Reynir

Kristrún

Sólveig

Meðal þeirra sem mun ﬂytja örræðu á baráttufundinum eru:
Guðmundur Steingrímsson 5. sæti í Suðvesturkjördæmi
Árni Páll Árnason 4. sæti í Suðvesturkjördæmi
Róbert Marshall 3. sæti í Suðurkjördæmi
Guðný Hrund Karlsdóttir 4. sæti í Suðurkjördæmi
Margrét Kristín Helgadóttir 4. sæti í Norðausturkjördæmi
Helga Vala Helgadóttir 5. sæti í Norðvesturkjördæmi
Reynir Harðarson 6. sæti í Reykjavíkurkjördæmi suður
Kristrún Heimisdóttir 5. sæti í Reykjavíkurkjördæmi suður
Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir 7. sæti í Reykjavíkurkjördæmi suður
Sólveig Arnarsdóttir 9. sæti í Reykjavíkurkjördæmi suður
Dofri Hermannson 8. sæti í Reykjavíkurkjördæmi norður
Fundarstjóri
Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi
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Í dag kl. 13:30 ætlar hin
nýja kynslóð að fjölmenna í
Blóðbankann og gefa blóð.
Með því vill ungt Samfylkingarfólk undirstrika að þörﬁn fyrir
nýju blóði er mikil – og mest í
stjórnarráðinu.

&*®25*%00!2 ®KUMENN ÖESSARA JEPPA SEM VORU Å FJÎRUNNI VIÈ

¶ORL¹KSHÎFN UM MIÈJAN MARS TËKU ALLS EKKERT MARK ¹ SKÕRU
BANNI VIÈ UMFERÈ VÁLKNÒINNA ÎKUT¾KJA
-9.$9!..

Stefnir í halla
á ríkissjóði á
næsta ári
Jón Sigurðsson, fyrrverandi seðlabankastjóri, segir að stefna
ætti að nýrri þjóðarsátt um efnahags-, kjara- og félagsmál.
Horfur í ríkisfjármálum séu slæmar. Hringlandaháttur
grafi undan trúverðugleika efnahagsstefnunnar.
%&.!(!'3-, Sterk staða ríkissjóðs hefur verið helsti jákvæði
þátturinn í efnahagsmyndinni
upp á síðkastið en nú stefnir í
halla á ríkissjóði þegar á næsta
ári.
Þetta sagði Jón Sigurðsson,
fyrrverandi seðlabankastjóri og
ráðherra Alþýðuflokksins, við
kynningu á nýju riti Samfylkingarinnar um efnahagsmál í gær.
Jón dró upp dökka mynd af
stöðu efnahagsmála; vextir væru
háir, gengi krónunnar óstöðugt
og verðbólgan talsvert yfir verðbólgumarkmiðum.
Að mati Jóns hefur ríkisfjármálunum ekki verið beitt sem
skyldi til að hafa stjórn á heildareftirspurn og nefndi hann sem
dæmi skattalækkanir og að fallið hefði verið frá aðhaldi í opinberum framkvæmdum áður en
marktæk áhrif kæmu í ljós. Þá
sagði Jón rýmkun útlánareglna
Íbúðalánasjóðs hafa gengið þvert
á yfirlýsingar stjórnvalda um aðhaldssemi. „Það er hringlandaháttur af þessu tagi sem grefur
undan tilraunum til aðhalds með
hækkun stýrivaxta og þar með
undan trúverðugleika efnahagsstefnunnar í heild.“
Jón vitnaði til þjóðarsáttarinnar 1990 þegar stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins bundust
böndum um að rjúfa vítahring
verðbólgu og gengisfellinga með
víðtækum
efnahagsaðgerðum
og hófstilltum kjarasamningum.
Þáttur í viðleitni til að ná tökum
á efnahagsvandanum nú „ætti að
vera að efla samráð við samtökin á vinnumarkaðnum og stefna
að nýrri þjóðarsátt um efnahags, kjara- og félagsmál.“
Það er mat Jóns Sigurðssonar
að peningamálastjórn með verðbólgumarkmiði og stýrivöxtum
sem helsta stjórntæki hafi ekki
gefið góða raun. Því fari enda
fjarri að verðbólgumarkmiðið

%62!. !4(5'5¨ *ËN 3IGURÈSSON

HVETUR TIL FORDËMALAUSRAR ATHUGUNAR ¹
HVORT UPPTAKA EVRU SÁ HEPPILEG LAUSN ¹
GENGISVANDANUM
&2¡44!",!¨)¨'6!

hafi náðst og stýrivaxtahækkanir
hafi reynst áhrifalitlar.
Gengissveiflur síðustu ára eru,
að sögn Jóns, óþolandi fyrir útflutningsfyrirtæki og því skiljanlegt að talsmenn framsækins
atvinnulífs spyrji hvort krónan
sé nógu stór fyrir Ísland. Svar
stórhuga stjórnenda fyrirtækja
sem líta á heimsmarkaðinn sem
heimamarkað sé hiklaust nei.
Því væri þjóðarnauðsyn að fram
fari fordómalaus athugun á hvort
upptaka evru sé heppileg lausn á
gengisvandanum.
Jón sagði enn fremur tekjuafgang ríkissjóðs og lækkun
ríkisskulda „sem talsmenn ríkisstjórnarinnar hafa mjög gumað
af upp á síðkastið“, vera fyrst
og fremst tilkomið vegna sjálfvirkrar tekjuaukningar af ofþenslu og sölu ríkiseigna fremur
en árangurs í útgjaldastjórn. Við
efnahagsvandann bætist svo að á
næstu árum þurfi að bæta fyrir
ríkar vanrækslusyndir á síðasta áratug á sviði félagsmála og
kjarajöfnunar. Grípa þurfi til róttækra breytinga á forgangsröðun
á næsta kjörtímabili til að finna
þeim verkefnum öruggan stað í
fjárhagsákvörðunum hins opinbera.
BJORN FRETTABLADIDIS

"ANDARÅKIN OG LOFTSLAGSM¹L

Beita Indlandi sem afsökun
"2533%, !0 Maneka Gandhi, fyrr-

verandi umhverfisráðherra Indlands, sakaði í ræðu í Brussel í gær bandaríska ráðamenn
um að beita Indlandi og öðrum
hagvaxtar-þróunarlöndum fyrir
sig sem afsökun fyrir því að gera
sjálfir ekkert í því að draga úr
losun gróðurhúsalofttegunda.
Gandhi hvatti Bandaríkjamenn
til að hætta að setja það sem skil-

yrði fyrir því að þeir gerðu eitthvað sjálfir í málinu að Indverjar
og Kínverjar gerðu það einnig
í ekki minni mæli. Stjórnvöld í
Washington væru að reyna með
þessu að beina athyglinni frá
eigin umhverfisvandamálum.
Bandaríkjamenn losa nær fjórðung gróðurhúsalofttegunda í
heiminum.
AA
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4ÅMARITIÈ .ATIONAL 'EOGRAPHIC SEGIR FISKVEIÈISTJËRNUN ¥SLENDINGA ¹RANGURSRÅKA

®LVUNARAKSTUR YFIR P¹SKANA

Veiðar Íslands til fyrirmyndar

Tuttugu og þrír
teknir ölvaðir

.44²2! Íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið kemur í veg fyrir ofveiði helstu nytjastofna sjávar,
að því er fram kemur í nýjasta
hefti hins virta tímarits National
Geographic. Í ítarlegri úttekt
tímaritsins um ástand fiskistofna í
heiminum eru fiskimið Íslands tiltekin sem undantekning frá bágri
stöðu helstu fiskimiða heims þar
sem fiskgengd sé aðeins brot af
því sem áður var.
„Heimshöfin eru aðeins skugginn af því sem áður var. Með
fáum undantekningum, til dæmis
vel heppnuðum fiskveiðistjórnunum í Alaska, á Íslandi og NýjaSjálandi, er fiskgengd aðeins brot

!& "29''*5..) +OMIÈ HEFUR VERIÈ Å VEG
FYRIR OFVEIÈI HÁR VIÈ LAND AÈ ÖVÅ ER KEMUR
FRAM Å TÅMARITINU .ATIONAL 'EOGRAPHIC

af því sem var fyrir um öld síðan“,
segir í grein National Geographic
þar sem álits er leitað hjá fjölda
sérfræðinga auk manna sem

koma að veiðum og rannsóknum
á margvíslegum sviðum. Ástæðan fyrir góðu ástandi íslenskra
fiskistofna er sögð vera takmörkun á fjölda þeirra skipa sem
leyft er að veiða á hverjum tíma.
Meginástæða ofveiði sé of mörg
skip, sem stundi veiðar á ofveiddum fiskistofnum.
Framtíðarsýnin sem dregin er
upp í greininni er dökk og þar er
kallað eftir hugarfarsbreytingu í
heiminum. Þar segir að lausnin á
ofveiði felist ekki í lagasetningu
heldur því að heimsbyggðin taki
að líta á dýrastofna sjávar sömu
augum og landdýr sem eru í hættu
vegna veiða.
SH¹

,®'2%',5-, Alls voru tuttugu

og þrír ökumenn teknir fyrir
ölvun við akstur á höfuðborgarsvæðinu yfir páskahátíðina. Þar
af voru fimmtán teknir í Reykjavík.
Um var að ræða tuttugu karlmenn og þrjár konur og voru níu
af körlunum á aldrinum sautján
til nítján ára. Þá voru tveir ökumenn handteknir fyrir að aka
undir áhrifum lyfja, 22 ára
gömul kona og 24 ára gamall
karlmaður. Konan hafði keyrt á
ljósastaur áður en hún var tekin
og stórskemmt bifreið sína. Hún
slapp með smávægileg meiðsl.
ÖSJ

&2 &5.$).5- (ÒSFYLLIR VAR Å ,ÎGBERGI Å G¾R ÖEGAR R¾TT VAR UM OLÅUM¹LIÈ
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Hæstiréttur
gekk of langt
í olíumálinu
Eiríkur Tómasson, prófessor í lögfræði, segir Hæstarétt
hafa gengið of langt með dómi sínum í olíumálinu.
Fáránlegt að við þurfum að ræða þessi mál hér til þess
að skilja dóminn, segir Helgi Magnús Gunnarsson.
$«-3-, „Það er mitt mat að

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Hæstiréttur hafi gengið of langt
með dómi sínum í þessu máli
[olíumálinu],“ sagði Eiríkur Tómasson, prófessor í lögfræði við
Háskóla Íslands, á hádegisfundi
lagadeildar Háskóla Íslands í Lögbergi í gær. Þar fluttu Eiríkur og
Róbert Ragnar Spanó erindi um
dóm Hæstaréttar í máli ákæruvaldsins í málinu gegn forstjórum
olíufélaganna á árunum 1993 til og
með meirihluta árs 2001; Kristni
Björnssyni, Geir Magnússyni og
Einari Benediktssyni. Á umræddu
tímabili höfðu forstjórarnir með
sér óumdeilt samráð um verðlagningu á ýmsum vörum, auk þess að
leggja á ráðin um stórfellda markaðsskiptingu.
Eiríkur ræddi um dóminn út frá
því hvort niðurstaða Hæstaréttar
væri í samræmi við meginregluna
um réttláta málsmeðferð í skilningi Mannréttindasáttmála Evrópu. Hæstiréttur komst að því að
málsmeðferðin hefði ekki verið
réttlát og var málinu meðal annars vísað frá á þeirri forsendu.
Róbert Ragnar einblíndi hins
vegar á hvaða ályktanir mætti
draga af dómnum, um kröfur til
skýrleika refsiheimilda.
Dómur
Hæstaréttar
byggist meðal annars á því að Kristinn, Geir og Einar hafi ekki notið
réttinda sakborninga lögum samkvæmt, er þeir létu starfsmenn
samkeppnisyfirvalda fá upplýsingar sem rannsókn lögreglu byggði
síðan á að stórum hluta. Þetta taldi
Hæstiréttur fara gegn ákvæðum
Mannréttindasáttmálans.

Eiríkur taldi það ekki ljóst og
vildi meina að skynsamlegast
hefði verið að senda málið aftur í
hérað til efnislegrar meðferðar.
„Ábyrgðin liggur öðru fremur
hjá 63 einstaklingum við Austurvöll,“ sagði Róbert Ragnar í máli
sínu og vitnaði til þess að löggjafinn, það er Alþingi, hefði ekki
staðið nógu vel að því að skapa
lagaramma sem byggjandi væri
á í málum sem þessum. Róbert
Ragnar færði rök fyrir því, líkt
hann hefur áður gert í grein, að
ekki væri skýr heimild fyrir því
í lögum að sækja einstaklinga til
saka fyrir brot á samkeppnislögum.
Helgi Magnús Gunnarsson,
saksóknari efnahagsbrota hjá
embætti
ríkislögreglustjóra,
sagði það óneitanlega vonbrigði
hversu torskilinn dómurinn væri.
„Það er auðvitað fáránlegt að við
séum hér samankomin til þess
að reyna skilja forsendurnar
fyrir meirihluta dómsins en það
segir kannski eitthvað um dóminn.“ Hann spurði Eirík Tómasson meðal annars út í gagnrýni
hans á framsetningu ákærunnar,
en Eiríkur taldi að ákæruvaldið
hefði átt að átta sig á því að Hæstiréttur gerði strangar formkröfur.
„Með tilkomu nýrra manna, á árunum 1994 til 1995, hefur orðið
mikil breyting á þessu,“ sagði
Eiríkur. Hann vildi ekki nafngreina dómarana sem skipaðir
voru á þessum tíma, en þeir voru
Gunnlaugur Claessen og Markús
Sigurbjörnsson.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS
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Myllu fjölkorna samlokubrauð
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Grand Italia spaghetti
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HD ávaxtasafi 2 ltr. 3 teg

Hunts tómatsósa
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UNGNAUTAHAMBORGARAR
120 GR
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GOURMET GRÍSAKÓTELETTUR
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LÉTTREYKTAR

Þú sparar

STEINBÍTUR
MEÐ KARRÝ OG BÖNUNUM
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kr.
4 stk.

1.618 kr.kg

ÞURRKRYDDAÐAR
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Þú sp300
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RAUÐSPRETTA

AÐ DÖNSKUM SIÐ

NÓATÚNS
ELDHÚSRÚLLUR
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Nýtt kortatímabil!
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GULAR MELÓNUR
99 kr. kg
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NÓATÚNS UNGNAUTAHAKK

RAUÐLAUKUR
99 kr. kg
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RAUÐ EPLI
189 kr. kg

kr.
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258

GOÐA SKINKA

AGÚRKUR
99 kr. kg
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=
Verði ykkur að góðu!
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„ ORÐRÉTT“
Ekki hægt að gera
öllum til geðs

Ótrúlega skítugt kringum Akrópólis

Verkamannadraumur
b6AL KRAKKANNA ER MJÎG EIN
H¾FT SEM BENDIR TIL ÖESS AÈ
ÖAU ÖEKKI EKKI ÕMIS ALGENG
OG MIKILV¾G STÎRFn
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Niðurlæging
"JÎRGËLFUR 4HOR
"JÎRGËLFSSON HÁLT ¹
DÎGUNUM AFM¾L
ISVEISLU ¹ *AMAÅKA
(EIMSFR¾GIR TËN
LISTARMENN KOMU
MEÈAL ANNARS FRAM
Å VEISLUNNI SEM
STËÈ Å NOKKRA DAGA
OG ER TALIN HAFA
*«. +2
KOSTAÈ RÅFLEGA 
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MILLJËNIR KRËNA
3ÎNGVARI
b-ÁR ÖYKIR ÖETTA
MEÈ ËLÅKINDUM m SEGIR *ËN +R «LAFS
SON SÎNGVARI ¹ "ÅLDUDAL b6ENJULEG
UR MAÈUR G¾TI HREINLEGA EKKI EYTT
SVONA FJ¹RH¾ÈUM ÖËTT HANN LEGÈI
SIG FRAM /G SVO ER TALAÈ UM AÈ
GAMLA FËLKIÈ SÁ AÈ SETJA ÖJËÈFÁLAGIÈ
¹ ANNAN ENDANN ¶ETTA ER NIÈURL¾G
ING FYRIR HINN ALMENNA MANNm
*ËNI ÖYKIR MISSKIPTING Å ÖJËÈ
FÁLAGINU KOMIN ÒT FYRIR ALLAN
ÖJËFAB¹LK OG SEGIR FRÁTTIR AF VEISLUM
ÅSLENSKRA AUÈMANNA BERA ÖESS SKÕRT
VITNI b VISSAN H¹TT KEMUR ÖETTA
MANNI EKKI VIÈ OG ÖË +AUPIÈ SEM
ÖESSIR BANKASTJËRAR OG VIÈSKIPTA
JÎFRAR HAFA HVERNIG M¹ ÖETTA VERA
3VO ER HAMRAÈ ¹ ÖEIM SEM ERU MEÈ
 ÖÒSUNDKALL ¹ M¹NUÈI ÖEIM
SEM HAFA UNNIÈ HÎRÈUM HÎNDUM
ALLA ¾VI OG LAGT GRUNNINN AÈ ÖVÅ
SEM ÖETTA LIÈ PLAMPAR ¹ Å DAG -ÁR
FINNST HREINT ÒT SAGT VERIÈ AÈ MIS
BJËÈA ALMENNINGIm

Gael García Bernal

b¶AÈ ER ALLT GOTT AÈ FRÁTTA ¡G ER Å !ÖENU
ÖESSA DAGANA TIL AÈ S¾KJA N¹MSKEIÈ Å
LÎGGILDINGU ERFÈARANNSËKNASTOFA
6IÈ ERUM HÁR TV¾R ÁG OG (ILDUR
*ÒLÅUSDËTTIR LÅFEINDAFR¾ÈINGUR EN
HÒN ER JAFNFRAMT G¾ÈASTJËRI ERFÈA
OG SAMEINDAL¾KNISFR¾ÈIDEILDAR
,3( 6IÈ ERUM HÁR FYRST OG FREMST
TIL AÈ S¾KJA N¹MSKEIÈ SEM SAM
TÎKIN %UROGENETEST HALDA m SEGIR
6IGDÅS 3TEF¹NSDËTTIR ERFÈA
R¹ÈGJAFI HJ¹ ,ANDSPÅTALA p
H¹SKËLASJÒKRAHÒSI
b3VONA N¹MSKEIÈ ERU HALD
IN AÈ MINNSTA KOSTI TVISV
AR ¹ ¹RI OG ALLTAF ¹ MIS
MUNANDI STÎÈUM Å %VRËPU
%VRËPUSAMBANDIÈ VEITTI
%UROGENETEST FIMM ¹RA STYRK

TIL AÈ RANNSAKA OG REYNA AÈ STAÈLA ERFÈA
RANNSËKNARSTOFUR 4IL AÈ TRYGGJA ÎRUGGA
OG GËÈA ÖJËNUSTU ¹ ERFÈARANNSËKNAR
STOFUM ER UNNIÈ EFTIR STÎÈLUM
SUMAR ÖESSARA STOFA ERU LÎGGILT
AR AÈRAR EKKI (INGAÈ KEMUR FËLK
VÅÈA AÈ SEM ER MEÈ SAMS KONAR
STARFSEMI OG VIÈ  ,3( ER VERIÈ
AÈ VINNA AÈ ÖVÅ AÈ OKKAR RANN
SËKNARSTOFA F¹I LÎGGILDINGU OG TIL
ÖESS ÖARF AÈ STAÈLA VINNUBRÎGÈ 6IÈ
TV¾R ERUM ÖVÅ HÁR TIL AÈ S¾KJA
REYNSLU Å SMIÈJU ANNARRA OG
HUGSANLEGA AÈ KENNA LÅKA ÖAÈ
SEM VIÈ KUNNUM m SEGIR HÒN
¥ !ÖENU ER SËL OG BLÅÈA
UM TUTTUGU STIGA HITI b!ÖENA
ER SKRÅTIN BLANDA AF ELDGÎMLU
OG NÕJU SKÅTUG OG LÅTUR EIN

HVERN VEGINN EKKI ÒT FYRIR AÈ VERA VAGGA
MENNINGARINNAR &ËLKIÈ HÁR ER YNDISLEGT OG
HJ¹LPLEGT OG AUÈVITAÈ ER FLOTT AÈ VERA INNAN
UM ÖÒSUND ¹RA GAMLAR MINNINGAR (ÁR ERU
MINNST EIN TIL TV¾R MILLJËNIR ËLÎGLEGRA INN
FLYTJENDA SEM SELJA HINAR OG ÖESSAR VÎRUR OG
VERÈLAG ER GOTTm
!KRËPËLIS ER ¹ SÅNUM STAÈ b-ÁR FINNST
MERKILEGT HVAÈ UMHVERFI !KRËPËLIS ER
SUBBULEGT OG ILLA HIRT %FTIR AÈ HAFA SKOÈ
AÈ RÒSTIR Å 2ËM FINNST MÁR ILLA AÈ VERKI STAÈ
IÈ HÁR +ANNSKI HAFA EKKI VERIÈ TIL PENINGAR
TIL AÈ GERA ÖETTA VEL EN ÖAÈ V¾RI AÈ MINNSTA
KOSTI Å LËFA LAGIÈ AÈ HAFA HREINT Å KRINGUM
!KRËPËLIS m SEGIR HÒN b/G MÁR FINNST LÅKA
MERKILEGT AÈ SJ¹ FËLK Å PEYSU OG ÒLPU Å ÖESS
UM HITA m SEGIR 6IGDÅS AÈ LOKUM EN HÒN
HEFUR ALDREI ¹ÈUR FARIÈ JAFN SUNNARLEGA ¹
HNETTINUM

Auðvelt að fyrirbyggja slysin
Rúmlega fjörutíu prósent
allra slysa eiga sér stað inni
á heimilum og eru mörg
þeirra alvarleg. Nú hefur
Forvarnahús Sjóvár látið
innrétta tvö örugg heimili
í samstarfi við IKEA. Þar
getur almenningur fengið
fræðslu um forvarnir á
heimilum.
Herdís L. Storgaard, forstöðumaður Forvarnahússins, segir
mikla þörf á að fræða almenning
um forvarnir. „Það verða allt of
mörg slys á heimilunum og mörg
þeirra væri hægt að fyrirbyggja á
einfaldan hátt. Fólk telur sig
öruggt innan veggja heimilisins,
við förum varlega í umferðinni og
gerum þær kröfur að umhverfið á
leikskólanum sé öruggt en svo
sofnum við á verðinum heima hjá
okkur,“ segir Herdís.
Í Forvarnahúsinu kennir ýmissa
grasa en þar hafa verið innréttaðar tvær íbúðir, önnur sýnir
öryggislausnir fyrir barnafólk en
hin fyrir eldri borgara. Í eldhúsunum má sjá hvernig skápum er
læst og eldavélar varðar, rafmagnssnúrur í barnaherbergi eru
festar við veggi og á baðinu eru
öryggislokar fyrir heitavatnskranann. Þá hafa verið settar
öryggishlífar á hvöss horn og
gólfmottur eru festar við gólfin.

Charlotte Gainsbourg

Alain Chabat

Miou-Miou

THE SCIENCE
LA SCIENCE DES REVES
SÝND Í REGNBOGANUM
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Å POTTANA

„Flestar þessar lausnir eru
ósköp einfaldar en hafa heilmikið
að segja. Það er til dæmis mikilvægt að festa bókahillur og skápa
við veggi því annars getur skapast hætta,“ segir Herdís og bætir
því við að það sé ekki aðeins
barnafólkið sem þurfi að huga að
forvörnum á heimilinu. Mörg
slys á börnum verði þar sem börn
eru gestkomandi.
Slysum á börnum hefur fækkað frá árinu 2000 en á sama tíma
fjölgar slysum í elsta aldurshópnum. Þjóðin er að eldast og flestir
vilja búa heima sem allra lengst.
„Það er mikilvægt fyrir eldri
borgara að heimilið sé sem öruggast. Þegar fólk er farið að eldast
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getur smávægilegt slys valdið
miklum skaða,“ segir Herdís.
Þeir sem vilja heimsækja Forvarnahúsið geta skráð sig á
heimasíðunni www.forvarnahus.
is. Þar er einnig hægt að fara inn
á gagnvirkan vef til þess að
kynna sér helstu hætturnar á
heimilinu. Herdís á von á að taka
á móti fjölmörgum hópum í Forvarnahúsið og frá og með næsta
hausti verður öllum nýbökuðum
foreldrum boðið í heimsókn.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS
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HÒSINU HAFA VERIÈ INNRÁTTUÈ HEIMILI
MEÈ AÈSTOÈ )+%! ÖAR SEM ALLT ER
EINS ÎRUGGT OG ¹ VERÈUR KOSIÈ

&YRSTU KONURNAR LJÒKA FYRSTU ÎNNINNI Å TILRAUNAVERKEFNI -ÅMIS SÅMENNTUNAR

Fá starfsheitið félagsliðar
„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

1

Ekkert hlé

2

Minna af auglýsingum

3

Engin truﬂun
- Ekkert hlé á góðum myndum

Þrettán erlendar konur, sem hafa
starfað árum saman í heilbrigðisþjónustunni hér á landi, hafa
nú lokið fyrstu önninni í félagsliðanámi hjá Mími símenntun.
Námið er tilraunaverkefni og
fjögurra anna nám á framhaldsskólastigi.
Tilraunaverkefnið ber heitið
Félagsliði í nýju landi. Irma
Matchavariani
verkefnisstjóri
segir að fyrsta önnin hafi gengið
mjög vel. Konurnar hafi unnið
með náminu en kennararnir hafi
verið mjög ánægðir. Konurnar
hafi staðið sig vel og verið virkar
í náminu.
Konurnar sem tóku þátt í verkefninu hafa margra ára starfsreynslu á elliheimilum og hjúkrunarheimilum hér á landi. Þær fá
starfsheitið félagsliði þegar náminu er lokið eftir eitt og hálft ár og
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INU &ÁLAGSLIÈI Å NÕJU LANDI .¹MIÈ ER TILRAUNAVERKEFNI EN AÈ ÖVÅ LOKNU F¹ KONURNAR
STARFSHEITIÈ FÁLAGSLIÈI OG LAUNAH¾KKUN Å SAMR¾MI VIÈ ÖAÈ
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launahækkun í samræmi við það.
Fimmtán konur hófu þátttöku í
verkefninu en tvær urðu því

miður að hætta, ein vegna þess
að hún flutti af landi brott og
önnur vegna veikinda.
GHS

ENGIN ÞJÓÐ GEFUR FÁUM
EINSTAKLINGUM EINKARÉTT
Á OLÍULINDUM SÍNUM.
KVÓTAEIGENDUR LEIGJA OKKUR
RÉTTINN TIL FISKVEIÐA FYRIR
SVIMANDI HÁAR UPPHÆÐIR.
Frjálsyndi flokkurinn ætlar að afnema leiguforréttindi
kvótaeigenda og færa veiðiréttinn aftur til byggðanna
• Núgildandi kvótakerfi er óréttlátt og fjandsamlegt byggðum landsins. Það hefur
ekki reynst það stjórnunartæki sem lagt
var upp með.
Hafrannsóknarstofnun þarf að færa undan stjórn hagsmunaaðila.
Tryggja þarf árangur við uppbyggingu á botnfiskstofnum. Flotanum
þarf að skipta í fjóra útgerðarflokka og hefja undirbúning að sóknarstýringarkerfi í áföngum þar sem byrjað verður á flokki minnstu báta.
Kvótaskyldum fisktegundum verði fækkað.

• Núgildandi kvótakerfi gerir ungu dugandi
fólki ókleift að koma undir sig fótunum
í íslenskum sjávarútvegi.

Frjálslyndi flokkurinn hafnar með öllu núgildandi
útfærslu kvótakerfisins. Það er hvorki áhugamál flokksins að knésetja hagkerfið né gera útgerðina í landinu
gjaldþrota. Hinsvegar er nauðsynlegt að endurskoða
kerfið sem við búum við í dag svo sátt náist um hvernig
farið er með þessa auðlind þjóðarinnar. Kvótakerfinu
var ætlað að stjórna sjósókn og koma í veg fyrir ofveiði
en hefur í staðinn orðið að sérstöku hagkerfi þar
sem útvaldir sýsla með óveiddan fisk og lifa á vöxt-

Fiskveiðar verði strax opnaðar fyrir nýliða með því að leyfa takmarkaðar

unum eins og olíufurstar. Aflaheimildirnar eiga að

handfæraveiðar á eigin bátum. Veiðireglan verði skoðuð að fimm árum

vera í umsjón þeirra sem stunda fiskveiðar en ekki

liðnum og sóknarstýring tekin upp ef ástæða þykir til.

spilapeningar og veðfé í höndum braskara.

• Auðugir leigusalar fiskveiðiheimilda eru
skilgetið afkvæmi núgildandi kvótakerfis.

Færum fólkinu í landinu fiskinn – öllum til góðs.

Tryggjum þjóðareign á fiskimiðunum og nýtingu þeirra með löggjöf
um sölu og leigu aflaheimilda. Leiga og sala fari um opinberan
viðskiptamarkað og aflahlutdeild skilgreind sem afnotaréttur í takmarkaðan tíma gegn gjaldi til ríkis og sveitarfélaga. Ekki verður
hróflað við aflaheimildum þeirra sem stunda veiðar.

Kjóstu F !

forysta fyrir íslenska þjóð

Meginreglan verði sú að nýta beri aflaheimildir til veiða!

• Leyfum útgerðarstöðunum að njóta þess
sem þeir afla og styrkjum byggðir landsins.
Næstu þrjú ár verði þorskafli 220 þúsund tonn árlega. Þar af verði
um 170 þúsund tonnum (meðaltal síðustu 15 ára) ráðstafað til aflahlutdeildarkerfisins. Um 50 þúsund tonn verði notuð í að styrkja byggðir
með litlar aflaheimildir og leigð á viðskiptamarkaðnum. Þær heimildir
verði leigðar með þeim skilyrðum að gert sé út frá viðkomandi landsvæði og aflinn seldur þar og unninn.

www.xf.is
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 &JÎLDI FR¹SKILINNA EINSTAKLINGA SEM
VORU EINHLEYPIR  JÒLÅ 

Stjórnkerfi fyrir fiskveiðar Íslendinga
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¥SLENSKA AFLAMARKSKERFIÈ ER SÅFELLT Å UMR¾È
UNNI ¹ ¥SLANDI &¹TT Å ÅSLENSKU SAMFÁLAGI ER
EINS UMDEILT OG TILGANGUR ÖESS OG ¹RANGUR
TIL UPPBYGGINGAR FISKISTOFNA HEFUR VERIÈ TIL
EFNI RÎKR¾ÈU FR¹ SETNINGU LAGA UM STJËRN
FISKVEIÈA ¹RIÈ  (IÈ VIRTA TÅMARIT .ATION
AL 'EOGRAPHIC FJALLAÈI UM KVËTAKERFIÈ ¹ DÎG
UNUM

+ARLAR


(VAÈ FELST Å LÎGUM UM STJËRN FISKVEIÈA
,ÎG UM STJËRN FISKVEIÈA VORU SETT ¹RIÈ 
¶AU BYGGJAST ¹ AFLAMARKSKERFI ÖAR SEM AFLA
MARKINU KVËTANUM ER ÒTHLUTAÈ TIL EIN
STAKRA SKIPA ¹ GRUNDVELLI AFLAHLUTDEILD
AR HVERS SKIPS +VËTI SKIPS ¹ HVERJU VEIÈI
TÅMABILI EÈA VERTÅÈ R¾ÈST ÖANNIG AF LEYFÈUM
HEILDARAFLA VIÈKOMANDI TEGUNDAR OG HLUT
DEILD SKIPSINS Å ÖEIM HEILDARAFLA !FLAMARK
IÈ ER HEIMILT AÈ FLYTJA MILLI SKIPA OG AFLA
HLUTDEILDINA M¹ FRAMSELJA ¹ ÎNNUR SKIP EN

(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur

MEÈ NOKKRUM TAKMÎRKUNUM ,ÎGIN UM
STJËRN FISKVEIÈA HAFA TEKIÈ ALLMIKLUM
BREYTINGUM FR¹ ÖVÅ AÈ ÖAU TËKU GILDI
Å JANÒAR  OG VORU ENDURÒTGEFIN
SEM LÎG NR 

(VER ER FORSAGA KVËTAKERFISINS
,EYFILEGUR HEILDARAFLI VAR FYRST
¹KVEÈINN Å VEIÈUM ¹ HUMRI R¾KJU ¹
GRUNNSLËÈ OG HÎRPUDISKI ¹RIN 
 EN ¹RIÈ  VAR ÒTHLUTAÈ AFLA
MARKI ¹ EINSTÎK SKIP TIL SÅLDVEIÈA OG
¹RIÈ  TIL LOÈNUVEIÈA
 ¹RUNUM   VORU TEKNAR
UPP TAKMARKANIR ¹ HEILDARAFLA OG SËKN
SKIPA EFTIR AÈ FISKIFR¾ÈINGAR VÎRUÈU VIÈ
AÈ OF HART V¾RI SËTT Å ÖORSK ¶¹ VAR TOG
URUM LEYFT AÈ VERA ¹ ÖORSKVEIÈUM 
DAGA ¹ ¹RI EN SÅÈAR  DAGA .EFND
IST SKIPULAG ÖETTA Å DAGLEGU TALI bSKRAP

DAGAKERFIm ²THLUTUN AFLAMARKS TIL EIN
STAKRA SKIPA VAR TEKIN UPP 
!FLAMARKIÈ BYGGÈIST ¹ HLUTDEILD
SKIPSINS Å LEYFILEGUM HEILDAR
AFLA OG VAR MIÈAÈ VIÈ AFLA
REYNSLU SKIPSINS ÖRJÒ ¹R ¹
UNDAN
RIÈ  VAR KOMIÈ ¹
SËKNARMARKSKERFI Å BOTN
FISKVEIÈUM FYRIR Ö¾R ÒT
GERÈIR SEM KUSU ÖAÈ FREK
AR EN AFLAMARKSKERFI OG
FJÎLDI SKIPA VAR GERÈUR ÒT ¹
SËKNARMARKI &RAM TIL ¹RS
INS  G¹TU ENN FREM
UR B¹TAR UNDIR  RÒMLEST
UM VEITT ¹N TAKMARKANA EN
B¹TAR UNDIR  RÒMLESTUM
G¹TU STUNDAÈ FRJ¹LSAR VEIÈAR
TIL ¹RSINS 
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Verður ekki
útrýmt
3KOTVEIÈIFÁLAG
¥SLANDS HEFUR
SKORIÈ UPP
HERÎR GEGN
MINKNUM OG
BÕÈUR ÖEIM
SEM VEIÈA MINK
VERÈLAUN 3IG
MAR " (AUKS
SON ER FORMAÈUR
3)'-!2 "
3KOTVEIÈIFÁLAGS
(!5+33/.
¥SLANDS
&ORMAÈUR 3KOTVÅS
%R GERLEGT
AÈ ÒTRÕMA
MINKNUM ¹ ¥SLANDI
.EI -INKURINN HEFUR GRÅÈARLEGA
AÈLÎGUNARH¾FNI OG HLÕNANDI VETUR
B¾TIR EKKI ÒR SK¹K -ÎGULEGA ER
H¾GT AÈ ÒTRÕMA HONUM Å FRAMTÅÈ
INNI MEÈ VEIRUSJÒKDËMI EN ÖAÈ ER
EKKI INNI Å MYNDINNI UM SINN
(VER ER STOFNST¾RÈIN
¶AÈ ER EKKI VITAÈ
%R H¾GT AÈ META TJËNIÈ SEM AF
MINKNUM HEFUR HLOTIST
"ÒSIFJAR AF VÎLDUM MINKS ERU
GRÅÈARLEGAR EN ERFITT AÈ META Å
KRËNUM &UGLATEGUNDIR ¹ BORÈ VIÈ
KELDUSVÅN HAFA HORFIÈ OG ËÈINSHANA
OG ÖËRSHANA HEFUR F¾KKAÈ MJÎG ¶¹
VELDUR HANN MIKLUM SKAÈA Å SILUNGS
OG FISKVEIÈI¹M +OMA MINKSINS
TIL LANDSINS ER UGGLAUST EITT MESTA
UMHVERFISSLYS Å SÎGU ÖJËÈARINNAR

&+%00.) !ÈEINS TVÎ FYRIRT¾KI BJËÈA UPP ¹ '3- ÖJËNUSTU ¹ ¥SLANDI 3ÅMINN OG 6ODAFONE -EÈ NÕJU LEYFUNUM TVÎFALDAST FJÎLDI FYRIRT¾KJA ¹ MARKAÈNUM OG SAMKEPPNI EYKST ¥ KJÎL
FARIÈ M¹ BÒAST VIÈ ÖVÅ AÈ VERÈ L¾KKI OG ÖJËNUSTA VERÈI BETRI &YRIRT¾KIN SEM HAFA SËTT UM NÕ LEYFI TIL REKSTURS '3- FARSÅMAKERFIS HEITA !MITELO "EBBI#ELL .ÒLL .ÅU OG )0 FJARSKIPTI

Erlendur áhugi á fámennum GSM
Póst- og fjarskiptastofnun
opnaði nýlega tilboð í leyfi
til reksturs nýrra farsímakerfa á Íslandi. Tvö leyfi
eru í boði og sóttu fjögur
fyrirtæki um; tvö svissnesk

og tvö íslensk. Forstjóri
BebbiCell, annars svissneska fyrirtækisins, situr
fyrir svörum um fyrirætlanir sínar á íslenska GSMmarkaðnum.

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional
Á tilboði
í apríl 2007

Valdar gerðir af Lotus
Professional skömmturum
og tilheyrandi áfyllingum
fyrir snyrtinguna.

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV

5.423 kr.

Marathon RVS miðaþurrkuskápur

4.974 kr.

Blár enMotion snertifrír skammtari

1.865 kr.
Blár sápuskammtari Foam

RV6230B

Lotus Sápuskammtari RVS

3.982 kr.

6.968 kr.

3.982 kr.
WC Compact statíf blátt fyrir tvær rúllur

WC Compact statíf RVS fyrir tvær rúllur

25áraRekstrarvörur
1982–2007

„Í Þýskalandi og annars staðar á
meginlandi Evrópu er gífurlegt
verðstríð á farsímamarkaðnum,
en á Íslandi hefur þetta stríð ekki
byrjað. Við ætlum okkur að koma
inn á markaðinn með mjög samkeppnishæft verð miðað við það
sem íslenskum farsímanotendum
stendur til boða í dag,“ segir Andreas Fink, forstjóri svissneska farsímafyrirtækisins BebbiCell.
Fyrirtækið er annað tveggja
svissneskra fyrirtækja sem sóttu
um að reka GSM-farsímakerfi hér
á landi, hitt heitir Amitelo. Ásamt
þeim sóttu íslensku fyrirtækin
Núll-Níu og IP-fjarskipti um
leyfi.
Samkvæmt stigakerfinu sem
Póst- og fjarskiptastofnun notar
til að meta gæði tilboða var Amitelo með besta tilboðið, BebbiCell
með það næstbesta og Núll-Níu í
þriðja sæti. IP-fjarskipti ráku
lestina með töluvert færri stig en
hin þrjú fyrirtækin. Leyfunum
tveimur verður úthlutað fyrir lok
þessa mánaðar.

2EYKJAVÅK Å STAÈ "ASEL
Andreas Fink segir Ísland hafa
orðið fyrir valinu þegar tilboði
BebbiCell í rekstur farsímakerfis í svissnesku borginni Basel var
hafnað vegna betri tilboða hjá
keppinautunum.
„Við vorum komnir langt með
að skipuleggja kerfið þegar tilboðinu var hafnað. Þegar við
fórum að skoða aðra möguleika
kom í ljós að Reykjavík er ótrúlega lík Basel hvað varðar rekstur farsímakerfis. Hún hentar
mun betur fyrir okkur en Basel
ef eitthvað er.“
Basel er við landamæri Sviss,
Þýskalands og Frakklands, og
eru íbúar hennar 170.000. Fink
segir landamærin rétt hjá Basel
hafa valdið BebbiCell töluverðum vandræðum, og aðstæðurnar
í Reykjavík séu mun betri.
%RFITT AÈ KAUPA AF KEPPINAUTUM
Í útboðinu hér á Íslandi felst að

fjarskiptafélögin
reisi
eigin
senda þegar úthlutun er í höfn,
segir Hrafnkell V. Gíslason, forstóri Póst- og fjarskiptastofnunar. Þó sé ekkert því til fyrirstöðu
að þau semji við önnur félög á
borð við Símann eða Vodafone
um notkun sendanna þeirra.
Fink segir ekki koma til greina
fyrir BebbiCell að semja við Símann eða Vodafone um notkun
GSM-senda þeirra. „Það er erfitt
að kaupa þjónustu af samkeppnisaðila. Ef ég væri Síminn eða
Vodafone myndi ég ekki bjóða
nýjum keppinaut á markaðnum
mjög góðan samning.“ Hann
segir fyrirtækið munu reisa nýja
senda og bjóða upp á farsímaþjónustu innan tólf mánaða eftir
leyfisveitinguna, fái BebbiCell
leyfi.
„Við höfum áætlanir fyrir allt
landið. Við byrjum á að setja upp
senda á höfuðborgarsvæðinu og
fikrum okkur síðan út til annarra
bæja og sveitarfélaga. Það er
ekki alveg ákveðið í hvaða röð
það verður, en við ætlum okkur
að bjóða upp á þjónustu um allt
land,“ segir Fink.

%NGIN ÖRIÈJA KYNSLËÈ
Útboð Póst- og fjarskiptastofnunar kveður á um rekstur hefðbundins GSM-kerfis, en ekki
þriðju kynslóðar farsímakerfi.
Rekstur þess konar kerfis var
boðinn út fyrir nokkru og buðu
Síminn, Vodafone og Nova,
dótturfélag Novator, í það.
Þriðja kynslóð farsímakerfis
býður upp á stóraukinn gagnaflutningshraða og er næsta skref
í þróun á farsímatækni. Meðal
þess sem hægt er að bjóða upp á
með þeirri tækni er hágæðasjónvarpsútsendingar, vefnotkun um
farsíma og myndsímtöl. Einnig
verður hægt að tengja fartölvur
við háhraðanettengingu hvar sem
er með gagnakortum sem sett
eru í tölvurnar.
Fink segist ekki sjá eftir því að
hafa misst af útboðinu fyrir
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BJARNARHÒNNINN +NUT LEIKUR SÁR AÈ SPREKI
Å DÕRAGARÈINUM Å "ERLÅN ÖAR SEM HANN
F¾DDIST Å DESEMBER -ËÈIRIN HAFNAÈI
HONUM OG SEM HEIMALNINGUR ER HANN
NÒ MESTA AÈDR¹TTARAFL DÕRAGARÈSINS OG
ALÖJËÈLEG FJÎLMIÈLASTJARNA &2¡44!",!¨)¨!0

HZiij ^\\g^cc
þriðju kynslóðina. „Ég held að
fólk muni ekki stökkva á þriðju
kynslóðar farsímatækni þegar
hún verður að veruleika á
Íslandi.
Helsti kosturinn er að tengja
tölvu við internetið í gegnum
símann, en möguleikar fyrir nettengingar á Íslandi eru nú þegar
með því besta sem fyrirfinnst.
Ég held að Ísland sé ekki reiðubúið fyrir þriðju kynslóðina,“
segir hann.
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hagur heimilanna
N 6ERÈLAG

"ÅLNÒMER N¾STDÕRUST ¹ ¥SLANDI
¥SLENSKAR BÅLNÒMERAPLÎTUR KOSTA  KRËNUR
SETTIÈ OG ÖYKIR MÎRGUM NËG UM +OSTNAÈAR
VERÈ NÒMERAPLATNANNA ER RÒMAR  KRËN
UR EN MISMUNURINN UM  KR RENNUR TIL
REKSTRAR ÅSLENSKRA FANGELSA
¥ NÕJASTA TÎLUBLAÈI &¥" BLAÈSINS KEMUR FRAM AÈ NÒMERAPLÎTUR ¹ ¥SLANDI SÁU
Ö¾R N¾STDÕRUSTU Å %VRËPU «DÕRASTAR ERU Ö¾R Å &INNLANDI EN ÖAR KOSTAR SETTIÈ
AÈEINS  KR $ÕRASTAR ERU NÒMERAPLÎTURNAR Å $ANMÎRKU EN ÖAR KOSTAR SETTIÈ
HVORKI MEIRA NÁ MINNA EN  KR

N (EILSA

,YFJAPELI FYRIR VEIK UNGBÎRN
&ORELDRAR VEIKRA UNGBARNA KANNAST VIÈ ÖAU VANDAM¹L SEM GETA
FYLGT ÖVÅ AÈ KOMA LYFI OFAN Å UNGBÎRN .Ò ER H¾GT AÈ KAUPA
LYFJAPELA Å "ABYSAM OG &ÅFU EN DREIFINGARAÈILI PELANS ER KAUPIS
,YFJAPELINN ER ANNARS VEGAR HEFÈBUNDINN BARNAPELI SEM FYLLA
¹ MEÈ BRJËSTAMJËLK EÈA ÎÈRUM VÎKVA SEM HENTAR BARNINU
(INS VEGAR ER Å PELANUM MUNNSTYKKI SEM FYLLT ER MEÈ LYFINU
OG STUNGIÈ INN Å PELANN -EÈ PELANUM ER H¾GT AÈ GEFA BARN
INU ALLT AÈ FIMM MILLILÅTRA EÈA EINA TESKEIÈ AF LYFJASKAMMTI ¹
MÅNÒTU

N 6ERÈLAG

"IRGJAR H¾KKA VERÈ
'UNNARS -AJONES HEFUR TILKYNNT AÈ VÎRUR FYRIRT¾KISINS MUNI H¾KKA SÅÈAR Å M¹N
UÈINUM UM SJÎ PRËSENT ¶¹ HEFUR $ANËL TILKYNNT AÈ SUMAR VÎRUR ÖESS H¾KKI
UM   TIL   PRËSENT FR¹ N¾STU M¹NAÈAMËTUM ¶ETTA KEMUR FRAM ¹ HEIMA
SÅÈU .EYTENDASAMTAKANNA
¶¾R VÎRUR FR¹ $ANËL SEM H¾KKA Å VERÈI ERU /TA VÎRUR 1UAKER KORNVÎRUR OG
-ERRILD KAFFI ST¾ÈA VERÈH¾KKANA ER SÎGÈ ERLENDAR VERÈH¾KKANIR .EYTENDA
SAMTÎKIN SEGJA ÖESSAR H¾KKANIR VALDA MIKLUM VONBRIGÈUM ÖVÅ ÖARNA SÁU
ÖESSIR BIRGJAR AÈ TAKA TIL SÅN ¹VINNING NEYTENDA AF L¾KKUN VIRÈISAUKASKATTS

N 6ERSLUN

!FSL¹TTUR ¹ "ËNUSVÎRUM Å TILEFNI AFM¾LIS
TJ¹N ¹R ERU NÒ LIÈIN FR¹ ÖVÅ AÈ FYRSTA
"ËNUSVERSLUNIN VAR OPNUÈ  APRÅL
 OG ERU VERSLANIRNAR NÒ ORÈN
AR  TALSINS ¥ TILEFNI AFM¾LISINS BJËÈA
"ËNUSVERSLANIR ALLAR VÎRUR SEM MERKT
AR ERU "ËNUS MEÈ  PRËSENTA AFSL¾TTI
TIL  APRÅL %INA UNDANTEKNINGIN FR¹
ÖESSU ER "ËNUS BURÈARPOKAR ÒR PLASTI
SEM SELDIR ERU ¹ SAMA VERÈI OG VENJU
LEGA "ËNUSVÎRURNAR ERU NÒ H¹TT Å 

b¡G HEF SVO OFT GERT SL¾M
KAUP AÈ ÁG ¹ ERFITT MEÈ
AÈ BENDA ¹ EITTHVERT EITT
D¾MI m SEGIR !LMA ,ÅSA
*ËNSDËTTIR DEILDARSTJËRI
HJ¹ 3V¾ÈISSKRIFSTOFU M¹L
EFNA FATLAÈRA ¹ 3UÈUR
LANDI OG FRAMBJËÈANDI
6INSTRI GR¾NNA Å 3UÈVESTUR
KJÎRD¾MI
b¡G HEF OFT FARIÈ FLATT ¹
ÒTSÎLUKAUPUM Å FATABÒÈ
UM OG ¹ FULLT AF FÎTUM
INNI Å SK¹P SEM ÁG HEF
ALDREI NOTAÈ 6ERÈMIÈ
INN ER MEIRA AÈ SEGJA
ENNÖ¹ ¹ SUMUM FLÅKUN
UM m SEGIR !LMA HL¾J
ANDI OG B¾TIR ÖVÅ VIÈ AÈ

Afborganir eru hærri
eftir fyrstu fimm árin
Námslokatilboð Kaupþings
um afborgunarlaust íbúðalán fyrstu fimm árin geta
gefið sautján þúsund krónum meiri ráðstöfunartekjur
á mánuði á þeim tíma ef
ekkert íbúðalán er tekið til
viðbótar. Lántakinn greiðir fjárhæðina tvöfalda til
baka.
Ef tekið er íbúðalán, til fyrstu
íbúðarkaupa, sem eru afborgunarlaus fyrstu fimm árin, er hægt að
spara um sautján þúsund krónur í
afborgunum á mánuði fyrstu fimm
árin, þegar einungis vextir eru
greiddir. Miðað er við tuttugu
milljóna króna lán til fjörutíu ára
hjá Kaupþingi sem er afborgunarlaust fyrstu fimm árin. Vextir af
láninu eru 4,95 prósent. Þá er ekki
gert ráð fyrir verðbólgu í þessum
útreikningum.
Ef tekið er tuttugu prósenta
íbúðalán til tíu ára til viðbótar, upp
á fimm milljónir, er sparnaðurinn
aðeins minni, eða um þrettán þúsund á mánuði í afborgunum fyrstu
fimm árin, en afborganir af þeim
lánum hefjast strax. Vextir af láninu eru 5,95 prósent. Að fjörutíu
árum liðnum hefur upphaflega
lánsupphæðin verið greidd tvöföld
til baka, án verðbóta kostar lánið
rúmar 54 milljónir króna. Eftir
fyrstu fimm árin eru afborganir
hins vegar tæpum fimm þúsund
krónum hærri en ef afborganir
hafa verið greiddar allan tímann.
Greiddar eru rúmar 214 þúsund
krónur í fyrstu afborgun, en síðar
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Evrópa.
Ræturnar.
Framtíðin.
Skráðu þig í MA í Evrópufræði.
Umsóknarfrestur er til 15. maí 2007.

N Þórhallur Þórhallsson, nýkjörinn
fyndnasti maður Íslands, segir sitt
besta húsráð vera að skella tannkremi
á rispaða geisladiska.
b¶ETTA VIRKAR SÁRSTAK
LEGA VEL ¹ DISKA MEÈ
K¹NTRÅTËNLIST m SEGIR
¶ËRHALLUR b¶VÅ ÖEIR
EIGA ÖAÈ TIL AÈ SPIL
AST AFTUR ¹ BAK OG Ö¹
ENDA YFIRLEITT ÎLL LÎGIN
¹ ÖVÅ AÈ KONAN KEMUR AFTUR HUNDUR
INN LIFNAR VIÈ OG ALLT FARS¾LTm
2EYNDAR SEGIST UPPISTANDARINN SKELLA
TANNKREMI ¹ FLEST ALLT SEM EKKI VIRKI
b¶AÈ VIRKAR SAMT EKKI ¹ ALLT 4IL D¾MIS
EKKI ¹ SËFANN SEM RIFNAÈI UM DAGINN
(ANN ER NÒNA BARA ALLUR Å TANNKREMI
LÅKA m SEGIR HANN OG HL¾R

Å ÎLL ÖESSI SKIPTI HAFI HÒN VERIÈ SANN
F¾RÈ UM AÈ HÒN HAFI VERIÈ AÈ GERA
GËÈ KAUP b¡G KEYPTI ÖESSI FÎT BARA AF
ÖVÅ ÖAU VORU SVO ËDÕR ¶ETTA ERU FÅN
FÎT DRAGTIR OG ÖESS H¹TTAR SEM ER ALLS
EKKI MINN STÅLL m SEGIR !LMA OG ÒTSKÕR
IR AÈ ÒTSÎLU¾SINGURINN HAFI MINNKAÈ
MEÈ ¹RUNUM OG NÒ SÁ HÒN ORÈIN EI
LÅTIÈ SKYNSAMARI
b¡G GERI OFT MJÎG GËÈ KAUP OG
HUGSA AÈ BESTU KAUPIN FELIST Å ÖVÅ
AÈ KAUPA NOTAÈA HLUTI OG ENDURNÕTA
Ö¹ 3ËFINN MINN OG BÅLLINN ERU D¾MI
UM SLÅKT m SEGIR !LMA SEM ¹ ¾VAFORN
AN SËFA b(ANN ER SÅÈUR EN SVO FALLEG
UR EN ÖAÈ ER GOTT AÈ SITJA Å HONUM OG
ÖAÈ ER FYRIR ÎLLU ¡G VIL EKKI TAKA Ö¹TT Å
ÖESSU BRUÈLI MEÈ AÈ KAUPA ALLTAF ALLT
NÕTT m SEGIR !LMA
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!FBORGUNARLAUST L¹N

D¾MI

3AMANSTENDUR AF  PRËSENTA L¹NI UPP ¹  MILLJËNIR KRËNA TIL FJÎRUTÅU ¹RA OG 
PRËSENTA L¹NI UPP ¹ FIMM MILLJËNIR KRËNA TIL TÅU ¹RA %KKI ER GERT R¹È FYRIR VERÈBËLGU
Å ÖESSU D¾MI
 L¹N
&YRSTA AFBORGUN

!FBORGUN ¹ M¹NUÈI FYRSTU FIMM ¹RIN

!FBORGUN ¹ M¹NUÈI EFTIR FIMM ¹R

!FBORGUN ¹ M¹NUÈI EFTIR TÅU ¹R

5PPHAFLEGT L¹N SAMTALS AÈ FJ¹RH¾È  MILLJËNIR KRËNA
3AMTALS FJ¹RH¾È GREIDD TIL BAKA 
,¹N MEÈ AFBORGUNUM ALLAN TÅMANN

D¾MI

3AMANSTENDUR AF  PRËSENTA L¹NI UPP ¹  MILLJËNIR KRËNA TIL FJÎRUTÅU ¹RA OG 
PRËSENTA L¹NI UPP ¹ FIMM MILLJËNIR KRËNA TIL TÅU ¹RA %KKI ER GERT R¹È FYRIR VERÈBËLGU
Å ÖESSU D¾MI
 L¹N
&YRSTA AFBORGUN

 M¹NUÈI FYRSTU TÅU ¹RIN

 M¹NUÈI EFTIR TÅU ¹R

5PPHAFLEGT L¹N AÈ FJ¹RH¾È SAMTALS  MILLJËNIR KRËNA
3AMTALS FJ¹RH¾È GREIDD TIL BAKA 
-EÈAN VERIÈ ER AÈ BORGA UPP STYTTRA L¹NIÈ
"ÒIÈ ER AÈ GREIÈA UPP  PRËSENTA L¹NIÈ

tæpar 139 þúsund krónur á mánuði
í fimm ár. Eftir fimm ár hækkar
greiðslan í tæpar 157 þúsund krónur. Eftir tíu ár þarf að greiða 101
þúsund krónur út lánstímann.
Ef tekið er sams konar lán hjá
Kaupþingi með afborgunum allan
tímann er einni milljón minna
greitt til baka, eða tæpar 53 milljónir króna, miðað við enga verðbólgu. Þá er gert ráð fyrir sömu
lánsupphæð, með sömu vöxtum og
í sömu hlutföllum og áður. Greiddar eru tæplega 227 þúsund krónur
í fyrstu afborgun og svo tæplega
152 þúsund krónur á mánuði eftir
það. Þegar fimm milljóna króna

lánið hefur verið greitt upp eru
borgaðar tæpar 96 þúsund krónur
á mánuði auk verðbóta.
Afborgunarlausu
lánin
eru
íbúðalán sem Kaupþing býður
námsmönnum upp á. Einungis er
hægt að fá lán fyrir áttatíu prósentum af markaðsvirði íbúðar og
þarf einungis að greiða vexti af
láninu fyrstu fimm árin. Lántaki
þarf að ljúka námi, vera að fara út
á vinnumarkaðinn, kaupa sína
fyrstu íbúð og standast greiðslumat.
Aðrir bankar bjóða ekki upp á
slík námslokatilboð.
GHS FRETTABLADIDIS
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(ËFSEMI OG HREYFING STUÈLA AÈ STÎÈUGRI ÖYNGD
-IKLAR BREYTING
AR HAFA ORÈIÈ ¹
LÅFSH¹TTUM ¥S
LENDINGA ¹
UNDANFÎRNUM
¹RATUGUM
4¾KNIV¾ÈING
OG BREYTT VINNU
BRÎGÈ SEM
HENNI FYLGJA ¹SAMT MIKILLI VELS¾LD
HEFUR LEITT TIL ÖESS AÈ HREYFING HEFUR
MINNKAÈ TIL MUNA Å HINUM DAGLEGU
STÎRFUM SAMTÅMIS ÖVÅ AÈ AÈGANG
UR AÈ MAT Å FJÎLBREYTTU ÒRVALI HEFUR
STËRAUKIST ¶ETTA HEFUR MEÈAL ANN
ARS LEITT TIL ÖESS AÈ FLEIRI OG FLEIRI
B¾ÈI BÎRN OG FULLORÈNIR ERU ORÈN
IR OF ÖUNGIR
-IKILV¾GT ER AÈ BREGÈAST VIÈ OG
VINNA GEGN ¹FRAMHALDANDI ÖYNGDAR
AUKNINGU ÖJËÈARINNAR ÖAR SEM AL
VARLEGUR HEILSUFARSVANDI FYLGIR Å KJÎL
FAR OFÖYNGDAR µMSAR LEIÈIR HAFA VERIÈ
REYNDAR OG ËTELJANDI LAUSNIR VERIÈ
KYNNTAR OG MARKAÈSSETTAR .IÈUR
STAÈAN ER ÖË ALLTAF SÒ AÈ TIL AÈ HALDA
ÖYNGDINNI Å JAFNV¾GI ER NAUÈSYNLEGT
AÈ MATURINN SEM BORÈAÈUR ER SÁ Å
SAMR¾MI VIÈ ÖÎRF
4IL AÈ KOMA TIL MËTS VIÈ MINNKAÈA

ORKUÖÎRF ER NAUÈSYNLEGT AÈ BORÈA
MAT SEM GEFUR HLUTFALLSLEGA MINNI
ORKU HITAEININGAR EN ÖEGAR MEIRA
VAR ERFIÈAÈ !UKIN ¹HERSLA ¹
GR¾NMETI ¹VEXTI OG GRËF
METI ¹ KOSTNAÈ FÅNUNNINNAR
KORNVÎRU S¾TINDA OG FEIT
METIS ER LYKILLINN AÈ ÖVÅ
AÈ VEL GANGI ¹N ÖESS
AÈ ORKUJAFNV¾GINU
SÁ ËGNAÈ %INNIG
SKIPTIR MIKLU M¹LI
AÈ TEMJA SÁR REGLU
LEGT M¹LTÅÈAMYNST
UR AÈ BORÈA AÈ MINNSTA
KOSTI FJËRUM TIL FIMM SINNUM
¹ DAG OG FORÈAST STËRAR M¹L
TÅÈIR ¶ANNIG ER AUÈVELDARA AÈ
TEMJA SÁR FJÎLBREYTNI Å F¾ÈU
VALI OG AÈ G¾TA HËFS Å ST¾RÈ
MATARSKAMMTA
.EYSLA ¹ GR¾NMETI OG
¹VÎXTUM HEFUR AUKIST NOKKUÈ
¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM EN BETUR
M¹ EF DUGA SKAL 'R¾NMETIS OG
¹VAXTANEYSLA BARNA OG UNGLINGA
¹ ¥SLANDI ER ENN MEÈ ÖVÅ L¾GSTA
SEM ÖEKKIST Å %VRËPU OG MEÈ
ALNEYSLA FULLORÈINNA ER INNAN
VIÈ HELMINGUR AF ÖEIM 

GRÎMMUM ¹ DAG SEM M¾LT ER MEÈ
(REYFING ER ORÈIN ÖAÈ LÅTIL Å DAG
LEGUM STÎRFUM FLESTRA ¥SLENDINGA AÈ
NAUÈSYNLEGT ER AÈ TEMJA SÁR HREYF
INGU Å FRÅTÅMANUM TIL AÈ LÅKAMINN
F¹I AÈ NJËTA ÖEIRRAR ¹REYNSLU SEM
HONUM ER EÈLILEG ¥ NÕLEGUM R¹È
LEGGINGUM ,ÕÈHEILSUSTÎÈV
AR KEMUR FRAM AÈ H¾FILEGT SÁ
AÈ MIÈA VIÈ VIRKA HREYFINGU Å
AÈ MINNSTA KOSTI  MÅNÒT
UR ¹ DAG SEM HLUTA AF HEIL
BRIGÈUM LÅFSSTÅL 4IL AÈ LÁTT
AST ER JAFNVEL M¾LT MEÈ
ENN MEIRI HREYFINGU EÈA 
 MÅN ¹ DAG SAMKV¾MT NÕ
LEGUM BANDARÅSKUM R¹ÈLEGG
INGUM
,JËST ER AÈ TIL AÈ VIÈHALDA GËÈU
LÅKAMLEGU JAFNV¾GI ER NAUÈSYN
LEGT AÈ HUGA AÈ ËTALMÎRGUM
Ö¹TTUM SEM HAFA ¹HRIF ¹ LÅÈAN
OG HEILSU (ËFSEMI Å MAT
OG DRYKK ¹SAMT DAGLEGRI
LÅKAMLEGRI ¹REYNSLU STUÈLA
AÈ HEILBRIGÈI ÖYNGDARJAFN
V¾GI OG VELLÅÈAN TIL LENGRI
TÅMA (EILSUFARIÈ Å FRAM
TÅÈINNI GETUR R¹ÈIST AF ÖVÅ AÈ VEL
WWWMNIIS
TAKIST TIL
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Skammar stjórnendur
lands sem sérhæfJón Ásgeir Jóhannesir sig í sölu á fötum
son, forstjóri Baugs
fyrir karlmenn.
Group,
gagnrýndi
Moss Bros skilstjórnendur bresku
aði hagnaði upp á
verslanakeðjunnar
5,1 milljón punda,
Woolworths harðlega
jafnvirði 677,4 milljí viðtali við breska
óna íslenskra króna,
dagblaðið
Financfyrir skatta og gjöld
ial Times á þriðjuá síðasta ári, sem
dag. Jón sagði áætler 18 prósenta samanir
stjórnarinnar *«. 3'%)2 *«(!..%33/.
dráttur á milli ára.
um að endurnýja 800 &ORSTJËRI "AUGS 'ROUP ÖRÕSTI ¹
verslanir óráð og ætti STJËRNENDUR FYRIRT¾KJA Å "RETLANDI Unity náði tveimur
mönnum inn í stjórn
stjórnin að taka sig á
Moss Bros í gær. Breskir fjölmiðlar
til að snúa rekstrinum við. Hagnaðsegja Jón Ásgeir vera nú um stundur Woolworths dróst saman um 73
ir að þrýsta á fyrirtæki undir hatti
prósent í fyrra, sem var versta ár í
fjárfestingafélagsins og bæta rekstsögu verslanakeðjunnar.
ur þeirra. Sé horft til þess að innBaugur Group er einn stærsti
koma nýrra stjórnarmanna muni
hluthafi Woolworths í gegnum fjárbæta rekstur Moss Bros á árinu.
festingafélagið Unity Investments
Samdrátturinn hjá Woolworths
ásamt FL Group og breska fjárog Moss Bros er síður en svo einsfestinum Kevin Stanford. Félagið á
dæmi í Bretlandi enda gætti nokkeinnig um 29 prósenta hlut í bresku
urs samdráttar hjá flestum verslunherrafatakeðjunni
Moss
Bros,
um í fyrra.
þriðju stærstu verslanakeðju BretJAB

*¹KV¾È VIÈBRÎGÈ ¹ MARK
AÈI EFTIR L¾KKUN -OODYS
Úrvalsvísitalan náði nýjum methæðum eftir að langtímaeinkunnir bankanna
voru lækkaðar. Lækkunin var í samræmi við væntingar og eyddi út óvissu.
Úrvalsvísitalan hækkaði um tæpt
eitt prósent í gær og stendur nú
í nýjum methæðum í 7.654 stigum. Þetta gerðist degi eftir að alþjóðlega matsfyrirtækið Moody´s
lækkaði langtíma lánshæfismat
viðskiptabankanna um þrjá flokka,
úr hæsta þrepi Aaa í Aa3. Kom sú
ákvörðun ekki á óvart, enda höfðu
flestir reiknað með tveggja til
þriggja þrepa lækkun.
Viðskiptabankarnir bera nú
í öllum tilvikum hærri einkunn
en var fyrir umdeilda breytingu
matsfyrirtækisins til hækkunar á
lánshæfismati fjölmargra banka
þann 22. febrúar. Endurskoðun Moody´s nú kemur til vegna
harðrar gagnrýni erlendra aðila
á breytta aðferðafræði (JDA)
fyrirtækisins og voru einkunnir
fjörutíu annarra banka lækkaðar.
Landsbankinn, sem hafði hækkað um fimm flokka, kemur best út
úr þessari breytingu; hann hækkar því um tvo flokka fyrir breytingu en Glitnir og Kaupþing um
einn flokk.
Ólafur Ísleifsson, lektor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík, segir að þótt það hafi verið
ógaman fyrir bankana að lenda
í því óhappi sem Moody´s varð
fyrir með nýrri aðferðafræði sé
niðurstaðan samt sem áður mjög
vænleg fyrir íslensku bankana.
„Þessi lánshæfisflokkur, það er
Aa3, tryggir bönkunum það súrefni sem þeir lifa á sem er aðgangur að lánsfé á góðum kjörum.“ Að
mati Ólafs er tvennt sem skýrir
þau jákvæðu viðbrögð sem urðu á

',5''!¶6/4452 ¥ -)¨".5- (LUTABRÁF H¾KKUÈU Å VERÈI DAGINN EFTIR AÈ -OODYS
L¾KKAÈI L¹NSH¾FISEINKUNN BANKANNA UM ÖRJ¹ FLOKKA "ÒIST VAR VIÈ ÖESSARI L¾KKUN
&2¡44!",!¨)¨'6!

markaði í gær: Annars vegar hafi
menn átt á von þessari leiðréttingu frá Moody´s og hins vegar
þegar öllu er á botninn hvolft er
lánshæfismat bankanna hærra en
það var fyrir fyrri endurskoðunina. „Markaðurinn kann að meta
það þegar óvissu er eytt því það er
ekkert sem markaðir þola verr en
óvissa. Um leið og henni er eytt þá
varpa allir öndinni léttar.“
Talið er að með ákvörðun
Moody´s hafi einum af fáum
óvissuþáttum sem snerta rekstur
bankana um þessar mundir verið
eytt. Hlutabréf Landsbankans
hækkuðu um 2,18 prósent, um 0,58

prósent hjá Kaupþingi en Glitnir
lækkaði lítillega, um 0,37 prósent.
Auk Landsbankans hækkaði gengi
bréfa í Bakkavör og Exista um rúm
tvö prósent. Skuldatryggingarálag
á fimm ára skuldabréfum bankanna lækkaði lítillega eftir lækkun lánshæfiseinkunnar.
Þá styrkist gengi krónunnar um
1,4 prósent í gær og stóð gengisvísitalan í 120,3 stigum. Að sögn
Vegvísis Landsbankans stækkaði
KfW jöklabréfaflokk sinn, sem
er á gjalddaga í október 2008, um
fjóra milljarða króna, en þetta er
fyrsta jöklabréfaútgafan frá því í
byrjun apríl.
EGGERT FRETTABLADIDIS
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Nýtt félag á
aðallista OMX
NovaCast Technologies var í gær
skráð í Kauphöllina í Stokkhólmi.
Félagið er það sjötta sem skráð er
á Nordic Exchange, aðallista OMX,
á þessu ári.
NovaCast Technologies þróar og
markaðssetur vörur og hugbúnað
fyrir ferli hjá framleiðendum bílaiðnaðarins og undirverktökum
þeirra, einkum málmsteypusmiðjum og tækjaframleiðendum. Félagið var stofnað árið 1981 og er staðsett í Soft Center í Rönneby í
Suður-Svíþjóð.
Nordic Exchange er sameiginleg
þjónusta kauphallanna í Helsinki,
Kaupmannahöfn og Stokkhólmi,
Kauphallar Íslands og kauphallanna í Tallinn, Ríga og Vilníus. HHS

Sjötíu og fimm fá eina milljón hver
Stærstu úthlutun Menningarsjóðs
Landsbankans til þessa var úthlutað í gær þegar 75 milljónum króna
var úthlutað til 75 góðgerðarfélaga
og annarra málefna hér á landi. Í
gær var einnig dreift blaðinu
Leggðu góðu málefni lið sem
Landsbankinn gefur út.
Björgólfur Guðmundsson, formaður bankaráðs Landsbankans
og
stjórnar
Menningarsjóðs,
úthlutaði styrkjum að upphæð
einni milljón króna hverjum á
fundi í Iðnó árdegis í gær.
Jafnframt gefur Landsbankinn
fólki kost á að verða styrktaraðilar.
Félögin eru öll í styrktarþjónustu
bankans og vonast forsvarsmenn
hans að viðskiptavinir gerist
mánaðarlegir bakhjarlar þeirra.

Þeir velja þá góðgerðarfélag í
gegnum Einkabanka eða Fyrirtækjabanka Landsbankans og geta
styrkt þau um ákveðna upphæð á
mánuði.
Björgólfur segir Landsbankann í
þau 120 ár sem hann hafi starfað
lagt áherslu á að leggja sem mest
til samfélagsins og að með veglegri
afmælisúthlutun vilji bankinn
ítreka og staðfesta áhuga sinn á að
leggja góðum málefnum lið.
ËK¹
"*®2'«,&52 '5¨-5.$33/.

"JÎRGËLFUR SEM ER FORMAÈUR BANKAR¹ÈS
,ANDSBANKANS OG STJËRNAR -ENNINGAR
SJËÈS BANKANS SEGIR AÈ MEÈ STYRKVEIT
INGUM SÅNUM SÁ BANKINN Ö¹TTTAKANDI
Å SAMFÁLAGINU OG HVETJI AÈRA TIL AÈ GERA
SLÅKT HIÈ SAMA &2¡44!",!¨)¨0*%452

37. landsfundur Sjálfstæðisflokksins
Laugardalshöll 12.–15. apríl 2007

.µ"9'').'!2 ¥ 3-¥¨5- ,ÅKLEGT ER TALIÈ

AÈ UPPGANGUR VERÈI ¹FRAM ¹ HÒSN¾ÈIS
MARKAÈI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU FRAM
EFTIR ¹RI ¶EGAR LÅÈUR ¹ ¹RIÈ ¹ HINS VEGAR
AÈ FARA AÈ H¾GJA ¹ AÈ MATI GREININGAR
DEILDAR 'LITNIS
&2¡44!",!¨)¨0*%452

Mikil velta á
fasteignum
Þinglýstir
kaupsamningar
á
höfuðborgarsvæðinu í mars voru
fleiri en á sama tíma í fyrra. Séu
fyrstu ársfjórðungar áranna bornir saman er fjöldi þinglýstra kaupsamninga nokkuð svipaður. Aukin
umsvif koma einnig fram í húsnæðisverði, sem hækkaði á fyrstu
tveimur mánuðum ársins. Það var
2,6 prósentum hærra í febrúar en
í desember 2006.
Í Morgunkorni Glitnis kemur
fram að líklega verði áfram uppgangur á húsnæðismarkaði fram
eftir ári. Hægja taki á þegar líður
á árið, meðal annars vegna minni
kaupmáttaraukningar. Þá mun
hátt vaxtastig og mikið framboð
af nýju húsnæði að öllum líkindum hægja á hækkun húsnæðisverðs.
HHS

Fimmtudagur 12. apríl
Kl. 14.00

Opið hús í Laugardalshöll.
Afhending fundargagna til kl. 16.30.

Kl. 16.00

Hljómsveitin Bardukha leikur létt lög í anddyri.
Kristján Guðmundsson spilar á píanó í sal.

Kl. 17.30

Setning fundarins.
Diddú og Jóhann Friðgeir syngja ásamt Léttsveit
Reykjavíkur.
Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins,
flytur ræðu.

Kl. 19.00

Baráttunni
lokið í bili
Fjárfestahóparnir CVC Capital
Partners, Blackstone Group og
TPG Capital, hættu í gær við að
leggja fram yfirtökutilboð í bresku
stórmarkaðakeðjuna Sainsbury.
Tvísýnt hefur verið um kaupin
um páskana þegar Sainsburyfjölskyldan, sem fer með átján
prósenta hlut í þessari þriðju
stærstu matvörukeðju Bretlands,
sagði það of lágt og myndi ekkert
tilboð undir 600 pensum á hlut
verða tekið til umfjöllunar.
Yfirtökutilboðið hljóðaði upp á
jafnvirði rúmra 1.300 milljarða
íslenskra króna. Hefði það gengið
í gegn hefði salan á Sainsbury
verið stærstu fyrirtækjakaup í
Bretlandi.
Gengi bréfa í matvörukeðjunni
hefur hríðfallið í vikunni vegna
þessa og stóð í 522 pensum á hlut í
gær.
JAB

Fundir starfshópa.

Kl. 20.00

Fundur Sambands ungra sjálfstæðismanna með
ungu fólki á landsfundi í Þróttarheimilinu í Laugardal.

Kl. 21.00

Opið hús fyrir landsfundarfulltrúa í Þróttarheimilinu.

Laugardagur 14. apríl
Kl. 9.30

Fundir starfshópa.

Kl. 13.00

Skilafrestur framboða til miðstjórnar rennur út.

Kl. 13.00

Afgreiðsla ályktana.
Umræður.

Kl. 19.30

Landsfundarhóf.
Kvöldverður og dans á Broadway, Ármúla 9.

Föstudagur 13. apríl

Sunnudagur 15. apríl

Kl. 10.00

Framsaga um stjórnmálaályktun.
Almennar umræður.
Kjör stjórnmálanefndar.

Kl. 10.00

Afgreiðsla ályktana.
Umræður.
Kosning miðstjórnar.
fgreiðsla stjórnmálaályktunar.

Kl. 11.00

Starfsemi Sjálfstæðisflokksins.
Skýrsla framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins,
Andra Óttarssonar, um flokksstarfið.
Umræður.

Kl. 13.00

Kosning formanns.
Kosning varaformanns.

Kl. 14.00

Ræða formanns Sjálfstæðisflokksins.
Fundarslit.

)..+!50!+%22! &2 3!).3"529 +APP
HLAUP UM YFIRTÎKU ¹ BRESKU MATVÎRU
KEÈJUNNI 3AINSBURY SEM STAÈI HEFUR YFIR
SÅÈAN Å BYRJUN FEBRÒAR LAUK Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!&0

Kvöldverður fyrir konur á landsfundi á vegum
Landssambands sjálfstæðiskvenna
í Félagsheimili Seltirninga við Suðurströnd.

Kl. 16.00

Kl. 12.00

Sameiginlegir hádegisverðir landsfundarfulltrúa
hvers kjördæmis.

Kl. 14.15

Fyrirspurnatími ráðherra Sjálfstæðisflokksins.
Geir H. Haarde, forsætisráðherra,
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
menntamálaráðherra,
Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra,
Björn Bjarnason, dóms- og kirkjumálaráðherra,
Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra,
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra.

Nýir tímar - á traustum grunni

» Hægt er að fylgjast með landsfundinum á
heimasíðu Sjálfstæðisflokksins.
» Boðið er upp á barnagæslu.
» Athygli er vakin á því að hægt er að senda
fyrirspurnir til ráðherra á vef Sjálfstæðisflokksins
www.xd.is
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Gengið á
grænum vegum
*«. +!,$!, 3+2)&!2

H

ún er um margt merkileg umhverfisáætlunin sem
borgarstjórnarmeirihlutinn lagði fram í gær. Þar á
meðal tillögurnar um að ókeypis verði í strætó fyrir
námsmenn og að bílastæði fyrir vistvæna bíla verði
ókeypis.
Nú vita allir sannir hægrimenn að það er fátt ókeypis í lífinu,
nema ef til vill loftið sem við öndum að okkur. Það eru því ákveðin tímamót þegar Sjálfstæðisflokkurinn, eini hægriflokkur landsins, boðar þjónustu sem sannarlega verður gjaldfrjáls fyrir þá sem
hennar njóta, en örugglega ekki ókeypis því bæði kostar rekstur
strætós og gerð bílastæða dágóðan skilding.
Hægrimenn um allan heim eru hins vegar að vakna til vitundar um að ekki einu sinni fyrrnefnt loft, sem við öndum að okkur,
er ókeypis, að minnsta kosti ekki ef við viljum að það sé sæmilega
hreint og heilsusamlegt. Þetta veit Arnold Schwarzenegger, leiðtogi
repúblikana og ríkisstjóri í Kaliforníu, sem hefur þvert á flokkslínuna komið á stífari reglum til verndar umhverfinu en í flestum
öðrum ríkjum Bandaríkjanna. Þetta veit líka David Cameron, leiðtogi breskra íhaldsmanna, sem á dögunum boðaði nýja umhverfisskatta á farþegaflug, frjálshyggjuarmi flokks síns til mikillar hrellingar.
Og nú hafa Gísli Marteinn Baldursson, formaður umhverfisráðs,
og félagar hans í borgarstjórn áttað sig líka. Tillögur þeirra eru
fagnaðarefni.
Áætlunin er kölluð Græn skref í Reykjavík og er til þriggja ára.
Þar er að finna ýmsar metnaðarfullar hugmyndir um hvernig hægt
er að gera Reykjavík betri til búsetu, meðal annars með því að
minnka loftmengun frá bílaumferð.
Við starfsmenn Fréttablaðsins þekkjum vel þann baneitraða
kokkteil sem komst á hvers manns varir í vetur undir nafninu svifryk, enda liggja skrifstofur blaðsins steinsnar frá Miklubrautinni, þar sem beljandi bílafljót æðir framhjá frá morgni til kvölds.
Maður hefur stundum velt því fyrir sér hvort þessi staðsetning á
ritstjórnarskrifstofunum sé ekki ávísun á lægri meðalaldur starfsfólksins þegar fram líða stundir.
Í Grænu skrefunum er að finna mikilvægar tillögur um aðgerðir til að draga strax úr þessari mengun frá umferðinni, til dæmis
með því að stytta leyfilegan tíma á notkun nagladekkja og gera
almenningssamgöngur aðgengilegri.
Þar ber ef til vill hæst þá djörfu tilraun að bjóða reykvískum
námsmönnum gjaldfrjálst í strætó næsta vetur í tilraunaskyni.
Markmiðið er auðvitað að draga úr bílaumferð en eins og þeir
þekkja vel sem fara leiðar sinnar akandi innan borgarinnar eykst
umferðarþunginn verulega á haustin þegar skólarnir byrja. Hitt
má ekki vanmeta að til mikils er að vinna til framtíðar ef hægt er
að kenna ungum Reykvíkingum að hægt er að komast á milli staða
innan borgarinnar án þess að sitja sjálfur undir stýri.
Kostnaðurinn við þennan eina lið áætlunarinnar nemur um 300
milljónum króna. Í heild slagar hann upp í einn milljarð. Aðeins
eru nokkrar vikur frá því að borgarstjórnarmeirihlutinn lagði fram
fjárhagsáætlun til þriggja ára. Þar var ekki gert ráð fyrir þessum
kostnaði. Gísli Marteinn sagði í gær, þegar tillögurnar verða kynntar, að peningarnir væru til innan kerfisins og málum yrði forgangsraðað upp á nýtt. Hvar verður skorið niður á eftir að kynna.
²4'&5&¡,!' 
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Frá Yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis
Framboðsfrestur vegna alþingiskosninga 12. maí 2007,
rennur út föstudaginn 27. apríl 2007, kl. 12:00 á hádegi.
Yfirkjörstjórn tekur á móti framboðum á Hótel Borgarnesi,
Egilsgötu 14-16, 310 Borgarnesi, milli kl. 10:00 og 12:00 árdegis,
föstudaginn 27. apríl 2007. Á framboðslista í Norðvesturkjördæmi skulu vera 18 nöfn. Fjöldi meðmælenda er að lágmarki
270 og eigi fleiri en 360. Fylgja skal tilkynning um hverjir séu
umboðsmenn framboðslitanna. Framboðslistar verða úrskurðaðir á fundi yfirkjörstjórnar sem haldinn verður á Hótel Borgarnesi, laugardaginn 28. apríl 2007, kl. 10:00.
Meðan kosning fer fram laugardaginn 12. maí 2007, verður
aðsetur yfirkjörstjórnar að Hótel Borgarnesi. Talning atkvæða að
kjörfundi loknum, mun fara fram í Íþróttamiðstöðinni, Þorsteinsgötu 1, Borgarnesi.
Yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis
Borgarnesi 10. apríl 2007
Sigurjón Rúnar Rafnsson form.
Ólafur K. Ólafsson
Ríkharður Másson
Guðný Ársælsdóttir
Jens Kristmannsson
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Lausaganga búfjár
Þ

að er merkilegt, að Íslendingum skuli ekki duga færri en
tveir umhverfisflokkar í aðdraganda alþingiskosninganna 12. maí.
Til þess virðast liggja tvær meginástæður. Mörgum umhverfissinnum þykir það ótækt, að
Vinstrihreyfingin - grænt framboð sitji ein að fylgi þeirra kjósenda, sem setja umhverfismál á
oddinn. Þetta er sama hugsun og
bjó á bak við Þjóðvarnarflokkinn
í gamla daga: þá fannst mörgum
það óheppilegt, að Sósíalistaflokkurinn sæti einn að fylgi þeirra,
sem settu andstöðu sína við veru
bandaríska varnarliðsins hér á
oddinn.
Hin ástæðan er sú, að mörgum
virðast Vinstri grænir ekki vera
heilir í umhverfisstefnu sinni.
Þeir leggjast gegn erlendri mengun af völdum stóriðju, en ekki
gegn innlendri mengun - uppblæstri landsins! - vegna lausagöngu búfjár og hrossa. Vinstri
grænir standast ekki þetta einfalda próf, ekki frekar en aðrir
flokkar nema kannski Íslandshreyfingin, sem gengur þó ekki
lengra en svo í stefnuskrá sinni:
„Stórauka þarf uppgræðslu og
stefna að nýtingu afrétta í samræmi við beitarþol þeirra.“
Enginn þeirra fimm flokka, sem
eiga nú fulltrúa á Alþingi, virðist
skeyta nóg um uppblástur landsins af völdum lausagöngu til að
hafa orð á honum í stefnuskrám
sínum - þrátt fyrir brýningar Halldórs Laxness, Ingva Þorsteinssonar náttúrufræðings, Herdísar Þorvaldsdóttur leikkonu og annarra
landgræðslumanna í hundrað ár.
Framtíðarlandið flaskar einnig á
þessu atriði: í nýja sáttmálanum er
ekki að finna eitt orð um uppblástur örfoka lands.
Kannski eru Íslendingar Rússar, þegar öllu er á botninn hvolft,
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og eftir því hirðulausir um landið og miðin, samanber ekki bara
uppblásturinn og meðfylgjandi
moldrok í öll þessi ár, heldur einnig þorskinn, hvalveiðarnar, tryllitækin í innanbæjarumferðinni í
Reykjavík og um hálendið og umgengnina í fjörunni til dæmis við
Skúlagötuna, þar sem fólk hefur
fleygt heilum eldhúsinnréttingum
og sófasamstæðum til að koma
sér undan lítils háttar skilagjaldi.
Óþrifnaðurinn í miðri Reykjavík
minnir helzt á Grænland. Þess er
þá ef til vill ekki að vænta, að Íslendingar hafi miklar áhyggjur
af uppblæstri landsins og höfuðorsök hans, sem er og hefur alltaf verið óheft lausaganga búfjár
og hrossa.
Einföld tölvuleit á google.com
ýtir undir þennan ágenga grun,
því að þar kemur fram, að lausaganga búfjár og hrossa vekur viðbrögð vegna þess eins, að hún
eykur slysahættu í umferðinni.
Þessar færslur eru dæmigerðar:
„Hyggst dómsmálaráðherra grípa
til einhverra aðgerða í kjölfar alvarlegra slysa á þjóðvegum landsins sem rekja má til lausagöngu
búfjár?“ (althingi.is) „Lausaganga
búfjár er stórhættuleg, sauðfé/kýr/hross geta komið inn um
framrúðuna og þá eru menn dauðir í viðkomandi bifreið.“ (bilatorg.
is) „Lausaganga búfjár á þjóðvegum landsins er tímaskekkja sem

löngu ætti að vera búið að girða
fyrir. Nauðsynlegt er að setja
strangari reglur um búfé við vegi,
til að stemma stigu við eignatjóni
og slysum ...“ (sus.is) „Æ fleiri
þéttbýlisbúar munu ... fá samgöngur á heilann og finnast lausaganga búfjár vera eitt helsta samfélagsmein þjóðarinnar.“ (brsi.
is) Takið eftir þessu: hvergi orð
um umhverfisvernd, ekki heldur
hjá Vinstri grænum: „Það er ekki
eingöngu lausaganga búfjár sem
skapar slysahættu í umferðinni
heldur eiga margir kúabændur í
erfiðleikum með að reka kýrnar í
haga eða heim til mjalta yfir þjóðvegi landsins.“ (vg.is) Þeir virðast
líta svo á, að þjóðlegur uppblástur
landsins vegna lausagöngu búfjár
sé í góðu lagi, en umhverfisspjöll
af völdum stóriðju séu óþolandi.
Landgræðsla ríkisins var stofnuð með lögum um „skógrækt og
varnir gegn uppblæstri lands“
1907. Hún mun vera ein elzta
stofnun sinnar tegundar í heiminum. „Enn á sér þó stað hraðfara eyðing gróðurs og jarðvegs
á Íslandi“, segir á vefsetri Landgræðslunnar. Og það er engin
furða, úr því að menn fást ekki
enn til að ráðast að rótum vandans með því að loka sauðfé og
hross inni í girðingum. Hvernig á
Landgræðslan að geta grætt landið, meðan hún heyrir undir landbúnaðarráðuneytið, taugamiðstöð
lausagöngunnar? Það þarf að færa
Landgræðslu ríkisins yfir til umhverfisráðuneytisins og fela henni
að stöðva lausagöngu búfjár og
hrossa án frekari tafar í stað þess
að halda áfram að fleygja skattfé
í vonlausa baráttu við lausgangandi búpening og hross, sem eira
engum gróðri. Auk þess legg ég
til, eins og ég gerði 1993, að landbúnaðarráðuneytið verði lagt
niður. Strax í vor.

Sjálfstæðisflokkurinn
og sjávarútvegurinn
unni á meðan Sjálfstæðisflokkurinn skilar
auðu.
Það verður æ átakanlegra að horfa upp á
frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins reyna
að forðast umræðuna um sjávarútvegsmál
jálfstæðisflokkurinn virðist nú fyrir alþar sem þeir vita í hjarta sínu að þeir fara
þingiskosningar ætla að reyna í lengstu
með rangt mál.
lög að komast hjá því að ræða málefni
helstu útflutningsgreinar landsmanna, útSjávarútvegsráðherra hefur oft verið
vegsins. Þessi flótti Sjálfstæðisflokksins
brjóstumkennanlegur í umræðum á Alþingi
er skiljanlegur þar sem stefna hans hefur
við að verja kvótakerfið sem hann hefur
3)'52*«.
beðið skipbrot þar sem ekkert hefur gengið ¶«2¨!23/.
fyrir hverjar einustu kosningar sagst vilja fá
við að byggja upp þorskstofninn og stefnmiklar breytingar á, en þegar til stykkisins
an hefur þar að auki valdið byggðaröskun og kjarakemur stendur hann með sérhagsmununum.
rýrnun hjá sjómönnum.
Ég er þó á því að fyrrum stjórnarformaður Samherja, Kristján Þór Júlíusson, hafi toppað umÞað hafa runnið á þriðja hundrað þúsund milljkomuleysi sjávarútvegsráðherrans í umræðum
ónir út úr sjávarútveginum á síðasta áratug og
á Stöð 2 þegar hann lét í veðri vaka að málefni
eftir standa stórskuldug fyrirtæki sem hafa æ
sjávarútvegsins skiptu nær engu máli í efnahagsminna svigrúm til þess að greiða þeim sem starfa
lífi nútíma-Íslands og þess vegna væri nánast úrelt
í greininni sæmandi laun fyrir erfiða vinnu. Stór
að ræða sjávarútvegsmál.
hluti sjómanna þarf að taka þátt í leigu aflaheimHvernig getur stjórnmálamaður fiskveiðiþjóðar
ilda þar sem 70% af tekjum útgerðar renna til
haldið öðru eins fram – þjóðar þar sem meira en
að leigja þær, og þeir sem hafa yfir aflaheimhelmingur af verðmæti vöruútflutnings er úr
ildum að ráða selja oft á tíðum aflann langt
undir markaðsvirði í eigin vinnslu. Allt kerfið er
sjávarútvegi?
Vill Sjálfstæðisflokkurinn yfirleitt láta taka sig
meira og minna óskapnaður sem verður að vinda
alvarlega?
ofan af. Frjálslyndi flokkurinn hefur lagt fram
Höfundur er alþingismaður.
vandaðar tillögur til þess að vinda ofan af vitleys-
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ón Gunnarsson,
frambjóðandi
Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi, skrifar
grein í Fréttablaðið 11. apríl undir
fyrirsögninni: Björgunarsveitir sem
varalið lögreglu. Í greininni. Jón
undirritar sem framkvæmdastjóri
Landsbjargar og mælir með þátttöku björgunarsveitarfólks og samtaka þeirra í þessum hugmyndum.
Hann vísar í þörf á viðbrögðum
við hernaðarvá og kvartar undan
neikvæðum undirtektum stjórnarandstöðunnar og tortryggni í garð

þessara varaliðshugmynda.
Tortryggni í garð orða Björns
Bjarnasonar dómálaráðherra um
varasveitir lögreglu, eru eðlilegar í ljósi þess að Björn hefur sýnt
það um langt árabil að vera illa
haldinn af hernaðarhyggju. Hann
hefur lengi sýnt því áhuga að koma
upp íslenskum her, aukið samstarf
Landhelgisgæslunnar við hernaðarumsvif og lagt aukna áherslu á að
lögregla sinni meintri hryðjuverkahættu og „öryggi ríkisins“. Björgunarsveitir eru nú þegar hluti af almannavarnakerfi landsins og búið
er að setja lög og reglur um stöðu
þeirra við leit og björgun á sjó og
landi. Leit og björgun, ásamt slysavarnamálum, eru tilgangur og verkefni liðsmanna Slysavarnafélagsins

Landsbjargar, sem eru alfarið ólaunaðir sjálfboðaliðar. Mikilvægt er að
draga þetta hugsjónastarf ekki inn
í pólitíska þráhyggju dómsmálaráðherra. Það er svo annað mál að bæta
má menntun björgunarsveitamanna
í verndunar- og gæslustörfum.
Hugmyndir um varalið lögreglu
eru enn ómótaðar, a.m.k. opinberlega, en m.a. hefur komið fram að
liðsmennirnir verði á einhverjum
launum og að SL eða einingar þess
fái greiðslu fyrir þátttöku í þessu.
Ef teyma á varaliðsasnann klyfjaðan fjárpyngjum inn um dyr Slysavarnafélagsins Landsbjargar, þá
skelli ég hurðum.
Höfundur er félagi í Slysavarnafélaginu Landsbjörg og er ekki í
framboði.
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síðasta hefti Þjóðmála birtist grein
eftir Heiðrúnu Lind
Marteinsdóttur,
þar
sem hún heldur því
fram að ekki sé kerfisbundinn munur á launum karla og kvenna á Íslandi. Í
viðtali í Kastljósi þann 21. mars,
bætti hún við að eðlilegt væri að
karlmenn fengju hærra borgað en
konur ef þeir bæru meiri ábyrgð í
starfi. Í því felst að hún telur eðlilegt að karlmenn séu verðmætari starfskraftar heldur en konur.
Í gagnrýni sinni vitnar hún til
tveggja launakannana sem Capacent Gallup gerði á síðasta ári
fyrir VR (Verzlunarmannafélag
Reykjavíkur) og félagsmálaráðuneytið þar sem niðurstöður í þeim
báðum voru að launamunur kynjanna væri um 15%, þar sem karlmenn voru með hærri heildarlaun
en konur.

Því miður snýst umræðan
um launamun kynjanna allt
of oft um laun stjórnenda og
sérfræðinga og gætir þar oft
nokkurrar sjálfhverfu þeirra
sem stýra umræðunni, sem eru
oft sérfræðingar og stjórnmálamenn.
Heiðrún Lind gagnrýnir einkum
tvennt í greininni. Hún segir annars vegar að í könnunum sé hægt að
hafa áhrif á niðurstöður með því að
gefa sér ákveðnar forsendur. Hins
vegar segir hún að ekki hafi verið
tekið tillit til ábyrgðar starfsmanna
og starfsreynslu, þar sem eðlilegt
sé að meiri ábyrgð og starfsreynsla
skili sér í hærri launum.
Það er rétt hjá Heiðrúnu Lind að
hægt er að hafa áhrif á niðurstöður kannana t.d. með því að gefa
sér þær forsendur að eðlilegt sé
að menntun, lífaldur, starfsaldur í
sambærilegu starfi, vinnutími og
starfsstétt (t.d. hvort þeir væru
stjórnendur, sérfræðingar eða almennir starfsmenn) tengist launum. Í umræddum launakönnunum
var spurt um alla þessa þætti auk
kyns og ástæðan sú að áhugi var
á að kanna hvort það væri launamunur á milli kynja þegar búið var
að taka tillit til fyrrnefndra þátta.
Þannig eru borin saman laun karla
og kvenna sem eru á svipuðum
aldri, í sambærilegu starfi, með
sambærilega menntun, sambærilegan starfsaldur og sambærilegan vinnutíma.
Einnig gagnrýnir Heiðrún Lind
að ekki hafi verið tekið tilliti til
ábyrgðar og starfsreynslu í þessum launakönnunum. Þeirri gagnrýni má svara með því að ábyrgð
hljóti að endurspeglast í starfsstétt
og starfsreynsla í starfsaldri. Í
báðum þessum launakönnunum var
tekið tillit til starfsaldurs og starfsstéttar starfsmanna. Auk þess var
í könnun félagsmálaráðuneytisins

spurt um ábyrgð og aðra
starfstengda þætti eins og
álag og vinnufyrirkomulag.
Þegar tekið var tillit til
þessara starfstengdu þátta
í launagreiningunni ásamt
þeim þáttum sem þegar
hafa verið nefndir (aldur,
starfsaldur, vinnutími, staða
og menntun) þá var launamunur karla og kvenna enn
sá sami.
Í umræddum Kastljósþætti
nefndi Heiðrún Lind einnig að
úrtak í launakönnun félagsmálaráðuneytisins hefði verið lítið og
hefur hún væntanlega verið að
vísa til þess að valin voru fjögur
fyrirtæki á einkamarkaði og fjórar opinberar stofnanir og laun
allra starfsmanna þar könnuð. Í
þeirri könnun tóku tæplega 1.900
manns þátt. Ástæðan fyrir því að
farin var þessi leið er sú að áhugi
var á því að endurtaka rannsókn
sem var gerð árin 1994-95, og athuga hvort launamunur kynjanna
hefði breyst. Á þessum rúmu 10
árum hafði launamunurinn ekki
minnkað og einnig kom fram að
launamunur kynjanna var minnstur hjá stjórnendum (um 7,5%)
og mestur meðal þjónustu- og afgreiðslufólks (um 55%).
Á síðasta ári gerði Capacent
Gallup einnig launakönnun fyrir
Starfsgreinasamband Íslands og
eru félagsmenn sambandsins í
flokki þeirra lægst launuðu á Íslandi. Þar kom fram að karlar voru
með í kringum 23% hærri laun en
konur, sem er 8% meiri munur en
í launakönnun VR.
Könnun Starfsgreinasambandsins var gerð með því að taka 3.500
manna úrtak sem endurspeglaði alla félagsmenn sambandsins,
sem eru um 50.000 talsins. Launakönnun VR nær til allra fullgildra
félagsmanna, sem eru um 20.000
talsins. Kannanir Starfsgreinasambandsins og VR ná því til
u.þ.b. þriðjungs íslensks vinnumarkaðar, eða um 70.000 manns.
Það er ansi stór hluti af íslenskum
vinnumarkaði sem ekki er hægt
að líta framhjá.
Flestir eru sammála um að uppræta beri launamun kynjanna.
Það er ekkert sem bendir til þess
að konur séu óverðmætari starfskraftar en karlmenn eða að þær
hafi minni áhuga á atvinnuþátttöku og ábyrgð í starfi. Því miður
snýst umræðan um launamun
kynjanna allt of oft um laun stjórnenda og sérfræðinga og gætir þar
oft nokkurrar sjálfhverfu þeirra
sem stýra umræðunni, sem eru oft
sérfræðingar og stjórnmálamenn.
Það er áhyggjuefni að launamunur kynjanna virðist vera meiri hjá
þeim sem eru lægra launaðir. Það
er sjálfgefið að það munar meira
um hverja krónu hjá lágtekjufólki og þess vegna er það ekki
eingöngu réttlætismál fyrir alla
að uppræta launamun kynjanna,
heldur hreint og klárt kjarabaráttumál þeirra tekjulægstu.
Höfundur er stjórnmálafræðingur
og sérfræðingur við Rannsóknamiðstöð Háskólans á Bifröst.
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

3AGA 3IGURÈARDËTTIR b3TUNDUM VIL ÁG VERA BARA Å SVÎRTU STUNDUM LANGAR MIG AÈ VERA SVONA STUNDUM RËM
ANTÅSK Å BLÒNDUM ¶ETTA FER BARA ALLT EFTIR STEMNINGUm
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Tískubloggið tifar
Í október síðastliðnum fór bloggsíðan
www.reykjaviklooks.blogspot.com í
loftið en þar er að finna þrælgott ljósmyndasafn af götutískunni í Reykjavík.
Þær sem settu síðuna upp eru vinkonurnar Elísabet Alma og Saga Sigurðardóttir,
tvítugar Reykjavíkurdömur með mikinn
áhuga á tísku og tískuljósmyndun.
„Ég kalla mig í raun ljósmyndara núna,“
segir Saga í samtali við Fréttablaðið, en hún
stefnir jafnframt á nám í faginu í framtíðinni. „Það eru margar svona bloggsíður á
netinu þar sem hægt er að skoða myndir af
götutískunni í ýmsum borgum. Við Elísabet kynntumst þessu í gegnum Face Hunt-

er, en það kallar hann sig strákurinn sem
tekur myndir af fólkinu á götum Parísarborgar.“
Sjálf hefur Saga gaman af að klæða sig upp
og lætur fastmótaða strauma ekki stjórna
fatavali sínu frá degi til dags. „Mér finnst
mest gaman að klæða mig bara eftir skapi.
Stjörnujakkinn minn er eftir Imbu sem
selur föt í Nakta apanum á Laugavegi. Þá
má segja að hann passi inn í þessa nu-ravestefnu sem er í uppsveiflu um þessar mundir, en ég hengi mig samt ekkert í þá einu
stefnu. Stundum vil ég vera bara í svörtu,
stundum langar mig að vera svona, stundum rómantísk í blúndum.... það fer bara allt
eftir stemningu,“ segir Saga að lokum.
MHG FRETTABLADIDIS
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4ANNBURSTAR ÖURFA AÈ HENTA TÎNNUM HVERS OG EINS 4ENNUR BARNA ÖURFA
MINNI BURSTA SEM N¹ AÈ HREINSA VEL LITLAR TENNUR &ULLORÈNIR ÖURFA BURSTA SEM
HENTAR TANNHOLDI HVERS OG EINS 4ANNBURSTAR H¾TTA AÈ GERA GAGN ÖEGAR ÖEIR LÅTA
ÒT FYRIR AÈ VERA T¾TTIR "URSTANA ¹ AÈ ENDURNÕJA ¹ ¹TTA VIKNA FRESTI

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

3TÒDENTALEIKHÒSIÈ HEFUR UNDIRBÒIÈ
SIG FYRIR N¾STU SÕNINGU SÅNA %XAM
ÅNASJËN MEÈ  TIL  HNÁBEYGJ
UM ¹ DAG -9.$(®2¨52 %,,%24 «,!&33/.

Byrjendanámskeið
hefst15.
16.apríl
Byrjendanámskeið byrja
jan.
Lifandifæði
fæði námskeið
námskeið 19-20.
jan.
Lifandi
27.- 28.apríl

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

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

Meðlimir Stúdentaleikhússins
hafa þurft að gera þúsundir
hnébeygna á síðustu vikum.
Fyrstu 100 voru erfiðastar en
nú eru 250 á dag lítið mál.

þarf maður að bera eigin þyngd, og
vera í takt við umhverfið og aðra,
rétt eins og í lífinu sjálfu.“
Hnébeygjurnar 100 ollu eðli
málsins samkvæmt miklum harðsperrum. „Við gátum varla gengið upp eða niður stiga í nokkra
daga,“ segir Hjörtur Jóhann Jónsson, meðlimur Stúdentaleikhússins. „Svo þegar Guðjón leikstjóri
lét okkur gera 100 beygjur strax
næsta dag héldum við að maðurinn væri geðveikur. Þær voru samt
mun auðveldari en fyrstu 100.“
Eftir nokkra daga hættu 100
hnébeygjur að duga til svo nú
eru þær orðnar 250. „Það er bara
stundum og aðallega ef einhver

Meðlimir Stúdentaleikhússins vissu
ekki hvaðan á þó stóð veðrið er
þeir mættu á fyrstu æfingu verksins Examinasjón. Leikstjóri þeirra,
Guðjón Þorsteinn Pálmarsson, lét
þá gera 100 hnébeygjur þrátt fyrir
grát og gnístran tanna. „Ég hef
tröllatrú á öllum æfingum þar sem
allir eru í takt og unnið er með eigin
þyngd,“ segir Guðjón. „Það endurspeglar vinnuna í leikhúsinu. Þar

ALCO-GEL

Sótthreinsandi handgel.

F í t o n / S Í A

Engin ﬂörf fyrir sápu og vatn.

Fæst í apótekum
um land allt.

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt
Nóatún

Margt Smátt
Toppskórinn

an
Húsasmiðj

Vínlandsleið

Vesturlandsvegur

Reykjavík
Mosfellsbær

mætir seint eða mætir ekki,“ segir
Hjörtur. „Það voru góðir dagar er
einn af leikurunum fór til útlanda í
nokkra daga og þá fórum við langt
upp fyrir 1.000 hnébeygjur á örfáum dögum.“
Stúdentaleikhúsið æfir nú af
hörku, enda Examínasjón frumsýnt
laugardaginn næstkomandi. „Leikararnir eru á sviðinu allan tímann,
syngja og dansa, slást og marsera,
þannig að úthaldið verður að vera í
lagi og hnébeygjurnar sjá til þess,“
segir Guðjón.
Nánari upplýsingar um Stúdentaleikhúsið og Examínasjón er að
finna á www.studentaleikhusid.is
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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&AGRIR HATTAR OG DÕRT SKRAUT ERU Å FYRIRRÒMI ¹ ¹RLEGU
VEÈREIÈUNUM Å $UBAI ¶AR KEPPAST KONURNAR UM ATHYGLI
FYRIR FRUMLEGASTA OG FALLEGASTA HATTINN ¹ MEÈAN HESTARN
IR ERU TEKNIR TIL KOSTANNA

Í kulda og trekki
Kuldabola var gefið langt nef á
tískusýningu í Rússlandi.
Rússneska fyrirtækið FurLand á
uppruna sinn að rekja til Sovétríkjanna sálugu. Það reis úr ösku listamannasambands Sovétríkjanna þegar
stofnaður var nýr sjálfstæður rekstur
árið 1989 og hefur fyrirtækið stækkað ört síðan þá. Nú framleiðir FurLand fallegan klæðnað úr loðfeldum bæði fyrir rússneskan og alþjóðlegan markað.
Flíkurnar vöktu verðskuldaða athygli á tískusýningu
FurLand
sem haldin var á
tískuviku í Moskvu
nýlega.

Skart

sem tekið er eftir

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is
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Bæjarlind 6 - s. 554-7030
Eddufelli 2 - s. 557-1730

Nýtt á Íslandi! NO STRESS

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

www.visir.is
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Fákafeni 9 Sími: 568 6700
mán-fös. 10-18 og laug. 11-16
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Hjónin Sólrún Sveinbergsdóttir
og Sigurjón Helgason á Dalvík
safna beljum.

„Ég er einmitt að taka upp úr
kassa með yfir hundrað nýjum
hlutum sem við pöntuðum af eBay,“ segir Sólrún Sveinbergsdóttir á Dalvík en hún og eiginmaður hennar, Sigurjón Helgason, eiga stórt og mikið safn af
alls kyns kúm. Hjónin hafa safnað beljunum í tuttugu ár og hafa
þurft að stækka við hús sitt til að
koma þeim öllum fyrir. „Fyrsti
hluturinn var gjöf til mannsins
míns frá mömmu minni en hann
starfaði á þeim tíma sem bústjóri
á Einangrunarstöðinni í Hrísey.
Þegar mamma dó tóku aðrir til
við að færa okkur eina og eina kú
sem fólk rakst á á ferðalögum. Nú
er ótrúlegasta fólk að gefa okkur
þetta,“ segir Sólrún og bætir við að
þau sjálf kaupi allar þær kýr sem
þau rekist á. „Þetta hefur heldur
betur undið upp á sig og maður er
farinn að spá hvort það sé nokkuð
til meðferð við þessu,“ segir Sólrún hlæjandi. „Við höfum komið
öllu dótinu í varanlegt húsnæði en
við smíðuðum sólstofu út frá húsinu og getum haft dótið uppi allt
árið um kring. Áður vorum við
með það ofan í kössum yfir veturinn.“ Sólrún segist ekki búast við
að hætta söfnuninni í framtíðinni.
„Ef kýrnar eru farnar að þrengja
að þá reynum við bara að hagræða
í hillunum.“
INDIANA FRETTABLADIDIS
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&YRSTA KÕRIN VAR GJÎF TIL 3IGURJËNS FR¹ TENGDAMËÈUR HANS
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Heiðra minningu brautryðjendanna
Haukur Júlíusson, framkvæmdastjóri Jörva á Hvanneyri, hefur verið áhugamaður
um vinnuvélar frá unga aldri.
Hann hefur ásamt samstarfsmönnum sínum gert upp
um 20 vinnuvélar og lögðu
þeir grunn að myndarlegri
traktoradeild Búvélasafnsins
á Hvanneyri. Örlygur Hnefill
Örlygsson tók Hauk tali og
Birta Rán Björgvinsdóttir festi
hann á filmu.
„Við byrjuðum að gera upp landbúnaðartraktora veturinn 1993.
Búvélasafnið hér á Hvanneyri var
þá að slíta bernskuskónum og við
höfðum lausa stund. Þannig fór
þetta af stað. Við gerðum upp tvo
traktora þennan vetur og héldum áfram árin á eftir þegar komu
lausar stundir yfir vetrartímann. Á þessum árum má segja að
við höfum lagt grunninn að traktoradeild Búvélasafnsins hér á
Hvanneyri,“ segir Haukur Júlíusson, framkvæmdastjóri Jörva á
Hvanneyri, sem gerir út vinnuvélar og sinnir ýmiss konar verktakaverkefnum.
„Á þessum árum vorum við aðallega að endursmíða vélar frá
eftirstríðsárum og þetta var ágæt
og skemmtileg aukabúgrein. Árið
2000 dró saman í þessu hjá okkur,
samhliða auknum umsvifum í
öðrum greinum fyrirtækisins en
árið 2002 ákváðum við að taka upp
þráðinn að nýju. Þá snerum við
okkur meira að okkar hugðarefnum. Við áttuðum okkur á að það
voru fáir að gera vinnuvéladeildinni skil, utan Vegagerðarinnar sem hefur aðeins unnið að því
að gera upp gamlar vélar. Okkur
áskotnaðist Caterpillar D6 árgerð
1954 vestan úr Dölum, sem þá var
búin að liggja og ryðga í átján ár.
Þetta voru afskaplega vinsælar
vélar á sínum tíma og voru sérstaklega algengar á Vestfjörðum.
Vestfirðingar höfðu þann háttinn
á að nefna ýturnar sínar eftir körlunum sem höfðu hjálpað til við að
útvega þær. Það var stórmál á
þessum árum að útvega og fjármagna kaup á svona vélum. Það
voru því til Pálína, nefnd eftir Páli
í Þúfum, Stulína, Jakobína og Hinrika. Þá man ég sérstaklega eftir
Hermaníu sem var á Ströndum, en
hún var kennd við Hermann Jónasson ráðherra og þingmann. Af
þessum vélum eru sennilega tvær
til þrjár eftir gangfærar. Vélin sem
við fengum var orðin mjög lúin og
það fóru í þetta þrír vetur. Á sama
tíma gáfu Ístaksmenn okkur Caterpillar D7, sem reyndist afskaplega vel farin. Hana gerðum við
upp á tveimur vetrum.“
Haukur segir að þeir félagar
hjá Jörva hafi því ákveðið að taka
fyrir Caterpillar-ýturnar í vinnu-

Haukur situr hér á Caterpillar D7 vél frá
árinu 1964 sem þeir félagar hafa gert upp.

véladeildinni og Ferguson dráttarvélar í landbúnaðardeildinni.
„Við höfðum áður gert upp Caterpillar D2 vél fyrir búvélasafnið en okkur vantar inn í þetta týpu
sem heitir Caterpillar D4. Sexuna
og sjöuna eigum við og erum svo
með eina áttu í rekstri og reyndar kemur líka fyrir að við grípum í
sjöuna þegar þannig stendur á.
Þá erum við með fjóra Ferguson-traktora í vinnslu núna, sá
elsti er frá árinu 1958. Tveir þeirra
eru iðnaðartraktorar og eru traktorsgröfur. Þær ollu mikilli bylt-

Vélarnar sem félagarnir hjá Jörva hafa gert upp eru um 20 talsins og eru margar þeirra til
sýnis í myndarlegum sýningarsal Búvélasafnsins á Hvanneyri.
MYNDIR/ BIRTA RÁN
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ingu þegar þær komu til landsins
og eru enn notaðar víða um land.
Þær komu fyrst þegar verið var
að efla hitaveiturnar í Reykjavík
og menn höfðu því mikla vinnu á
þessum tækjum. Þær hafa hins
vegar verið að týna tölunni og því
þykir okkur gott að hafa komist
yfir þessar tvær vélar.
Haukur segir að þeir sem þekki
vel til Ferguson-vélanna geti auðveldlega nefnt hvaða árgerð vél
er með því að líta á þær. „Á árunum 1954 til 1957 var Ferguson að
sameinast Massey-Harris í Kanada og út frá því komu fram Massey Ferguson-vélarnar sem við
þekkjum nú. Þetta gerðist smátt
og smátt. Fyrst var útlitinu breytt
en litnum haldið, en árið 1958 kom
fram þessi rauða og gráa. Þetta
voru þörfustu þjónar íslenskra
bænda lengi vel. Enda kom það á
daginn þegar Búvélasafnið gerði
könnun á því hvaða vélar hefðu
skipt mestu fyrir landbúnað hérlendis en þar voru Ferguson-dráttarvélarnar efstar á blaði.“
Haukur segir að vélarnar sem
þeir félagar hafa gert upp séu
eitthvað um 20 talsins. Aðspurður hvort einhver þeirra hafi verið
eftirminnilegri segir hann erfitt að gera upp á milli því hvert
verkefni hafi haft sína sérstöðu.
„Margir nefna John Deere-vél
sem var seld hér um 1948 og við
höfum gert upp. Sú viðgerð þykir
hafa heppnast einstaklega vel. Á
þessum tíma voru framleiðendur
farnir að fá hönnuði að gerð vélanna og voru þær því fallegri en
áður. Það er sami hönnuður sem
hannaði þessa John Deere-línu
og hafði hannað Farmal-vélarnar sem einnig nutu vinsælda hér
á landi, enda má sjá höfundareinkenni þó þarna séu á ferð óskyldir
framleiðendur.“
Haukur hefur lengi haft áhuga á
vinnuvélum og landbúnaðartækjum. „Ég hugsa að ég hafi fengið
áhuga á vinnuvélum þegar ég var
fjögurra ára gamall. Ég fylgdist
af miklum áhuga með þeim sem
unnu á vinnuvélum. Ég fór svo að
starfa á vinnuvél vestur á fjörðum meðfram skóla ungur að árum
en fór út í þennan rekstur 1978.“
Margir hafa sýnt þessum
gömlu vélum áhuga. „Við höfum
lagt okkur fram við að hafa öll
smáatriði rétt því margir eru
fróðir um þessar vélar og skoða
þær grannt. Við höfum aðallega
verið að kaupa parta að utan þó
eitthvað finnist hér á landi líka.
Við leggjum mikið í að gera þessar vélar vel upp og það má segja
að það sé til heiðurs gömlum ýtustjórum og frumkvöðlum. Þessir
menn unnu oft við býsna óblíðar
aðstæður og það var mikið lagt á
sig til að opna vegi til afskekktra
byggða. Við viljum með þessu
halda þeirra minningu á lofti.“
hnefill@frettabladid.is
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Jón Gíslason, bóndi á Lundi í Lundarreykjadal, seldi Pólverjum tvær dráttarvélar á einu bretti.

MYND/SKESSUHORN

Zetorinn nýtur vinsælda
Pólverjar sem voru á ferð hér á
landi nýverið hafa sýnt áhuga á
að kaupa Zetor- og Ursus-dráttarvélar. Þetta kom fram í héraðsfréttablaðinu Skessuhorni í Borgarnesi nýverið. Þeir sem ferðast
um landið vita að Zetor-dráttarvélar eru gríðarlega algengar og
má sjá slíka gæðagripi á mörgum
betri bæjum. Margar þeirra eru í
góðu standi en aðrar þarfnast töluverða viðgerða.
Nú hefur hins vegar opnast
alveg nýr markaður fyrir þá sem
vilja verða sér út um smá pening

fyrir gömlu dráttarvélina sína.
Að því er fram kom í Skessuhorni
voru Pólverjar á ferð í Reykjavík
og sáu Zetor fyrir utan hús þar í
bæ. Eigandinn var ekki heima við
en haft var uppi á honum og var
hann til í að selja Zetorinn sinn.
Í kjölfarið fóru Pólverjarnir að
leita að fleiri Zetor-dráttarvélum
og einnig vélum af Ursus-gerð.
Ástæðan er sú að þeir búa í nágrenni við Zetor-verksmiðjuna í
Póllandi og fá varahluti og annan
búnað til endurbóta og standsetningar á þessum vélum á lágu

verði. Eftir að þeir hafa gert upp
dráttarvélarnar eru þær svo seldar pólskum bændum sem líkar
vel við Zetor- og Ursus-vélar.
Munu Pólverjarnir hafa gert
víðreist um landið þegar þeir
voru hér og heimsóttu meðal
annars Akureyri og fleiri staði
á Norðurlandi. Nú þegar munu
einhverjir tugir véla hafa verið
seldar úr landi en þeir sem hafa
áhuga á sölu geta haft samband
við Boguslaw Raut í síma 00 45
20494957.
hnefill@frettabladid.is

Zetora má finna á sveitabæjum víða um land í misgóðu ástandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/INGÓLFUR SIGFÚSSON

Netið gefur ný
viðskiptatækifæri
„Við erum mikið að flytja inn vagna
af ýmsum stærðum og gerðum,
allt frá litlum vögnum sem henta
á golfvelli og upp í stóra vagna
sem ætlaðir eru til jarðefnaflutnings,“ segir Baldur Þórir Gíslason
sem rekur fyrirtækið Vagnheima.
Ásamt vögnunum selja Vagnheimar haugsugur og skítadreifara.
Baldur sem er 25 ára gamall
hefur lengi haft áhuga á viðskiptum. „Frænka mín og maðurinn
hennar eru bændur og þau vantaði
stóran skítadreifara. Þau báðu mig
að aðstoða sig að komast í samband
við fyrirtæki úti til að kaupa dreifarann og í framhaldinu kviknaði sú
hugmynd að fá umboð hér á landi
og hefja innflutning. Undirbúningurinn hefur staðið í nokkra mánuði og nú eru nokkrar vikur síðan
við hófum sölu. Við tókum tæknina í okkar þjónustu og erum með
vörulistann á netinu, en enga verslun. Þannig spörum við þann kostnað sem venjulega hlýst af yfirbyggingu og getum boðið ódýrari vöru
og meira úrval. Við liggjum ekki
með neinn lager hér, enda tekur
afgreiðslan að utan mjög stuttan

Baldur segir að þeir sem hafa áhuga á að
kynna sér það sem hann hefur að bjóða
geti heimsótt vefinn www.vagnheimar.is

tíma. Fyrir vikið getum við boðið
mun meira vöruúrval því við erum
ekki takmarkaðir af því sem er á
lagernum. Við erum að fara út fyrir
þetta hefðbundna í vélasölunni. Við
erum að byrja núna og reynum að
gera vel við viðskiptavini okkar. “
Baldur segir að hann hafi lært
mikið um búskap á því að reka
Vagnheima. „Ég hef ekki unnið við
búskap en frænka mín og maður
hennar eru með í rekstrinum. Það
má því segja að þetta sé fjölskyldufyrirtæki.“ Auk þess að flytja inn
búvörur rekur Baldur lítið útgerðarfyrirtæki ásamt föður sínum og
hefur því í nógu að snúast.
hnefill@frettabladid.is
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Vinnur gegn svifrykinu
Íslenska gámafélagið tók
nýverið við sópun á götum í
stórum hluta Reykjavíkurborgar. Af því tilefni var keyptur
til landsins nýr sópur sem er
sá stærsti sem notaður hefur
verið hérlendis.
„Við fengum nýja sópinn í byrjun
mars, þegar við tókum við stórum
hluta af götusópun fyrir Reykjavíkurborg og munum meðal annars nota þennan sóp í það,“ segir

Halla F. Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri markaðssviðs Íslenska gámafélagsins.
„Við erum með fjölda annarra tækja í þessari sópun líka,
en þessi mun koma að góðum
notum, enda er afkastageta
hans mikil og hann þrífur mjög
vel. Það fer eftir því hversu
mikil drulla og ryk er á götunum hversu hratt sópurinn kemst
yfir en hann er töluvert afkastameiri en þeir sópar sem notaðir
hafa verið hér á landi hingað til.

Þá vinnur þessi sópur vel á svifryki, en hann háþrýstiþvær göturnar og er með sugu aftan á sér
sem sýgur upp alla drullu. Það er
nánast hægt að labba á sokkunum um göturnar þegar sópurinn
hefur farið um.“
Halla segir að Íslenska gámafélagið hafi verið í götusópun um
nokkurt skeið og að verkefnum á
því sviði fjölgi mjög núna. „Við
höfum verið að herja á þennan
markað meira en áður.“
hnefill@frettabladid.is

Magnús Guðmundsson hjá Vinnueftirlitinu segir eftirlitsstarfið vera fjölbreytt því
tækin sem skoðuð eru séu af ýmsum stærðum og gerðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gæta að öryggi í fjölbreyttri flóru vinnuvéla
„Við förum í fyrirtæki og á þau
svæði þar sem verið er að vinna
á vinnuvélum. Vinnueftirlitið
sér um eftirlit með öryggisþáttum vinnuvéla sem eru notaðar
og fluttar inn til landsins,“ segir
Magnús Guðmundsson hjá Vinnueftirlitinu. Þetta geta verið fyrirtæki þar sem verið er að nota
lyftara, jarðvinnuvélar, krana og
jafnvel skíðalyftur svo fátt eitt sé
nefnt. Eftirlitið fer alltaf fram þar
sem tækin eru í notkun.“
Magnús
segir
að
þessu
fylgi mikil ferðalög. „Þetta er
skemmtilegt og fjölbreytt starf.
Við förum víða og skoðum ótal

gerðir af vinnuvélum. Til dæmis
hefur verið talsvert að gera austur á landi vegna framkvæmda
við Kárahnjúka og á Reyðarfirði.
Mér eru minnisstæðir borarnir á Kárahnjúkum, sem eru með
stærstu tækjum sem við höfum
skráð og skoðað.“
Öryggismál
og
aðbúnaður
stjórnenda eru þeir þættir sem
Magnús segir að Vinnueftirlitið
skoði vel. „Þá erum við að skoða
slit á vélum og hvort eitthvað sé
líklegt til að valda hættu. Öryggi
og góður aðbúnaður skiptir miklu
og með því að fylgjast vel með má
forða slysum.“
hnefill@frettabladid.is

Halla F. Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri markaðssviðs Íslenska gámafélagsins segir sópinn þann stærsta sem fluttur hefur
verið hingað til lands og hann gagnist vel í baráttunni við svifrykið.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Rúmgóður hávaðaseggur
REYNSLUAKSTUR

gæðum í græjunum og vantaði þar
helst upp á bæði bassa og miðju.

Það er ekkert sem er sérstaklega heillandi við tveggja sæta
sendibílinn Renault Kangoo.
Að því sögðu státar þessi smái
sendibíll af öllu því helsta sem
þarfasti þjónn iðnaðarmannsins getur mögulega stært sig
af, sérstaklega þegar kemur að
aukabúnaði.

ÓSKÖP VENJULEG INNRÉTTING
Innréttingin í bílnum gæti ekki
verið minna spennandi. Hér er
notagildið fyrst og fremst látið
njóta sín og augunum er betur
beint út um framrúðuna. Tvö
geymslurými eru fyrir framan farþegasætið, annað minna
með loki, passlegt fyrir lykla
og annað sem þarf að fela, og
fyrir neðan er stærra rými. Þar
mátti finna handbækur bílsins
sem eru á ensku en annars skýrar og góðar, sérstaklega lítill
samantektarbæklingur um allar
helstu stillingar í mælaborði og
sætum.
Sætin tvö í bílnum eru rúmgóð
og eiga breiðari bílstjórar ekki
erfitt með að koma sér fyrir. Fyrir
aftan sætin er öryggisgrind. Hana
má opna að fullu farþegamegin
þannig að hægt sé að leggja farþegasætið niður, og er það þá samliggjandi með afturrýminu. Afturrýmið er afar rúmgott, þar er hátt
til lofts, og í gólfi eru fjórar festingar sem hindra að farmurinn
renni til.
Bílbeltin eru þægileg og þau má
stilla eftir hæð og lögun bílstjóra
og farþega. Með sérstöku kerfi
sem Renault hefur þróað eru bílbeltin samstillt við loftpúða til að
hindra að farþegi og ökumaður

Berstrípuð staðalútgáfa bílsins er
frekar leiðinleg. Hún er beinskipt,
og ekki gert ráð fyrir að koma þar
fyrir farmi sem er lengri en tveir
og hálfur metri.
Hin ríkulega útbúna dísilbifreið
sem er prófuð er betri. 1,6 lítra
vélin kippir duglega í og það kom í
raun á óvart hversu viðbragðsgóður bíllinn er.
Af aukabúnaði má sérstaklega
nefna lofthlera við afturdyr bílsins þar sem stinga má út óvenjulöngum farmi eins og rafmagnsrörum, gólflistum og þess háttar. Hilla er fyrir ofan sólskyggnin
við framrúðuna og má þar skorða
farm eða geyma þar litla verkfærakassa eða lítil vinnutæki.
Þá er innbyggður geislaspilari með útvarpi í þessari útgáfu
bílsins auk fjarstýringar við stýrið. Ekki fór þó mikið fyrir hljóm-

RENAULT KANGOO
Vél: 1,6 L / 96 hö
Burðargeta: 625 kg.
Farmrými: 2,75 m2
Plús:
Sérstaklega rúmgóður
Kraftmikill
Þægilegur í akstri
Mínus:
Hávaðasamur
Óspennandi innrétting
Verð frá: 1.670.000
Verð prufubíls: 1.840.000

Renault Kangoo lítur vel út að utan á meðan innréttingin er frekar sviplaus.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Við stýrið er fjarstýring fyrir útvarpið.

Farmrými bílsins er afar rúmgott.

fari á flug við árekstur. Loftpúði
fyrir farþega er aukabúnaður.

þyngdarpunktur bílsins er mjög
neðarlega sem gerir allar beygjur þrautalausar. Sjálfskipting
bílsins reyndist góð en skipting
úr fyrsta gír í annan olli því oftar
en einu sinni að bíllinn kipptist

ÓTRÚLEGUR HÁVAÐI
Renault Kangoo er léttur í akstri.
Stýrið svarar sérstaklega vel og

til. Bremsurnar voru óaðfinnanlegar.
Tveir gallar standa upp úr. Nærri
óbærilegur hávaði er inni í bílnum
sem stafar líklega af afskaplega lélegri einangrun. Blaðamaður fékk
hreinlega hellu fyrir eyrun eftir
stuttan tíma undir stýri.
Hitt er að ómögulegt er að
bakka bílnum út úr stæði þar sem
útsýni aftur fyrir bílinn er nánast
ekkert og baksýnisspeglar hjálpa
lítið til.
Fyrir 1.670.000 krónur má hér
fá sæmilegan framhjóladrifinn
sendibíl fyrir iðnaðarmenn. Fyrir
tæpar tvær milljónir fæst fjórhjóladrifinn vinnuþjarkur með allt
sem iðnaðarmann eða sendil getur
dreymt um.
abogason@frettabladid.is
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Þessa mynd tók Ásgeir Long í Krýsuvík sumarið 1955 af Oliver 80 Standard dráttarvél, árgerð1947. Hún var þá sú stærsta og öflugasta, tvö og hálft tonn að þyngd og 38 hestöfl. Á vélinni eru ein af fyrstu moksturstækjunum sem til landsins komu árið 1947.

Yuchai
Mest seldu smá-beltagröfur
á íslandi 2006

Margar gamlar vélar
eiga sér merka sögu
Þóroddur Már Árnason hefur
um nokkurt skeið safnað
heimildum um sögu vinnuvéla á Íslandi. Hann segir
áhuga sinn hafa kviknað
þegar hann sá jarðýtu í fyrsta
sinn um miðja síðustu öld og
síðan þá hafi vinnuvélar og
landbúnaðartæki verið eitt af
hans helstu áhugamálum.
„Ég fékk áhuga á vinnuvélum ungur
að árum. Það var þegar ég sá jarðýtu í fyrsta skipti. Það var stórkostlegt að sjá þær og heyra skröltið í
glansandi beltunum. Þetta hefur
verið upp úr 1950 og síðan þá hef
ég haft mikinn áhuga á vinnuvélum og gömlum bílum,“ segir Þóroddur Már Árnason, sem hefur um
nokkurt skeið safnað heimildum um
vinnuvélar hér á landi.
„17 ára gamall var ég farinn
að vinna á gröfu og síðan á jarð-

ýtu og var meðal annarra verkefna
að vinna við lagningu vatnsveitu í
Borgarfirði. Ég fór svo suður þegar
ég var 19 ára og fór að læra vélvirkjun og var í því í 40 ár. Ég hef alla tíð
haft áhuga á vinnuvélum og þá sérstaklega landbúnaðartækjum.“
Þóroddur segir skráningarvinnuna hafa undið upp á sig með árunum. „Bróðir minn s em nú er látinn
safnaði gömlum dráttarvélum og
ég var með honum í því og í framhaldi af því fór ég að safna heimildum um elstu traktorana sem
komu hingað til lands í kringum
1930. Þetta varð svo að áhugamáli
og ég hef safnað saman nokkrum
fróðleik um sögu landbúnaðar- og
vinnuvéla hér á landi. Það er þó eflaust margt sem maður á eftir að
komast að. Ég hef talað við fjölda
manna sem margir hverjir eru
fallnir frá og heyrt margar sögur
af vélum. Þá hef ég lesið mér til
í ýmiss konar ritum og skoðað
töluvert af gömlum innflutnings-

skrám. Þá skrifaði Árni G. Eylands mikið um landbúnaðartækni.
Bækur hans Búvélar og Ræktun
sem út kom 1950 og Skurðgröfur Vélasjóðs eru mikil fróðleikur
um þessi efni, þessi rit hans hafa
komið að góðum notum.“
Þóroddur segist hafa lítinn
áhuga á nýjum vélum, hans áhugi
sé frekar á sögunni og gömlu vélunum. „Þessar gömlu vélar voru
geysileg bylting á sínum tíma.
Fólk var að kynnast alveg nýjum
vinnubrögðum um 1930 þegar
fyrstu vélarnar voru að koma.
Þetta olli byltingu í bæði landbúnaði og vegagerð svo eitthvað
sé nefnt. Á stríðsárunum var líka
mikill uppgangur og mikið var
eftir af vélum eftir stríð.“
Þóroddur segist ekki hafa
ákveðið hvernig hann muni koma
þessari söguskoðun sinni á framfæri en hann útilokar ekki að afraksturinn gæti komið út á bók.
hnefill@frettabladid.is
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Góðar merkingar eru
fljótar að borga sig
„Merkingar á bílum og vinnuvélum er gríðarlega áhrifarík auglýsing sem endist vel,“ segir Jóhannes F. Jóhannesson, framkvæmdastjóri Merkingar. Hann segir
fyrirtæki og verktaka almennt
duglega að merkja vinnuvélar og
bíla sína.
„Algengast er að fyrirtæki láti
merkja vinnuvélar með nafni,
símanúmeri og oft heimasíðu.
Bílamerkingarnar eru fjölbreyttari, allt frá merkjum á hurðir
upp í að heilklæða bílana. Það er
ekki á færi hvers sem er að heilklæða bíl. Fyrir utan handbragðið
er margt annað sem þarf að huga
að, t.d. hvernig filma er sett á bílinn og við hvernig aðstæður á að
nota tækið. Það eru tvenns konar
merkingar í gangi, annars vegar
er prentað og hins vegar skorið
í filmu. Það er mikil reynsla hjá
Merkingu, enda er fyrirtækið 30
ára gamalt. Við erum að merkja
um 200 bíla hér ár hvert.“
Jóhannes segir góðar merkingar vera ódýra og áhrifaríka auglýsingu. „Þetta er besta leiðin til
að koma sér á framfæri. Verktaki
sem er með ómerkt tæki er ekki
eins líklegur til að fá verkefni
frá þeim sem sjá til hans á vinnusvæðum. Þar eru líka oft þeir sem
þurfa mikið á þess háttar þjónustu
að halda. Merkingarnar höfða oftast til rétta markhópsins.“
- öhö

Jóhannes F. Jóhannesson, framkvæmdastjóri Merkingar, segir fyrirtæki hérlendis
almennt dugleg að merkja vinnutæki sín.
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Vinnuvélar oft skemmtilegt mótíf

Á vefsíðunni flickr.com má skoða myndir frá
mörgum íslenskum ljósmyndurum, bæði þeim
sem hafa ljósmyndun að atvinnu og einnig þeim
sem hafa bara einskæran áhuga á að taka myndir af því sem fyrir augu ber.
Töluvert er þar af myndum af vinnuvélum,
enda eru þær bæði víða sjáanlegar hér á landi
en einnig vegna þess að þær eru oft á tíðum gott
myndefni. Vinnuvélar eru stórar og öflugar og
myndir af vinnuvélum eru oftast mjög sterkar
myndir. Þá eru vinnuvélar oftast í áberandi litum
sem gaman er að festa á filmu.
Hér eru nokkrar þeirra vinnuvélamynda sem
gefur að líta á vefsíðunni.
- öhö

LJÓSMYNDARARNIR
Snær S. Leifsson fæddur 1988
1 Sindri
Canon EOS 30D | www.flickr.com/photos/sindris
Dagsson fæddur 1980
2 Trausti
Canon EOS 300D | www.flickr.com/photos/traustid
Dagný Guðnadóttir fædd 1989
3 Pála
Canon PowerShot A430 | www.flickr.com/photos/folkerfifl
Hnefill Örlygsson fæddur 1983
4 Örlygur
Canon EOS 350D | www.flickr.com/photos/hnefill
Mynd á forsíðu:

Birta Rán Björgvinsdóttir fædd 1992
F Canon
EOS 350D | www.flickr.com/photos/birtarnb
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Vökvadælur
Vökvadælur
Vökvamótorar
Vökvamótorar
Stjórnbúnaður
Stjórnbúnaður
Danfoss hf

Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími 510 4100 • www.danfoss.is
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Gæði á góðu verði Daewoo lyftarar

Partur-Spyrnan-Lyftarar • Eldshöfða 10 • 110 Reykjavík • Sími: 585-2500 • Fax: 567-9557

John Boyce líkar vel að vinna í Bobcat þegar kalt er í veðri.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Meðhjálpari
garðyrkjumannsins
Hafðu samband við söludeild véla & tækja að Malarhöfða 10
í síma 440 0540 og aﬂaðu þér upplýsinga.

Í garðyrkjubransanum eru Bobcat-vinnuvélar, eða svokallaðir Bobbar, mikilvæg tól til að
auka afköst. Bobcat-vélar draga
nafn sitt af norður-amerískum
villiketti og eiga það sameiginlegt með því dýri að vera sterkar, liprar og snöggar. John Boyce

frá Írlandi hefur kynnst þessum
vélum í sinni vinnu.
„Bobbinn er líklega einfaldasta nútíma farartækið sem
maður getur stýrt. Maður þarf
bara að læra á afturábak- og
áframpedalana til að keyra um.
Það besta er samt drifið; framog afturdekk snúast jafnt hvort
á sinni hliðinni, sem gerir vélinni
kleift að snúa sér á staðnum,“
segir John, sem lenti í garðyrkjubransanum af því honum leiddist
kennsla og lág laun. En er ekki
kalt að vinna úti í íslenskri vetrarveðráttu? „Vissulega, en Bobbinn er huggun harmi gegn. Hann
veitir manni skjól gegn veðrum
og vindum. Stýrishúsinu getur
maður lokað á öllum hliðum og
hitinn frá dísilvélinni er nægur
til að hita upp þetta litla rými.
Þar sem við eigum bara þennan
eina úr sér gengna Bobba, getur
stundum komið upp ágreiningur á milli mín og samstarfsfélaganna í sérstaklega vondum veðrum,“ segir John og lítur sposkur til vinnufélaga sinna. „En við
erum nógu þroskaðir til að glíma
ekki um þetta líkamlega, lendum í mesta lagi í orðaskaki. Ég
er ekki frá því að það að stjórna
þessari Bobcat-vél höfði til djúpstæðrar þarfar karlmannsins til
að sigrast jafnvel á hinum frumstæðustu iðnaðarvélum. Annars viðurkenni ég að Biggi félagi minn hérna er langbestur,
maður getur ekki annað en dáðst
að því hvernig hann til dæmis
sléttir fullkomlega úr sandhrúgu
með þessu klunnalega apparati.
Enda er hann líka kallaður Biggi
Bobbi.“
- nrg

Fiat Ducato

Kraftur og rými!

:
Bíll á mynd

Frábært verð: 3.340 þús. (m.vsk)
15m3 – 2,3 lítra vél – 120 hestöfl.

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði
á staðnum.

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati

Opið:
virka daga frá 8–18
laugardaga frá 12–16

Malarhöfða 2a • 110 Reykjavík
Sími 570 9900 • www.fiat.is
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,ATEX HEILSUDÕNA 3TILLANLEGT MNUDDI
ST¾RÈ X  M¹N NOTKUN 6ERÈ KR
 5PPL Å SÅMA  
.Õ SJËÈSVÁL NOTUÈ Å  DAGA 3ELST ¹ Ö
5PPL Å S  

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

2¾STINGAR

!ÈILAR ERU ¹ VANSKILA SKR¹ HJ¹ ,¹NSTRAUSTI
&J¹RHAGSÎRÈULEIKAR 6ANTAR ÖIG AÈSTOÈ
3ÅMI  

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

-¹LARAR

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

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

4ÎKUM GARÈINN Å GEGN
%LDHÒSHNÅFATÎSKUR MEÈ GRILLHNÅFAPÎRUM
F MANNS  HL KR )CE !TLANTIC

'ERUM TILBOÈ Å GARÈSL¹TT SUM
ARSINS KLIPPUMFELLUM TRÁ OG
RUNNA
ÒÈUM LEGGJUM ÖÎKUR HELLU
LEGGJUM
HREINSUM BEÈ
OG ALLT ANNAÈ SEM VIÈKEMUR
GARÈINUM
3L¹TTUMENN ALHLIÈA GARÈA
ÖJËNUSTA
S     

SÅMI  

4ÎLVUR

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

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

SÅMI
 

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

'ARÈYRKJUSTÎRF

+LIPPINGAR MOSAT¾TING OG ALLT SEM SNÕR
AÈ LËÈINNI "LËMI S  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

4IL BYGGINGA

"ËKHALD

ÞJÓNUSTA

6ANTAR ÖIG M¹LARA

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

(REINGERNINGAR

-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM UTANHÒS ¶ÎK BLOKKIR OG ÎNNUR
M¹LNINGARVINNA 3   *ËN )
'ARÈARSSON

®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR EIN
STAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
     HREINGERNINGAR
IS
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

4IL SÎLU GËÈAR OG ËDÕRAR  HURÈIR ¹SAMT
 STËRUM SKILRÒMUMX ¹ BRAUT
Å SAMA STÅL 5PPL S 
(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN

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

6ERSLUN

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

.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  

!TH GET B¾TT VIÈ MIG ÖRIFUM Å HEIMA
HÒSUM %R RÎSK OG VANDVIRK 5PPL Å S
  -ARGRÁT

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     

4), 3®,5

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

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  

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

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

4), 3®,5

²TSÎLUSTAÈUR
(NOKKAR OG (N¹TUR
3KËLAVÎRÈUSTÅG 
SÅMI  

 APRÅL  &)--45$!'52
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"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

(ÒSAVIÈHALD

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

2AFVIRKJUN

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

3NYRTING

HEILSA

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

(EILSUVÎRUR

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


"&+«

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

6ERKFAG EHF

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


3TÅFLUÖJËNUSTA

4RÁSMÅÈI
*¹RNBENDINGAR 'ETUM AUKIÈ VIÈ OKKUR
VERKEFNUM J¹RNABINDINGUM VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ UPPL Å SÅMA 

®NNUR ÖJËNUSTA

4ÎLVUR
6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 
,ÁTTARA LÅF MEÈ (ERBALIFE +AUPAUKI OG
¹RANGURSTENGD VERÈLAUN 3  OG
  WWWLETTARALIFIS

3P¹DËMAR

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM
(ERBALIFE SKYNSAMLEG N¾RING FYRIR ALLA
5PPL WWWDAGAMUNURIS OG Å S 


.UDD
6ILTU NUDD  0¹SKATILBOÈ Å GANGI (AFÈU
SAMBAND Å SÅMA  

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

+OMDU Å NUDD 5PPL Å S  

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

A;È/C5:A7<5/@
4@pBB/0:/A7<A

3P¹SÅMINN  

(RINGDU NÒNA

3P¹KONA

3P¹I Å SPIL OG BOLLA R¾È DRAUMA
4ÅMAPANTANIR Å S   3TELLA

/ZZO`a[t
OcUZ aW\UO`
SW\\WUT`bb
dWYctdWaW`Wa
#
@AË;7##
>r<BC</
3/ÈD
7A7@

7A

4), 3®,5

0ÅPULAGNIR
4EK AÈ MÁR VIÈHALD ¹ PÅPULÎGN
UM HREINL¾TIST¾KJUM BAÈHER
BERGJUM OG OFNALÎGNUM
3  

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
.¹MSKEIÈ

3JËKAYAK N¹MSKEIÈ FYRIR BYRJENDUR
HELGINA  APRÅL 3J¹ N¹NAR ¹ WWW
SEAKAYAKICELANDCOM

®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON
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«SKA EFTIR EINSTAKLINGSÅBÒÈ ¹  
EÈA  2EGLUSAMUR OG SKILVÅS EINSTAKL
INGUR 5PPL Å S  

HEIMILIÐ
(EIMILIST¾KI

6ANTAR ÖIG MEÈLEIGJANDA JA ¹RA RËLEG
SKËLASTELPA ËSKAR EFTIR HERBERGI TIL LEIGU
HELST MIÈSV¾ÈIS  
3CHNAUZERHVOLPUR PS TIL SÎLU &R¹B¾RIR
HEIMILIS OG VINNUHUNDAR 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA   WWWSIMNETISBLA
KLUKKA

 ¹RA ÅSL KK ËSKAR EFTIR JA HERBSTÒDÅË
ÅBÒÈ LANGTLEIGA
ÎRUGGAR GREIÈSLUR
5PPL Å S  

2EYKJANESB¾R

«SKA EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU ÅBÒÈ MIÈ
SV¾ÈIS MHÒSGÎGNUM Å   M¹NUÈI
FYRIR DANSKAN STARFSMANN 5PPL Å S 
 

+ENTUCKY &RIED #HICKEN
-OSFELLSB¾
«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  

&ASTEIGNIR

/KKUR VANTAR VANAN GRÎFUMANN
MEÈ MEIRAPRËF %INNIG VANTAR
BÅLSTJËRA ¹ TRAILER
5PPL Å S   0¹LL EÈA
  «MAR

'REAT 7ALL +ÅNVERSKUR
6EITINGASTAÈUR
2YKSUGUKERFI 4ILBOÈ
 KR 

3ETTU SJ¹LFUR UPP KERFIÈ Å ALLT AÈ FM
ELDRA HÒSN¾ÈI ¹ EINNI HELGI !UÈVELD
UPPSETNING  RYKHREINSUN MEÈ
 M SOGBARKA 0OKALAUS VÁL ²TBL¹STUR
BEINT ÒT WWWRAFHEIMILIDIS 5PPL I S
    

'EFINS
%LDHÒSINNRÁTTING F¾ST GEFINS  ¹RA HVÅT
PLASTLÎGÈ MEÈ BEYKIUMGJÎRÈ ,ENGD CA
 METRAR 5PPL Å SÅMA 

4IL SÎLU ,OÈIN #HIHUAHUA TÅK  M¹N
TTBËKAF¾RÈ OG HEILSUFARSKOÈUÈ 5PPL
Å S  
 FALLEGIR KASSAVANIR KETTLINGAR AF SKËG
ARR¾KTARKYNI F¹ST GEFINS 5PPL Å S 

!M#OCKER 3PANÅEL HVOLPAR TIL SÎLU MEÈ
¾TTBËK FR¹ (2&Å 5PPL   OG
WWWCARALESNET

«SKAR EFTIR STARFSMÎNNUM Å
VEITINGASAL  ¹RA OG ELDRI
2EYNSLA ¾SKILEG Å ÖJËNUSTUSTÎRF
UM ,AUSAR STÎÈUR Å FULLU STARFI
OG HLUTASTARFI
6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND Å
SÅMA  

«SKA EFTIR TILBOÈUM Å ALVÎRU STEINSTEYPT
HESTHÒS MEÈ KJALLARA 5PPL GEFUR
'UNNAR Å (RÅMFAXA Å S  

3UMARBÒSTAÈIR
6OR OG SUMARSTÎRF

#AFE /LIVER ËSKAR EFTIR FËLKI B¾ÈI Å HLUTA
OG FULL STÎRF HUGASAMIR VINSAMLEGAST
HAFIÈ SAMBAND VIÈ %VU Å SÅMA 


«TRÒLEGA FALLEG  VIKNA ÅSLENSK TÅK TIL
SÎLU 3ELST ËDÕRT MEÈ ÎLLUM FYLGIHLUTUM
5PPL Å S  
(VOLPAR F¹ST GEFINS BÅÈIR OG GËÈIR (ENTA
VEL SEM HEIMILISHUNDAR 5PPL Å S 
   

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
(LÅÈARSM¹RA OG
3UÈURLANDSBRAUT

"ARNAVÎRUR

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

.¾STI "AR

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

3TARFSFËLK ËSKAST ¹ BAR Å SAL OG
Å DYRAVÎRSLU ,¹GMARKSALDUR ER
 ¹RA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EFTIR KL 

4IL SÎLU'OTT VERÈ
"ARNAVÎRUR OG HÒSGÎGN
6FLUTNINGA ER TIL SÎLU .ÕLEG
HÒSGÎGN FR¹ 4EKK #OMPANY
UPPÖVOTTAVÁL OG FL "ARNAVÎRUR
LÅTIÈ NOTAÈAR TD KERRUVAGN
LEIKGRIND GRJËNAPÒÈI UNG
BARNABAÈ OG FL
&YRSTIR KOMA FYRSTIR F¹ Å DAG
MILLI KL   AÈ +ROSSALIND 
*ÒLÅA Å S  

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

'ISTING
/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

/RLOFSHÒS ¹  !KUREYRI MEÈ ÎLLUM
HÒSBÒNAÈI TIL LEIGU EFTIR  APRÅL UM
HELGAR EÈA VIKUR Å SENN 3  

&JARÈARBAKARÅ (AFNARFIRÈI
ËSKAR EFTIR AFGREIÈSLUFËLKI TIL
STARFA SEM FYRST FR¹  
VIRKA DAGA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
(ALLDËR OG   "RAGI

"YSSUR
3KOTFÁLAG KËPAVOGS BOÈAR TIL AÈALFUNDAR
Å KVÎLD  +L  Å SAL FÁLAGSINS
6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF

6AKTSTJËRAR
"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL

$ÕRAHALD

HÚSNÆÐI

"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL +LEPPSVEGI 6ANTAR HRESST
OG DUGLEGT STARFSFËLK 4VÅSKIPTAR
VAKTIR %INNIG LAUS STÎRF UM
HELGAR HENTAR VEL SKËLAFËLKI
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

!TVINNUHÒSN¾ÈI
6IÈ ,YNG¹S 'ARÈAB¾

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
!LÖJËÈLEG HUNDASÕNING
(UNDAR¾KTUNARFÁLAGSINS
¥SHUNDA
FER FRAM NÒNA UM HELGINA Å
REIÈHÎLL &¹KS Å 6ÅÈIDALNUM
3ÕNINGIN BYRJAR KLUKKAN 
B¹ÈA DAGANA %INNIG VERÈUR
BOÈIÈ UPP ¹ KYNNINGAR OG SÎLU
B¹SAR FR¹ FYRIRT¾KJUM OG TEG
UNDARB¹SAR ÖAR SEM FËLK GEFST
KOSTUR ¹ AÈ KYNNA SÁR HUNDA
TEGUNDIR OG AÈRAR UPPLÕSINGAR
VARÈANDI HUNDA !LLIR VELKOMNIR
AÈGANGSEYRIR ER  KRËNUR

4IL LEIGU CA  FM ÖJËNUSTU EÈA LAGER
HÒSN¾ÈI MEÈ INNKEYRSLUDYRUM ,EIGIST
EINGÎNGU UNDIR SNYRTILEGAN REKSTUR 3ÅMI
 

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

4IL LEIGU VEL STAÈSETTAR OG FALLEGAR ÅBÒÈIR
Å 4ORREVIEJA OG N¹GRENNI .¹NARI UPPLÕS
INGAR VEITIR (ALLA Å S   OG Å '3 

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

,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  
3ÁRSTAKLEGA BJÎRT OG SNYRTILEG JA HERB
 FM ÅBÒÈ Å 6ESTURB¾   -JÎG
STËRAR SVALIR MEÈ ÒTSÕNI ,EIGUVERÈ 
ÖÒSM¹N (ÒSSJ INNIFALINN !ÈEINS
REGLUSAMIR OG SKILVÅSIR LEIGENDUR KOMA
TIL GREINA 5PPL Å S   E KL 

ATVINNA

'ËÈ  FM ÅBÒÈ ¹ SV¾ÈI  TIL LEIGU
3ANNGJARNT VERÈ FYRIR REGLUSAMT OG GOTT
FËLK 5PPL Å S  

(UNDAR¾KTUNARFÁLAGIÈ
2EX
HELDUR FYRIRLESTUR UM ALMENNA
UMHIRÈU HUNDA 3UNNUDAGINN
!PRÅL KL  AÈ &OSSH¹LSI
  0LASTPRENTHÒSIÈ 
&YRIRLESARI ER 3ËLEY -ÎLLER
HUNDASNYRTIR ¶¹TTAKA TILKYNNIST
FYRIR !PRÅL ¹ REXHUNDAR
REXHUNDARIS !ÈGANGSEYRIR 
FYRIR FÁLAGSMENN  FYRIR
AÈRA !LLIR VELKOMNIR 3TJËRN 2EX

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VAKTSTJËRA
¹ 3HELLSTÎÈINA 3UÈURSTRÎND OG
¹ ,AUGAVEGI 5M ER AÈ R¾ÈA
ALMENNA ÖJËNUSTU OG AFGREIÈSLU
¹SAMT UMSJËN MEÈ VAKTINNI
(¾GT ER AÈ N¹LGAST UMSËKNAR
EYÈUBLÎÈ ¹ WWWSKELJUNGUR
IS EÈA ¹ N¾STU 3HELL EÈA
3ELECTSTÎÈ .¹NARI UPPLÕSINGAR
VEITIR 0¹LÅNA Å SÅMA  

RA HERB ÅBÒÈ Å %FSTAHJALLA TIL ÒTLEIGU FR¹
 APRÅL  ÖÒS MEÈ HÒSSJËÈI EN ¹N
RAFMAGNS OG HITA !LGJÎR REGLUSEMI OG
SKILVÅSAR GREIÈSLUR SKILYRÈI 3  

3/3 0AR SEM EIGA VON ¹ SÕNU FYRSTA BARNI
BR¹ÈVANTAR ÅBÒÈ FYRIR MAÅ ®RUGGUM
GREIÈSLUM HEITÈ OG REGLUSEMI 5PPL Å
S  
.EMA VANTAR HERBERGI TIL LANGTÅMALEIGU
FR¹  MAÅ 2EYKLAUS OG REGLUSAMUR
3ENDIÈ PËST ¹ HALLARAS KHIIS EÈA HRING
IÈ Å SÅMA   EFTIR KL ¹ KVÎLDIN
(ALLDËR

(RESSINGARSK¹LINN
!USTURSTR¾TI (RESSË
$O YOU WANT TO WORK FOR A GOOD
COMPANY WHERE GOOD ATTITUDE
IS IMPORTANT 7E ARE LOOKING TO
HIRE DISHWASHERS WHO CAN START
AS SOON AS POSSIBLE
-ORE INFORMATION ARE AVAILABLE
AT (RESSË !USTURSTR¾TI 
2VK OR SEND EMAIL TO VALDI
HRESSOIS

!TVINNA Å BOÈI

 M ÅBÒÈ Å  TIL LEIGU  SVEFNH
EINUNGIS LANGTÅMALEIGA  Ö 5PPL
 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

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 OG Å (AFNARFIRÈI ¹
GRILLI   ¹RA ALDURSTAKMARK 
ATH EKKI SUMARVINNA  %INNIG
LAUS STÎRF Å HLUTASTÎRF Å SAL Å
(AFNARFIRÈI  ¹RA ALDURSTAK
MARK 3¾KTU UM ¹ AMERICAN
STYLEIS
5PPLÕSINGAR GEFUR (ERWIG Å
SÅMA  

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

>r<BC</

%MPLOYMENT AGENCY
SEEKS
#ARPENTERS GENERAL WORKERS
ELECTRICIANS IRONBINDERS PLU
MMERS MASONS HEAVY DUTY
DRIVERS PAINTORS AND MORE FOR
THE CONSTRUCTION AREA
0ROVENTUS

7A

#ALL *OAO TLF  

6EITINGASTAÈURINN
'ALILEË
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL
REYNSLA ¾SKILEG 3KEMMTILEGUR
OG LÅFLEGUR VINNUSTAÈUR 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA
Å S      OG ¹
STAÈNUM MILLI KL  OG 

3MIÈUR6ERKSTJËRI
"YGGINGAFÁLAGIÈ 3AGA HF
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA  FAGL¾RÈA
SMIÈI TIL STARFA VIÈ REISINGAR
¹ FORSTEYPTUM EININGAHÒSUM
SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI GETI
SÁÈ UM VERKSTJËRN ¹ BYGGINGA
STAÈ
5PPLÕSINGAR GEFUR %GILL Å SÅMA
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0RIKIÈ AUGLÕSIR
6ANTAR STARFSFËLK SEM FYRST VIÈ
AFGREIÈSLUSTÎRF 'ËÈ LAUN Å BOÈI
FYRIR RÁTT FËLK
HUGASAMIR HAFI SAMBAND Å S
  'UGGA

"LËMAHEILDSALAN 'R¾NN
-ARKAÈUR EHF

«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA HÎRKUDUGLEGAN LAG
ERMANN 3¹ SEM SËST ER EFTIR ÖARF AÈ
GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT VIÈ ÕMIS VERKEFNI
SEM TENGJAST VÎRUMËTTÎKU OG LAGER
HALDI 5MSËKNIR SENDIST ¹ NETFANGIÈ
INFO FLORAIS
4RÁSMIÈUR EÈA LAGHENTUR MAÈUR ËSKAST
ÖARF AÈ GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT OG VERA
REYKLAUS 3ÅMI  

3PORTVÎRUVERSLUN
&JÎLSPORT (AFNARFIRÈI ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA Å  STARF
5MS¾KJANDI ÖARF AÈ VERA REYK
LAUS OG GETA HAFIÈ STÎRF SEM
FYRST %INNIG VANTAR OKKUR SUM
ARAFLEYSINGAFËLK
HUGASAMIR SENDI UPPL UM
NAFN ALDUR MENNTUN OG FYRRI
STÎRF ¹ FJOLSPORT FJOLSPORTIS

!TVINNA ËSKAST
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL
Å EFTIRTALIN STÎRF  3MIÈI
-ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN 5PPL
GEFUR 3VERRIR Å S 

,EIKSKËLINN "L¹SALIR
RB¾
,EIKSKËLAKENNARALEIÈBEINANDA
VANTAR Å  STARF 5M ER AÈ
R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF
5PPL VEITIR -ARGRÁT LEIKSKËLA
STJËRI Å S     

3MURBRAUÈ  "RAUÈB¾R
3TARFSMAÈUR ËSKAST VIÈ SMUR
BRAUÈSGERÈ OG AÈSTOÈ VIÈ MORG
UNVERÈ ¹ (ËTEL «ÈINSVÁ "¾ÈI
FULLT STARF OG HLUTASTARF
5PPL GEFUR /DDRÒN Å S 


"ÅLASALA I 2EYKJAVÅK ËSKAR EFTIR
SÎLUMANNI TIL STARFA SEM FYRST
¾SKILEGT AÈ VIÈKOMANDI HAFI
REYNSLU AF SÎLUSTÎRFUM EN ÖË
EKKI SKILYRÈI UPPL SENDIST ¹
UMSOKN SKIPULAGCOM

6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
0RZYJME DO PRACY POMOCNIKA CIESLI NIE
PALACY   

3TARFSFËLK ËSKAST

«SKUM EFTIR DUGLEGU STARFSFËLKI Å ALMENN
GARÈYRKJUSTÎRF %INNIG LAUST HLUTASTARF Å
SÎLUMENNSKU 3   -AGNÒS

TILKYNNINGAR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR STARFSFËLKI ¹
HJËLBARÈAVERKST¾ÈI OG SMURSTÎÈVAR ¹
!KUREYRI OG %GILSSTÎÈUM $EKKJAHÎLLIN
S     

µMISLEGT

!U PAIR %NGLANDI ¥SLENSK L¾KNAHJËN
ËSKA EFTIR BARNGËÈRI STÒLKU  EÈA ELDRI
TIL AÈ G¾TA  M¹N DRENGS 5PPL Å S
 EÈA $R-ATTHILDUR
MSNCOM
3KIPSTJËRA VANTAR ¹  TONNA B¹T SEM
R¾R FR¹ 3ANDGERÈI 5PPL Å S  
  
,AGERSTARF OG ÒTKEYRSLA SUMARAFLEYS
INGAR (EILDSALA Å 'ARÈAB¾ ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA STARFSMANN ¹ LAGER 6INNUTÅMI  
VIRKA DAGA
EINHVER YFIRVINNA ÖEGAR
ÖÎRF ER ¹ HUGASAMIR SENDI UPPLÕSINGAR
¹ BALDUR ICEWEARIS %ÈA HAFIÈ SAM
BAND Å SIMA  

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI

6EGNA MIKILLA ANNA VANTAR STUNDVÅST OG
¹BYRGT FËLK Å VINNU "¾ÈI KARLMENN OG
KVENFËLK ¹ ALDRINUM   ¹RA Å N¾TUR
KVÎLD OG HELGARVINNU 5PPL GEFUR
"JARKI S   E KL 
%UROPRIS VERSLANIR ËSKA EFTIR STARFSFËLKI
  %UROPRIS
b(ITTUMST Å H¹DEGINUm +RYDD  KAVÅAR
ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SUMARVINNU FR¹
MAÅ TIL SEPTEMBER 6INNA VIRKA DAGA
FULLT STARF EÈA HLUTASTARF Å EINHVERJU
MÎTUNEYTA OKKAR 3J¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ
GËÈ LAUN 5MSËKNIR EÈA UPPLÕSINGAR Å S
  EÈA SENDA FYRIRSPURN ¹ WWW
KRYDDOGKAVIARIS

5PPSKRIFTIR

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%INKAM¹L

"YGGINGAVINNA

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈARMENN
Å BYGGINGARVINNU Å (FJ 5PPL Å S 
 EÈA  
«SKA EFTIR TRÁSMIÈ EÈA MEISTARA SEM
GETUR TEKIÈ AÈ SÁR VERKSTJËRN Å UNGU
FYRIRT¾KI ¹ UPPLEIÈ !LLAR UPPL Å S 

+/&) 4«-!3!2 &2.$! ËSKAR EFTIR
STARFSM Å FULLA VINNU Å DAGV EINNIG
VANTAR OKKUR SUMARSTARFM Å AUKA OG
FULLAVINNU5PPL ¹ STAÈNUM FR¹  
6ANTAR MANN VANA J¹RNABINDINGUM
5PPL Å S  

"LËMAHEILDSALAN 'R¾NN
-ARKAÈUR EHF

«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA HRESSAN OG HÎRKU
DUGLEGAN STARFSMANN Å AFGREIÈSLU OG
NËTUÒSKRIFT REYNSLA AF STÎRFUM MEÈ
BLËM ¾SKILEG EN EKKI SKILYRÈI 6INNUTÅMI
  5MSËKNIR SENDIST ¹ NET
FANGIÈ INFO FLORAIS

-AÈUR F¾DDUR k ËSKAR EFTIR AÈ KOM
AST Å KYNNI VIÈ KONU ¹ FERTUGSALDRI
HUGASAMAR SENDI SVÎR TIL &BL MERKT
bm
'ALANT k EK  ÖÒS "EINSKIPTUR
NÕSKOÈAÈUR  ÖÒS STGR 3ÅMI 
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&ÁLAGSMENN Å HESTAMANNAFÁLAGINU 'USTI
&ÁLAGSFUNDUR VERÈUR HALDINN Å VEISLUSAL FÁLAGSINS
ÙMMTUDAGINN  APRÅL KL 

Kynning á skipulag
i Helluhraun
- Flatahrauns í Hafnar
firði

&UNDAREFNI &ÁLAGSM¹L STAÈA M¹LA OG N¾STU SKREF
3TJËRN HESTAMANNAFÁLAGSINS 'USTS

!¨!,&5.$52
&6&¥ 
6ERÈUR HALDINN AÈ "ORGARTÒNI 
FÎSTUDAGINN  APRÅL NK KL 

+YNNINGARFUNDUR VARÈANDI TILLÎGU AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI ¹
IÈNAÈARHVERÙ AUSTAN 2EYKJAVÅKURVEGAR ¹ REIT SEM AFMARKAST
AF &LATAHRAUNI (ELLUHRAUNI (JALLAHRAUNI &JARÈARHRAUNI
Å (AFNARÙRÈI VERÈUR HALDINN ÙMMTUDAGINN  APRÅL NK KL
 Å SAL 63" AÈ "¾JARHRAUNI  Å (AFNARÙRÈI
!THUGASEMDIR VARÈANDI TILLÎGUNA RENNUR ÒT  APRÅL NK
3KIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈ (AFNARFJARÈAR

&UNDAREFNI
 6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
 ,AGABREYTINGAR
 ®NNUR M¹L
6EITINGAR AÈ LOKNUM FUNDI
4ILLÎGUR TIL LAGABREYTINGA VERÈA AÈ BERAST SJËRN FÁLAGSINS EIGI SÅÈAR EN
VIKU FYRIR FUND 2EIKNINGAR FÁLAGSINS MUNU LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU
&6&¥ ALLA VIRKA DAGA MILLI KL   VIKUNA FYRIR FUND
-4)¨ 6%, /' 345.$6¥3,%'! 
34*«2.).

Til
laga að deiliskipulag
i
Kinnasvæðis í Hafnar
firði.
!46)..!
"¾JARSTJËRN (AFNARFJARÈAR SAMÖYKKTI ¹ FUNDI SÅNUM
ÖANN  MARS  AÈ AUGLÕSA TIL KYNNINGAR TILLÎGU AÈ
DEILISKIPULAGI +INNASV¾ÈIS Å (AFNARÙRÈI Å SAMR¾MI VIÈ
 GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  MSBR
6IÈFANGSEFNI SKIPULAGSINS ER AÈ STUÈLA AÈ H¾ÙLEGRI UPP
BYGGINGU OG ENDURNÕJUN INNAN HVERÙSINS
$EILISKIPULAGIÈ VERÈUR TIL SÕNIS Å ÖJËNUSTUVERI (AFNAR
FJARÈARB¾JAR 3TRANDGÎTU  FR¹  APRÅL   MAÅ

Bannað!

Er orð sem við
þekkjum ekki
Zúúber – morgunþáttur
alla virka morgna frá
kl. 7.00–10.00.
Upptökur úr þættinum
er að finna á FM957.is

 .¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹ SKIPULAGS OG
BYGGINGARSVIÈI
¶EIM SEM TELJA SIG HAGSMUNA EIGA AÈ G¾TA ER GEÙNN
KOSTUR ¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ BREYTINGUNA OG SKAL
ÖEIM SKILAÈ SKRIÚEGA TIL SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈS
(AFNARFJARÈARB¾JAR EIGI SÅÈAR EN  MAÅ  ¶EIR SEM
EKKI GERA ATHUGASEMD VIÈ BREYTINGUNA TELJAST SAMÖYKKIR
HENNI
3KIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈ (AFNARFJARÈAR
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0ÅPARAR
%RUM MEÈ VANA PÅPARA SEM ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

Tunguvegur - 108 Rvk

+RAFTAÚ EHF

3MIÈIR
Frum

%RUM MEÈ VANA SMIÈI SEM ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

+RAFTAÚ EHF
&RAMS¾KIÈ FYRIRT¾KI SEM SÁRH¾ÙR SIG Å ÖRIFUM
¹ NÕBYGGINGUM ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI
¹ ALDRINUM   ¹RA Å SUMARVINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

&!34%)'.)2
TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
FAX 533 4041
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Frum

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

NJÁLSGATA – EINBÝLI
Draumasérbýli í miðborg Reykjavíkur.
Glæsilegt algerlega endurnýjað einbýlishús með bílskúr. Alls
181,1 fm. Séríbúð í kjallara. Lóðin er afgirt með hellululögðu
bílastæði. Stórar svalir með miklu útsýni. Mjög sjarmerandi og
vel uppgerð eign á frábærum stað. Verð 49,8 millj.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790
WWW.LYNGVIK.IS
Sigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

LYNGVIK@LYNGVIK.IS

Frum

SÓLHEIMAR - LYFTUHÚS.
Um er að ræða mjög góða og mikið endurnýjaða 3ja
herbergja 85 fm íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi með
húsverði. Tvö góð herbergi með parketi og skápum
og annað með austur svölum. Endurnýjað flísalagt
baðherbergi. Nýtt nútímalegt eldhús með parketi á
gólfi, sem er opið yfir í stofu. Björt stofa með parketi
og suðursvölum. Tvennar sér geymslur. Flott íbúð
með góðu útsýni. Verð 22,9 m.

EYJABAKKI - 4-5 HERBERGJA
Vorum að fá í sölu mjög góða og mikið endurnýjaða
4ra herbergja endaíbúð á 3.hæð ásamt sér 21 fm
herbergi í kjallara sem hefur aðgengi að snyrtingu.
Hús og sameign í góðu standi. Verð 20,9 m.

39.900.000

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Einstaklega falleg og ný standsett 174,4 fm. 6 herbergja sérhæð á besta stað
í Smáíbúðahverﬁnu. Glæsilegt útsýni yﬁr sundin og einstaklega gott skipulag á
eigninni. Vandaðar innréttingar og eikarparket og ﬂísar á gólfum.
Barnvænt umhverﬁ og stutt í alla þjónustu.
Þórarinn s. 530 1820

&)--45$!'52  APRÅL 

Fé án eigenda skilað
til samfélagsins
bréf sem það fékk um 185
milljónir fyrir. Sú upphæð
sem taldist umfram uppfært
verð stofnbréfanna var talið
án eiganda og því töldu forkkur, Styrktar- og
svarsmenn Vélstjórafélagsmenningarsjóður vélins að skila bæri því aftur
stjóra og vélfræðinga, úttil samfélagsins. Stjórn Vélhlutaði hinn 24. mars sl. á
stjórafélags Íslands (nú VM,
sjöundu milljón króna til
Félag vélstjóra og málmýmissa verkefna. Akkur
tæknimanna) ákvað því að
var stofnaður 7. október -!'.²3
láta þessa fjármuni renna
2006 og er stofnfé hans, *«(!..%33/.
í sjóð sem styrkir ýmis þjóðþrifaum 170 milljónir króna, fengið með
mál og verkefni með samfélagslegt
sölu stofnbréfa í Sparisjóði vélgildi. Fyrstu úthlutun úr sjóðnum er
stjóra. Gert er ráð fyrir að í framnú lokið. Alls bárust 16 umsóknir,
tíðinni hafi sjóðurinn um 8 milljónir
samtals upp á tæpar tuttugu og tvær
króna til úthlutunar ár hvert miðað
milljónir. Verkefnin sem hlutu styrk
við núverandi ársávöxtun.
að þessu sinni eru margvísleg.
Sjóðurinn er nú í eigu VM, Félags vélstjóra og málmtæknimanna
Þeir sem hlutu styrki að þessu sinni
og er markmið og verkefni sjóðsins
eru Iðntæknistofnun fyrir þekkingað styrkja m.a. rannsóknir og annað
armiðlun á alhliða framleiðnistýrðu
sem kemur vélstjórum og vélfræðviðhaldi, Ívar Valbergsson, vélingum til góða við nám og störf, til
fræðingur og framhaldsskólakennlands og sjávar auk þess að styrkja
ari til námsefnisgerðar fyrir frambrautryðjenda- og þróunarstarf
haldsskóla í tæknileikni/tæknilæsi,
sem hefur samfélagslegt gildi sem
Atli Viðar Bragason, sálfræðingur,
og menningarstarfsemi og listsköptil að kanna starfsánægju og starfsun. Þegar Sparisjóður vélstjóra
streitu vélstjóra á stærri togskipum,
var stofnaður árið 1961 var hann
Fjöltækniskóli Íslands til þróunar
fyrstu árin til húsa í húsnæði Vélnáms í viðhaldsstjórnun, þjóðháttastjórafélags Íslands að Bárugötu 11
deild Þjóðminjasafns Íslands til að
í Reykjavík og naut þá starfskrafta
taka upplýsingaviðtöl við stál- og
félagsins. Fyrir þetta hlutverk fékk
tréskipasmiði, Halaleikhópurinn til
Vélstjórafélagið til eignar 51 stofnreksturs áhugaleikhúss fatlaðra og
ófatlaðra og Gjóla ehf. kvikmyndabréf í sjóðnum sem síðar fjölgaði
gerð til að ljúka gerð fræðslumyndí 102 við fjölgun bréfanna. Öllum
ar um smíði súðbyrðings.
sem tóku þátt í stofnun sparisjóðs
Því er ekki að neita að sjóðseða gerðust stofnfélagar var ljóst
að þeir áttu ekki sparisjóðinn umstjórnin hefði gjarnan viljað sjá
fleiri umsóknir til metnaðarfullra
fram það stofnfé sem þeir lögðu
rannsókna- og nýsköpunarverkfram til að koma sjóðnum á laggirnefna en sjóðurinn er nýr og líður
ar. Aldrei stóð til að menn högnuðsennilega fyrir það. Það er von
ust á þátttöku sinni umfram þann
okkar, stjórnarmanna, að fleiri og
arð sem framlag þeirra skilaði og
enn metnaðarfyllri umsóknir berist
að þeir ættu það uppreiknað ef til
sjóðnum að ári liðnu.
slita á sjóðnum kæmi.
En tímarnir breytast og þegar
Höfundur er stjórnarformaður
stofnbréfin í sparisjóðunum urðu
Akks.
að markaðsvöru seldi félagið 101

5-2¨!.
3TYRKTARSJËÈUR !KKS
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Er ekkert að gera
í grunnskólunum?
ir. Fréttamenn fóru með
myndavélar um húsið og
dásömuðu það á alla vegu.
Enginn minntist þó á þann
hluta sem er mikilvægastg hef nokkrum sinnum
ur fyrir húsið, en það er
séð blaðamenn vitna í
grunnurinn. Á sínum tíma
skólastjóra Verzlunarskóla
voru þarna verkamenn
Íslands að undanförnu. Þar
með skóflur og haka og
segir hann að sig hafi lengi
oft hafa þeir rétt úr aumu
grunað að grunnskólanem6!,52 «3+!233/.
bakinu og spurt hvort
endur hafi of lítið að gera
þeir væru virkilega ekki komnir
og þá sérstaklega í 8.-10. bekk. Í
nógu djúpt, nú mætti bara sturta
þessum orðum hans liggur sú staðgrús í holuna og byrja að byggja.
hæfing að það geri ekkert til að
Jafnóðum fengu þeir það svar að
stytta grunnskólann.
þeir væru ekki komnir niður á fast
Þetta er auðvitað snjallt herog enginn kysi að húsið tæki fljótbragð, því menntamálaráðherra
lega að skekkjast svo mjög að það
var nokkuð ákveðinn í því að stytta
yrði einskis nýtt á stuttum tíma.
framhaldsnám og það átti að gera
Jafnframt er ekki ósennilegt að
með því að fækka árum framhaldsThor gamli Thors hafi sagt þeim á
skólans úr fjórum í þrjú. Ég dáist
góðri dönsku: Víst skal það vanda,
því að sumu leyti að herbragðsem vel á að standa. – Det er ikke
inu, en er því miður ekki sammála
dybt nok.
honum. Það hefur alltaf verið svo
að einstaka dugnaðarforkar geta
Það er nákvæmlega sama sagan
afkastað miklu meiru en aðrir. Við
með grunnskólann. Hann er og
í grunnskólanum eigum að sinna
verður undirstaða framhaldsskólöllum og megum því ekki keyra á
ans og því er svona álíka mikið
hinu hundraðinu og skilja meirivit að skera hann niður eins og að
hluta nemenda eftir. Það hefur því
sleppa drenlögninni við húsið af því
verið komið til móts við duglegustu
að hún fer hvort eð er í kaf og engnemendurna á þann snjalla hátt
inn sér hana. Hitt er svo annað að
að þeir geta sótt um að taka sammér finnst metnaður nemenda vera
ræmdu prófin við lok 9. bekkjar.
minni í dag en oft áður og því kann
svo að vera að kennarar við framSú leið er í raun miklu betri en það
haldsskólana telji að við séum farnað höggva 10. bekk ofan af. Engum
ir að slappa af á grunnskólastiginu.
dettur í hug að allir í Verzló viti
Svo er alls ekki, en því miður vinnst
jafnmikið og þeir snillingar, sem
manni hægar, þegar skortur er á
eru fyrir þeirra hönd í spurningametnaði og mörgum grunnskólakeppninni, því ef svo væri mætti
kennurum finnst sífellt erfiðara að
nú sleppa að kenna ýmislegt á þeim
halda uppi aga til að hafa vinnufrið.
bæ og jafnvel ganga svo langt að
Það er ástæða til að hafa miklar
spyrja hvort það mætti ekki bara
áhyggjur af þessari þróun, en eftir
stytta námið niður í 2 ár. Oft er
sem áður reynum við allt sem við
fróðlegt að taka hlutina frá nýju
getum til að byggja góðan og traustsjónarhorni, ef það mætti verða til
an grunn fyrir framhaldið.
þess að menn skildu þá betur, og
því ætla ég að skella mér í að ræða
húsabyggingar. Nýverið var selt
Höfundur er dönskukennari í
hús í miðbænum fyrir 600 milljónRimaskóla.
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir,
amma, langamma og langalangamma,

Soffía Björnsdóttir,
hjúkrunarheimilinu Dalbæ á Dalvík, áður
til heimilis að Drápuhlíð 48 í Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík
fimmtudaginn 12. apríl kl. 13.00.
Grímur Björnsson
Björg Jósepsdóttir
Þorsteinn Björnsson
Ásdís Arnardóttir
Björn Á. Björnsson
Elísabet Erlendsdóttir
Páll Kristjánsson
Ingibjörg Björnsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

&2)¨2)+ &2)¨2)+33/.
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Svanlaug Guðmundsdóttir,
lést á heimili sínu að kvöldi laugardagsins 7. apríl sl.
Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju 14. apríl nk.
kl. 14.00.

„Ég var í break-dansinum á níunda áratugnum, kunni orminn og
allan pakkann.“
,%)+!2).. 2)&*!2 500
'!-,! 4!+4!

Aðalsteinn Steindórsson
Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir
Kristín Aðalsteinsdóttir
Auður Aðalsteinsdóttir
Þórkatla Aðalsteinsdóttir
Sveinn Aðalsteinsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.
TIMAMOT FRETTABLADIDIS

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Soffía Jóhannsdóttir
frá Skálum á Langanesi,

lést á Landspítalanum í Fossvogi mánudaginn 9. apríl.
Útförin fer fram í Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn
16. apríl kl. 15.00.
Guðbjörg Nielsen
Kári Nielsen
Fróði Indriðason
Leena Janus
Kristján Indriðason
Kristín María Indriðadóttir Kristinn Óskarsson
Guðmundur Hólm Indriðason
Ragnar Indriðason
Aðalheiður Daníelsdóttir
Birgir Indriðason
Rut Indriðadóttir
Pétur Bolli Jóhannesson.

Eiginmaðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Jón Árnason
Austurströnd 12, Seltjarnarnesi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi sunnudaginn 1. apríl. Útför hans fer fram frá Dómkirkjunni
föstudaginn 13. apríl kl. 11.00. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Styrk, samtök krabbameinssjúklinga.
Steinunn Friðriksdóttir
Friðrik Helgi Jónsson
Guðný Ágústa Steinsdóttir
Elín Guðrún Jónsdóttir
Thomas R. Lansdown
Árni Frímann Jónsson
Guðný Ragna Jónsdóttir
Ástríður Sigurrós Jónsd.
Hjörtur Nielsen
Jón Steinar Jónsson
Sólveig Erla Ragnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskulega

Guðrún Steinunn
Gunnarsdóttir,
Sléttuvegi 17, Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum Hringbraut þriðjudaginn
10. apríl. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 16. apríl kl. 11.00.
Gunnar Örn Pétursson
Birgir Pétursson
Steinunn Pétursdóttir
Guðrún Pétursdóttir
og fjölskyldur.

Karen Níelsdóttir
Anna Lísa Guðmundsdóttir
Sveinn Skúlason
Sigurgeir Benediktsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Agnes Auðunsdóttir,
verður jarðsungin frá Áskirkju, föstudaginn 13. apríl
kl. 13.00.
Guðni Auðunsson
Alda Þorsteinsdóttir
Sonja Hilmarsdóttir
Ómar Kristmannsson
Erna Hilmarsdóttir
Kristinn Stefánsson
Auðunn Hilmarsson
Guðbjörg Snorradóttir
Guðlaugur Hilmarsson
Guðbjörg Haraldsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð við
andlát og útför eiginkonu minnar, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðríðar Eiríku Gísladóttur
hjúkrunarheimilinu Skógarbæ, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heiðarbæjar.
Alúð ykkar og umhyggja er ómetanleg.
Rafn Kristjánsson
Ingibjörg Rafnsdóttir
Magnús Rafnsson
Arnlín Óladóttir
Sigríður Rafnsdóttir
Rafn Jónsson
Auður Rafnsdóttir Bett
James Bett
Hjördís Rafnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Helga Kristín Stefánsdóttir
Mogensen,
Norðurbrún 20, Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi laugardaginn 7. apríl.
Útförin fer fram í Bústaðakirkju föstudaginn 13. apríl
kl. 15.00.
Kjartan Mogensen
Halldóra Ólafsdóttir
Stefán Mogensen
Ólöf I. Sigurjónsdóttir
Sigrún Mogensen
Guðrún Mogensen
Sigurður I. Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Valborg Vestfjörð Emilsdóttir
frá Dröngum, síðar Borgarholtsbraut 27,
Kópavogi,

sem lést í Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð föstudaginn
6. apríl, verður jarðsungin frá Kópavogskirkju þriðjudaginn 17. apríl kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á að láta Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð njóta
þess.
Ólafur Kr. Guðmundsson
Kristjana Emilía Guðmundsdóttir
Unnsteinn Guðmundsson
Rósa Vestfjörð Guðmundsdóttir
Kristín Björk Guðmundsdóttir

Herdís Jónsdóttir
Jón H. Sigurðsson
Hildigerður Skaftadóttir
Kári Þórðarson
Friðbjörn Örn
Steingrímsson
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir vandamenn.

'2«¨52 &92)2 &«,+ "JÎRN 'UÈBRANDUR *ËNSSON FRAMKV¾MDASTJËRI
SAMTAKANNA SEGIR ÖAÈ LIGGJA NOKKUÈ BEINT VIÈ AÈ GRËÈURS¾L SV¾ÈI
SÁU VISTLEGRI FYRIR MANNFËLK EN AUÈ
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4V¾R Å EINU HÎGGI
Samtökin Gróður fyrir fólk
í Landnámi Ingólfs fagna tíu
ára afmæli sínu í dag með
afmælisfundi fyrir félaga
og samstarfsaðila í Ráðhúsi Reykjavíkur. Að sögn
Björns Guðbrands Jónssonar, framkvæmdastjóra samtakanna, er markmið þeirra
að græða upp landnám Ingólfs á suðvesturhorni landsins og nota til þess lífrænan
úrgang. „Gróður fyrir fólk
byggist á þeirri einföldu
hugmynd að nýta lífrænan úrgang til uppgræðslu
og slá þannig tvær flugur í einu höggi,“ útskýrði
Björn.
Þó að hugmyndin sé einföld segir Björn framkvæmdina oftar en ekki
geta orðið dálítið flóknari.
„Það eru alls konar aðilar í
samfélaginu sem hafa eitthvað um uppgræðslumál að
segja. En allar okkar aðgerðir eru reknar á þeim grunni
að við viljum ekki vera í

bága við önnur sjónarmið,
svo sem um vatnsvernd og
búfjárvernd. Við leitum
eftir því að fólk sé á eitt
sátt um framkvæmdirnar,“
sagði Björn.
Á síðustu árum segir
Björn samtökin hafa lagt
aukna áherslu á að tengja
uppgræðslustarf
við
mennta- og æskulýðsstarf.
„Við erum í heilmiklu samstarfi við nokkra framhaldsskóla og grunnskóla,
og ekki síst vinnuskóla
sveitarfélaganna yfir sumarið,“ sagði hann. Til marks
um það er uppgræðsluverkefni Gróðurs fyrir fólk á
skíðasvæðinu í Bláfjöllum,
þar sem samtökin hafa unnið
með Vinnuskóla Reykjavíkur ásamt fleiri stofnunum Reykjavíkurborgar. „Í
því verkefni sést markmið
samtakanna líka greinilega.
Þar erum við að taka úrgang
sem er hlaðinn neikvæðu
verðgildi og beina honum

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför
Elskulegur sonur okkar, bróðir og mágur,

Þorvarður Stefán Eiríksson,
Hörgsholti 9, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju föstudaginn
13. apríl kl. 15.00.
Eiríkur Rúnar Þorvarðarson Svanhildur Ladda
Þorvarðarson
Gunnar Kitkla Eiríksson
Ásgerður Ólína Jónasdóttir
Ingimundur Vigfús Eiríksson.

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar
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Sonny Bono verður borgarstjóri Reiðkennari í Ölfushöll
 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  VAR
3ONNY "ONO KJÎRINN BORGARSTJËRI
Å 0ALM 3PRINGS Å +ALIFORNÅU "ONO
HAFÈI GETIÈ SÁR GOTT ORÈ SEM TËN
LISTARMAÈUR ¹SAMT #HER EIGIN
KONU SINNI %FTIR AÈ UPP ÒR SAM
BANDI ÖEIRRA SLITNAÈI MEÈ L¹TUM
N¹ÈI #HER AÈ BYGGJA UPP GL¾SI
LEGAN FERIL EN TILRAUNIR 3ONNY TIL
AÈ HALDA ¹FRAM Å TËNLISTINNI OG
AÈ STJËRNA SJËNVARPSÖ¾TTI FËRU
ÒT UM ÖÒFUR
 NÅUNDA ¹RATUGNUM RAK HANN
ÅTALSKAN VEITINGASTAÈ Å 0ALM
3PRINGS (ANN REIDDIST SVO YFIR
ÖVÅ REGLUGERÈARVERKI SEM HANN
ÖURFTI AÈ FARA Å GEGNUM TIL AÈ F¹
LEYFI TIL AÈ SETJA UPP NÕTT SKILTI ¹
VEITINGASTAÈINN AÈ HANN ¹KVAÈ

AÈ BJËÈA SIG FRAM TIL BORGAR
STJËRA 3ONNY VANN KOSNINGARN
AR OG GEGNDI EMB¾TTINU Å FJÎGUR
¹R %FTIR ÖAÈ BAUÈ HANN SIG FRAM
TIL ÎLDUNGADEILDAR "ANDARÅKJA
ÖINGS FYRIR 2EPÒBLÅKANAFLOKK
INN EN KOMST EKKI INN 4VEIM
¹RUM SÅÈAR KOMST HANN ÖË INN
SEM ÖINGMAÈUR Å FULLTRÒADEILD
INNI OG LÁT MIKIÈ AÈ SÁR KVEÈA
3ONNY "ONO VAR SP¹È MIKLUM
FRAMA Å STJËRNM¹LUM EN ENDIR
VAR BUNDINN ¹ ÖAÈ ÖEGAR HANN
LÁST ¹ SVIPLEGAN H¹TT Å SKÅÈASLYSI
¹RIÈ 
3/..9 "/./ 4ËNLISTARMAÈURINN

SEM SÅÈAR VARÈ BORGARSTJËRI OG
ÖINGMAÈUR Å FULLTRÒADEILDINNI
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

Júlio hóf feril sinn í hestaPortúgalski knapinn og
mennsku aðeins sex ára gamreiðkennarinn Júlio Borba
all þegar hann fór í fyrstu
heldur kennslusýningu á
kennslustundina hjá föður
vegum Félags tamningasínum og alnafna. Hann hefur
manna í Ölfushöllinni í
numið hjá mörgum þekktum
kvöld. Þar sýnir hann þjálfreiðkennurum, meðal annars
unaraðferðir og hvernig
dr. Guilherme Borba.
gera má góðan hest betri.
Fyrstu ár sín sem atvinnuJúlio Borba hefur unnið
maður í hestamennsku reið
með margvísleg hestahann í reiðsýningum og keppni
kyn. Hann telur íslenska
en síðustu fimm ár hefur hann
hestinn skemmtilegan að
ferðast um heiminn til að
vinna með, sökum vinnukenna aðferðir sínar. Hann
semi og vilja. Borba hefur
hefur kennt á námskeiðum í
áður komið hingað til lands
Bandaríkjunum, Englandi og
á vegum einkaaðila til 2%)¨3.),,).'52 0ORTÒGALINN
Svíþjóð.
að kenna fagfólki í reið- *ÒLIO "ORBA EYS ÒR VISKUBRUNNI
SÅNUM Å ®LFUSHÎLLINNI Å KVÎLD
Kennslusýningin
hefst
mennsku, en að þessu sinni
stendur öllum hestamönnum til boða að klukkan 18.00 í Ölfushöllinni en sala aðgöngumiða fer fram við inngang.
bergja af þekkingarbrunni hans.

Heyrnartæki
og hvað svo?

Námskeið á vegum Heyrnar- og talmeinastöðvar
Íslands á Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni, þriðjudaginn 17. apríl frá kl. 12:30 til kl. 16:00.

Dagskrá:
í farveg þar sem verður einhver
gildisauki á honum,“ sagði Björn.
Á Bláfjallasvæðinu má ekki
nota tilbúinn áburð, svo Gróður
fyrir fólk hefur notast við garðaúrgang. „Við höfum tekið við því
sem fellur til af grænum svæðum
borgarinnar, svo sem Hljómskálagarðinum.
Vinnuskólahóparnir
hafa dreift því yfir brekkur og
sáð í, með góðum árangri,“ sagði
Björn. Eftir uppgræðslu festir
snjó betur í brekkunum, að sögn
Björns. „Þar fyrir utan er svæðið
ekki lengur þessi hrjóstruga urð
þegar það kemur undan snjó.“ Þar
með er einkunnarorðum félagsins náð. „Gróður fyrir fólk vinnur út frá þeirri forsendu að gróðursæl svæði séu vistlegri fyrir
okkur mannfólkið en auðnir og
uppblásnir melar.“
Samtökin vinna einnig að uppgræðslu með hrossataði á bökkum Kleifarvatns. „Menn velta því
fyrir sér hvort að aukinn gróður og lífmagn í næsta nágrenni
við vatnið hafi jákvæð áhrif á lífríki þess. Í því skyni erum við í
samstarfi við Náttúrufræðistofur
bæði í Kópavogi og á Reykjanesi
um að fylgjast með breytingum
á vatninu. Þetta er fyrsta rannsókn sinnar tegundar á landinu og
mjög spennandi,“ sagði Björn.

Fyrirlestur um heyrn og heyrnarskerðingu.
Lög og reglugerðir.
Hvað er niðurgreitt og hversu oft?
Heyrnartæki.
Mismunandi tegundir kynntar.
Hvað þarf að stilla og af hverju?
Önnur hjálpartæki fyrir heyrnarskerta.
Umhirða og viðhald heyrnartækja.
Sýnikennsla í minni hópum um umhirðu og
viðhald heyrnartækja.
Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem vinna með einstaklingum
og/eða eiga aðstandendur sem nota heyrnartæki.
Þátttökugjald er 3.500 kr. Skráning fer fram á hti@hti.is og
í síma 581 3855.

SUNNA FRETTABLADIDIS
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Háaleitisbraut 1, 105 Reykjavík Sími: 581 3855
hti@hti.is www.hti.is
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SK¹LKSSONAR ¹ .ÕJA TESTAMENTINU
LÕKUR EN ÖETTA ER FYRSTA BËK SEM
PRENTUÈ ER HÁR ¹ LANDI OG HEFUR
VARÈVEIST
 TJ¹N MANNS L¹TA LÅFIÈ Å SNJËFLËÈ
UM VIÈ 3IGLUFJÎRÈ SEM EINNIG
EYÈILEGGJA VEL BÒNA SÅLDARVERK
SMIÈJU
 -ENNTASKËLINN ¹ ,AUGARVATNI
TEKUR FORMLEGA TIL STARFA FYRSTUR
MENNTASKËLA UTAN KAUPSTAÈA
 2ÒSSNESKI GEIMFARINN *ÒRÅ 'AGAR
ÅN FER FYRSTUR MANNA ÒT Å GEIM

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands annast þjónustu við
heyrnarlausa og heyrnarskerta og þá sem eru með heyrnarog talmein. Stofnunin sér um að útvega hjálpartæki og veitir
viðeigandi fræðslu og þjálfun vegna þeirra.
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Innflytjendur virðast ætla að
verða á meðal bitbeina stjórnmálaflokkanna fyrir kosningar. Eru sumir óánægðir með
streymi útlendinga til landsins og hefur kjörorðið „Ísland
fyrir Íslendinga“ verið notað til
að hygla því sjónarmiði. Það er eins
og menn trúi að með því að halda útlendingunum í skefjum sé hægt að
skapa hér einhverja útópíu.
Ég man fyrst eftir að hafa heyrt
orðið „útópía“ í háskólanum, þar
sem okkur var kennt að útópía væri
ímyndað fyrirmyndarríki, sem
byggði á fullkomnu félagslegu, lagalegu og stjórnmálalegu kerfi. Thomas More skrifaði árið 1516 bókina
Útópía, þar sem sagt er frá frjálslegu samfélagi þar sem íbúarnir

búa í sátt og samlyndi á meðan allt
það slæma eins og fátækt og eymd
þekkjast ekki.
More var hvorki sá fyrsti né síðasti til að skrifa um útópíur. Til er
sægur af skáldskap sem segir frá
ýmiss konar sæluríkjum og sömuleiðis heimildum sem fjalla um viðleitni manna til að skapa slík samfélög. Saklaust dæmi er trúarlegur
hópur sem kallaði sig Adamista og
var uppi á 2-.4. öld í Norður-Afríku,
en meðlimir hans trúðu því að þeir
hefðu endurheimt upphaflegt sakleysi Adams. Þeir lifðu lífi sínu eins
og því var lýst í sögunni um Eden,
strípluðust um og höfnuðu hugmyndinni um hjónabandið.
Síður skemmtilegt dæmi er þúsund
ára ríki nasista. Hitler persónugerði

það slæma í mannlegu samfélagi,
eins og fátækt og eymd, í ákveðnum
samfélagshópum og taldi sig geta úthýst því úr útópíu sinni með því útrýma þeim. Þannig lét hann myrða
milljónir manna; gyðinga, Pólverja,
sígauna, samkynhneigða, fatlaða og
pólitíska andstæðinga sína, áður en
hann tapaði seinni heimsstyrjöldinni. Hitler drap sig í kjölfarið, fáum
til eftirsjár.
Seinna dæmið sýnir hvernig
útópía eins getur orðið að helvíti
annars. Sem bendir kannski til þess
að útópíur henti betur í skáldskap
en í raunveruleika. Grunnurinn að
fyrirmyndarríki verður að minnsta
kosti seint lagður með því að meina
ákveðnum samfélagshópum inngöngu í það. Svo mikið er víst.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

*¾JA FJÎLSKYLDAN
MÅN ÖETTA ER
NÕJA HÒSIÈ OKKAR

%N ÖETTA LÅK
+LETTUR
INN SEM VIÈ IST NÒ MEIRA
BYGGJUM ¹ EINHVERJU
BYRGI !DOLF

*¹ EN VIÈ ERUM HELDUR
EKKI BERSKJÎLDUÈ FYRIR
UMHVERFINU HÁR ERUM
VIÈ ÎRUGG

%INMITT
ÖAÈ

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

¡G ER LOKS
INS BÒINN AÈ
¡G ¾TLA
¹KVEÈA HVAÈ ÁG
AÈ LEITA
¾TLA AÈ VERÈA
AÈ HVIRFIL
BYLJUM

-JÎG GOTT VEÈUR !È LEITA
FR¾ÈI ER LÅKA SVO EFTIR HVIRFIL
SKEMMTILEG
BYLJUM
HLJËMAR
MJÎG VEL

(ELDURÈU
AÈ HONUM
SÁ ALVARA
MEÈ ÖESSU

!LVEG VISS
UM ÖAÈ

OG ÖAÈ LÅTUR ALLT
ÒT FYRIR AÈ HANN
HAFI LEITAÈ AÈ
EINUM SLÅKUM
HÁRNA INNI

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

%VA ¶Ò SETTIR
EFTIRL¾TIS
N¾RBUXURNAR
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Ævintýri draugahesta
Kl. 17.00
Rússneskir dagar í Bókasafni Kópavogs í tilefni af fyrstu ferðum Spútniks út í geiminn. Sendiherra Rússa,
hr. Viktor Ivanovitch Tatarintsev,
heldur ávarp auk þess sem boðið
verður upp á leikhús fyrir börnin og
fræðslumynd og fyrirlestur um geimferðir. Allir velkomnir.

MENNING FRETTABLADIDIS

¶RIÈJA PLATA SYSTR
VIÈTALI Å .EW 9ORK -AGAZINE
ANNA Å #OCO2OSIE 4HE
ER PLATAN SÎGÈ ÖEIRRA AÈ
GENGILEGASTA TIL ÖESSA EN JAFN
!DVENTURES OF 'HOST
HORSE AND 3TILLBORN FER
FRAMT SÒ FJÎLBREYTTASTA 0LAT
MISVEL Å HLUSTENDUR 
AN VAR AÈ HLUTA TIL UNNIN HÁR ¹
MEÈAN SKRÅBENTAR .EW
LANDI EN UPPTÎKUSTJËRINN 6AL
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GEIR 3IGURÈSSON KOM AÈ EFTIR
VINNSLU HENNAR OG GETA SYST
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URNAR ÖESS Å VIÈTALINU AÈ
""# OG DAGBLAÈINU LÅTT
HANN HAFI KALLAÈ FRAM HIN VIÈ
HRIFNIR OG FINNST NÕJA
KV¾MNISLEGU FJARL¾GU HLJËÈ
SKÎPUNARVERKIÈ FYRIR
SEM Ö¾R LEITUÈU EFTIR 3YSTIR
IN 3IERRA NEFNIR ÖAR TIL D¾MIS
SJ¹ANLEGT OG EKKI SÅNA
N¾GAN ÖROSKA
HLJËÈ Å HESTI SEM HEYRIST UMLA
&YRRI PLÎTUR SYSTR
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IR "INGË

Skáldkonan Marie Gripe látin
Sænska
skáldkonan
Marie
Gripe er látin. Hún var áttatíu
og þriggja ára og hafði átt við
vanheilsu að stríða um nokkurt skeið. Maria Gripe samdi
bækur fyrir börn og unglinga
og og átti að baki yfir þrjátíu
sögur sem skópu henni ómælda
virðingu í heimalandi hennar og
víðar, en verk hennar voru þýdd
á yfir tuttugu og fimm tungumál. Nokkrar þeirra voru kvikmyndaðar.
Hér á landi komu út í þýðingum sögur hennar um Hugo,
Jósefínu, og loks Hugo og
Jósefínu, sögurnar um Elvis
sem hún samdi með eiginmanni
sínum, teiknaranum Harald

"«+-%..4)2 -ARIA 'RIPE NAUT HYLLI OG
VIRÈINGAR FYRIR VERK SÅN

Gripe, og hin makalausa saga
um Sesselju Agnesi. Þá var í ríkisútvarpinu flutt leikrit hennar
Torfdýfillinn flýgur á nóttinni.
Hún var þekkt víða um lönd og
hlaut H. C. Andersen verðlaunin
1974 fyrir framlag sitt til barnabókmennta. Bóndi hennar, Harald Gripe, myndskreytti flestar
bækur hennar en hann lést 1992.
Ef lýsa á verkum hennar einkenndust þau af sterkri trú á
rétt einstaklingsins til að skera
sig úr og vera trúr sínum eiginleikum. Hún var afar næm á
sænskt samfélag og byggði verk
sín gjarna á misbrestum þess í
framferði gegn börnum og unglingum.
PBB
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!SHKENAZY STJËRNAR
Það er jafnan hátíð í bæ
þegar Vladimir Ashkenazy
kemur hingað norður og
stjórnar Sinfóníuhljómsveit
Íslands. Í kvöld verður hann
á hljómsveitarstjórapallinum í bíósalnum á Melunum og leiðir fornvini sína í
sveitinni um hljómalendur
þriggja verka. Hér á landi
hefur hann ævinlega verið
aufúsugestur.
Árið 2002 þáði Vladimir Ashkenazy stöðu heiðursstjórnanda Sinfóníuhljómsveitar Íslands (Conductor Laureat). Sem slíkur kemur
hann hingað til lands að minnsta
kosti einu sinni á ári og stjórnar
hljómsveitinni og að þessu sinni
verður um tvenna tónleika að
ræða. Þeir fyrri verða í Háskólabíói í kvöld, en þeir seinni á Ísafirði á morgun í Íþróttahúsinu
Torfunesi og hefjast þeir klukkan
19.00. Sama efnisskrá verður leikin á báðum tónleikunum.
Vladimir Ashkenazy hefur í
hartnær hálfa öld verið í hópi
fremstu hljóðfæraleikara heimsins. Hann færir sig nú oftar og
oftar á stjórnendapallinn og hróður hans á þeim vettvangi eykst
jafnt og þétt. Það var einmitt í
Háskólabíói sem hann steig sín
fyrstu spor sem stjórnandi. Þá átti
hann að baki glæsilegan feril sem
píanóleikari og verður vafalítið
talinn í hópi þeirra bestu sem slíkur á liðinni öld. Á efnisskrá tónleikanna eru þrjú verk, Melúsína
hin fagra eftir Felix Mendelssohn,
Píanókonsert í a-moll eftir Robert
Schumann og Symphony Fantastique eftir Hector Berlioz. Einleikari á tónleikunum er Gülsin Onay frá Tyrklandi sem hefur
þótt túlka píanókonserta Chopins afbragðsvel og því fróðlegt

að heyra hvaða höndum hún fer
um tónsmíð Schumanns sem tónskáldið samdi sérstaklega fyrir
ástkonu sína og síðar eiginkonu,
Klöru. Konsertinn var lengi í
samningu, nær tíu ár, og er talinn einn sá ljóðrænasti sem sögur
fara af og hefur verið áheyrendum ómælanlegur gleðigjafi frá
frumflutningi hans í Dresden árið
1845.
Ludwig van Beethoven skrifaði
aðeins eina óperu, Fídelíó, en það
var ekki vegna þess að hvatninguna skorti frá vinum hans. Einn
þeirra gekk meira að segja svo
langt að skrifa fyrir hann óperutexta um vatnadísina Melúsínu,
sem fer á land dag einn og verður
ástfangin af dauðlegum manni og
byggir á sama minni og flökkusagan íslenska um meyna í selshamnum sem átti bæði börn á landi
og börn í sjó. Beethoven samdi
aldrei óperuna, en Mendelssohn
hreifst af efninu og samdi forleik
þar sem hann túlkar vatnadísina
fögru á sinn einstaklega heillandi
og litríka hátt.
Draumórasinfónía hins hrifnæma Hectors Berlioz hefur
löngum verið talin ein helsta tónsmíð rómantíska tímabilsins. Forsaga hennar er mörkuð atvikum í
einkalífi skáldsins: þar er að finna
frægt stef sem kennt er við Dag
reiðinnar - Dies Irae-stefið margfræga. Það eru þessi þrjú verk
sem eru á efnisskránni í kvöld og
annað kvöld. Tónleikarnir á Ísafirði verða eins og áður sagði í
Íþróttahúsinu á Torfunesi og hefjast þeir klukkan 19.00. Miðasala
verður við innganginn. Nánast
uppselt er á tónleikana í Háskólabíói í kvöld þegar þetta er ritað og
þá er að sjá hvort þeir sem ekki
fóru suður og enn eru á Ísafirði
grípa ekki tækifærið og skella sér
á Torfunesið og heyra meistarann
stjórna bestu hljómsveit landsins.
PBB FRETTABLADIDIS
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Eini þekkti íbúi Klokochazia á Íslandi?

3*«.6!20 4ONY 3OPRANO FEIGUR MAÈUR Å

FEIGUM Ö¾TTI

Sopranos
deyr út
Fyrsti þátturinn í níu þátta röð
sem á að ljúka sögunni af mafíósanum Tony Soprano fór í loftið
vestanhafs á sunnudagskvöld og
var áhorfið slakt miðað við fyrra
áhorf sem þættirnir nutu. Það
voru ekki nema 7,7 milljónir sem
horfðu en venjubundið áhorf var
um 9,5 milljónir. Áhuginn á glæpalýð New Jersey tók að minnka í
fyrra þegar sápan um aðþrengdar eiginkonur var sett honum
til höfuðs á stöð ABC og náði að
meðaltali 15,7 milljónum áhorfenda, sem var þó það slakasta sem
þær stöllur fengu í áhorf. Fimmta
árið af Sopranos náði 14,4 miljónum áhorfenda að meðaltali. Talsmaður HBO sem framleiðir Sopranos segir venjur sjónvarpsáhorfenda vera að breytast. Líklegra
er að þeir séu bara orðnir þreyttir á karlinum og endalausu klandri
hans. Það er RÚV sem sýnir Sopranos hér á landi.

Franska kamelljónið Labyala Nosfell heldur tónleika í Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld
ásamt félögum sínum Pierre Le Bourgeois
sem leikur á selló og trommuleikaranum William Lopez. Tríóið kom fram á tónlistarhátíðinni
Aldrei fór ég suður um síðustu helgi.
Listamaðurinn, sem franska pressan hefur
líkt við söngfuglinn heitinn Jeff Buckley, heitir fullu nafni Labyala Fela Da Jawid Fel og
kveðst vera frá landinu Klokochazia og syngur á þarlendri tungu, og á ensku og frönsku. Öll
hans list er byggð á sögum frá þessu tilbúna
landi og hann tekur á sig myndir þeirra persóna sem sögurnar fjalla um.
Nosfell er þekktur fyrir tónsmíðar sínar og
söngrödd en ekki síður fyrir afar líflega sviðsframkomu. Henni er vart hægt að lýsa þar
sem listamaðurinn stígur tryllingslegan dans á
meðan hann flytur tónlist sem sumir segja að
sé varla þessa heims.

List Nosfells hefur verið líkt við blöndu af
fjölhæfni Bobby McFerrin með undrakrafti
Joni Mitchell og áhrifamætti Tom Waits. Tónlist hans er sögð einstök blanda af þjóðlagaog rokktónlist sem spannar alls konar blæbrigði en þar spilar tungumálið ekki minni
rullu en hljómarnir. Með hjálp tónlistarinnar
geta hlustendur ferðast aftur til forneskjunnar og hins frumstæða þar sem angurværðin á
sitt skjól. Á tónleikum er Nosfell einnig þekktur fyrir að flytja sköpunarverk sín eins og síbreytilegar lífrænar einingar fremur en eiginleg lög. Sérhverjir Nosfells tónleikar eru því
einstakir og ættu forvitnir unnendur framúrstefnulegrar tónlistar ekki að láta þetta tækifæri fram hjá sér fara.
KHH
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UNDRIÈ HELDUR AÈRA TËNLEIKA SÅNA Å MENN
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,9+,!3+)04)  -%,5.5- 3ENA VERÈUR
ST¾RSTI REKSTRARAÈILI KVIKMYNDAHÒSA HÁR
¹ LANDI ÖEGAR FYRIRT¾KIÈ TEKUR VIÈ REKSTRI
(¹SKËLABÅËS

Sena hefur gert leigusamning við
stjórn Háskólabíós um áframhaldandi rekstur kvikmyndastarfsemi
í húsinu til næstu fimm ára og mun
Sena taka við rekstrinum 1. maí
næstkomandi. Rekstur Háskólabíós hefur verið í höndum Sambíóanna síðan 2002. Fyrir þann
tíma var rekstur í húsinu í höndum fyrirtækis í eigu Sáttmálasjóðs sem reisti húsið, en hann
var stofnaður fyrir bótafé Dana
við sambandsslitin. Háskólinn rak
áður kvikmyndahús í Tjarnargötu
í gömlu íshúsi sem nú heitir Tjarnarbíó. Háskólabíó var reist á árunum 1959-1961.
Með þessum samningi verður
Sena stærsti rekstraraðili kvikmyndahúsa hér á landi. Frá opnun
Smárabíós árið 2001, hefur Sena
verið í örum vexti á kvikmyndahúsamarkaðnum; rekur Smárabíó,
vinsælasta kvikmyndahús
landsins í rúm fimm ár, og einnig
Regnbogann, sem er eina miðbæjarbíóið í Reykjavík, og Borgarbíói
Akureyri sem er stærsta kvikmyndahús utan Reykjavíkur.
Háskólabíó er stærsta kvikmyndahús landsins með mestan
sætafjölda og hefur verið eitt vinsælasta kvikmyndahús landsins
frá opnun þess með frumsýningu
fjölda innlendra og erlendra stórmynda. Það er búið góðum halla
í sölum, stórum sýningartjöldum
og góðu plássi milli bekkja. Sena
og stjórn Háskólabíós hafa fallist
á það að leggjast á eitt við að lyfta
Háskólabíói á þann stall sem það
á heima með markvissum breytingum sem lúta að sölum og öðru
skipulagi kvikmyndahúsa.
Athygli vekur að leigusamningurinn nær aftur fyrir fyrirhugaðan flutning Sinfóníuhljómsveitar
Íslands í tónlistarhúsið nýja eftir
þrjú ár en hún hefur haft þar aðsetur frá því húsið var vígt.
PBB
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Lesendur Gestgjafans hafa óskað eftir því að áhöfn Gestgjafans fjalli um „mömmumatinn“, þennan
gamla og góða. Ákveðið var að verða við þessum óskum og að þessu sinni er það heimilismaturinn
sem fyllir Gestgjafann, nýir og gamlir réttir í bland.
Pönnukökur – Bollur af öllum stærðum og gerðum – Bökur – Gamla góða reykta ýsan – Gómsætt án
sykurs – Roberto Bava – Galakvöldverður á Holtinu – Þrep fyrir þrep – Búðaráp – Sunnudagskakan –
Allrahanda – Molar – Bix – Vínbix – Happdrætti

 Kynntu þér frábær áskriftarkjör í síma , á   eða sendu okkur póst á     
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Listform síðustu aldar er ljósmyndin og hefur ekkert form persónulegrar túlkunar á umhverfi
mannsins náð jafn sterkum tökum
á höfundum og njótendum og ljósmyndin. Fyrirbærið teygði sig
fljótt inn í sálir þjóðanna og naut
snemma gríðarlegrar lýðhylli. Almenningur tók þessa skráningartækni í sína þjónustu og múr milli
hinna menntuðu listamanna akademíunnar og almúgans brotnaði.
Hvert sem augum er litið talar
ljósmyndin til okkar. Um langan aldur var litið á iðnaðarljósmyndun sem annars flokks form:
tískuiðnaðurinn naut þess í skjóli
mikillar afkomu að geta kallað til
verka færustu ljósmyndara hvers
tíma en lítið var látið með verk
þeirra sem listrænt efni. Það er
fyrst á síðustu áratugum liðinnar aldar að tískuljósmyndin fær
verðugan sess sem sérstakt listform þar sem saman koma sviðsetning módelsins í rýminu, snið
og áferð flíkurinnar og sköpunarkraftur þess sem nemur andartakið í réttri lýsingu.
Í dag kl. 17 verður opnuð í
Hafnarborg, menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar, sýning á
verkum franska ljósmyndarans
Gilles Bensimon en hann hefur
á ferli sínum fylgst með framvindu tískunnar á síðustu áratugum og á sýningunni eru mynd-
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ir af mörgum glæsilegum konum
sem hann hefur með störfum
sínum sem ljósmyndari tekið þátt
í að skapa. Þar í flokki eru tískusýningastúlkurnar Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia
Schiffer og Christy Turlington,
en einnig margar þekktar persónur úr kvikmyndaheiminum, eins
og Madonna, Gwyneth Paltrow,
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Sharon Stone, Uma Thurman og
Naomi Watts. Módellistinn leiðir
það í ljós í hvaða áliti Bensimon
er: hann er kominn á efri ár en á
að baki glæsilegan feril og mörg
verka hans eru í dag eftirsótt sem
listaverk, rétt eins og margra annarra ljósmyndara sem sinna fatabransanum sér til lífsviðurværis
beggja vegna Atlantshafsins.
Bensimon hefur ferðast víða
um heim til að finna ljósmyndum
sínum umgjörð og hefur komið
nokkrum sinnum hingað til Íslands með aðstoðarmenn sína og
fyrirsætur.
Hann hefur starfað sem ritstjóri og aðalljósmyndari ELLE
tískutímaritsins síðan 1999 en allt
frá því að tímaritið kom fyrst út
í Bandaríkjunum árið 1985 hefur
Bensimon verið listrænn stjórnandi þess. Eru áhrif hans á samtíð
sína því víðtæk og liggja þræðir
hans víða. Gilles Bensimon hefur
hlotið mikið lof fyrir störf sín og
þykja verk hans sameina afburða
ljósmyndun, tísku og hönnun.
Þá hefur hann líka haldið sýningar og gefið myndir sínar út á
bókum. Á sýningunni í Hafnarborg eru ljósmyndir sem spanna
30 ára feril listamannsins.
Frítt er í hafnfirsk söfn í boði
Glitnis en þessi ljósmyndasýning
er hluti af Frönsku vori á Íslandi.
PBB FRETTABLADIDIS
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KYNNINGU ¹ VERKEFNUM SÅNUM
OG FJALLA MEÈAL ANNARS UM SÎGU
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3ÕNING NEMA
FR¹ ,ISTAH¹SËLA ¥SLANDS Å SAMSTARFI
VIÈ $IETER 2OTH !KADEMÅUNA
STENDUR NÒ YFIR Å 3KAFTFELLI
-ENNINGARMIÈSTÎÈ .EMENDURNIR
TÅU DVÎLDUST ¹ 3EYÈISFIRÈI Å T¾PAR
ÖRJ¹R VIKUR ÖAR SEM ÖEIR UNNU AÈ
VERKUM SÅNUM MEÈ GËÈRI AÈSTOÈ
HEIMAMANNA 3ÕNINGIN BER ÖVÅ
MIKINN KEIM AF STAÈNUM EN ER
ENGU AÈ SÅÈUR ¹KAFLEG FJÎLBREYTT
6EGNA ÒTSKRIFTAR FR¹ ,ISTAH¹SKËLA
¥SLANDS HEFUR SÕNINGAR LOKUM VERIÈ
FLÕTT 3ÕNINGIN MUN ÖVÅ STANDA TIL
LAUGARDAGSINS  MAÅ 3ÕNINGIN ER
OPIN FÎS SUN MILLI KL  OG  EÈA
EFTIR SAMKOMULAGI

F  "ORGHILDUR «SKARSDËTTIR
SÕNIR VERKIÈ /0.52 SÎGUR FR¹
LIÈNUM TÅMA Å LJËSI MYNDA Å
,ISTASAFNI !3¥ VIÈ &REYJUGÎTU
5PPISTAÈAN Å SÕNINGINNI ER ¾TTAR OG
FJÎLSKYLDUSAGA SEM TENGIST HINUM
ÕMSU STÎÈUM ¹ SUNNANVERÈU LAND
INU N¹TTÒRUNNI ÖAR OG HÒSUNUM
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STÓRDANSLEIKUR

OG 'UÈRÒN "ENËNÕSDËTTIR SÕNA Å
.ÕLISTASAFNINU VIÈ ,AUGAVEG 
SÕNINGUNNI ERU INNSETNINGAR EFTIR
LISTAKONURNAR EN SÕNINGIN STENDUR ÒT
APRÅLM¹NUÈS

5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

STÓRDANSLE

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00
MIÐAVERÐ 1500 KR.
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

 APR LAU  SÕNING KL 

22.mars ﬁmmtud. 2.sýn kl. 20:00

 APR FÎS  SÕNING KL 

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

 APRlaugard.
LAU  4.sýn
SÕNING

24.mars
kl.KL
20:00

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

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is
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STYRKIR EINKASÕNINGU HENNAR SEM STEND
UR YFIR Å EINU ÖEKKTASTA NÒTÅMALISTASAFNI
HEIMS 03 Å .EW 9ORK

Styrkja
myndlist
Kynningarmiðstöð
íslenskrar
myndlistar auglýsir nú styrki til
verkefna íslenskra listamanna erlendis.
Miðstöðin var stofnuð vorið 2005
og frá þeim tíma hefur miðstöðin veitt fimmtíu og sex listamönnum styrki, en styrkjakerfi miðstöðvarinnar hefur að leiðarljósi
að kynna verk íslenskra myndlistarmanna erlendis. Svokallaðir
„skyndistyrkir“ veita listamönnum möguleika á að grípa tækifæri
sem bjóðast með skömmum fyrirvara. Hægt er að sækja um slíka
styrki hvenær sem er.
Viðameiri styrkir miðstöðvarinnar eru veittir til stærri verkefna. Listamenn geta meðal annars sótt um styrki vegna viðameiri verkefna, rannsóknaferða
og sýningarhalds, til útgáfu sýningarskrár eða annars kynningarefnis. Styrkjakerfið gerir Kynningarmiðstöðinni kleift að styðja
við bakið á ungum og upprennandi listamönnum sem og þeim
sem þegar hafa fest sig í sessi.
Miðstöðin á einnig í samstarfi við
Iceland Express um að veita listamönnum flugmiða vegna verkefna
þeirra erlendis.
Meðal styrkþega Kynningarmiðstöðvarinnar eru Steina Vasulka, Ragnar Kjartansson, Rúrí,
Gabríela Friðriksdóttir, Steingrímur Eyfjörð og Katrín Sigurðardóttir.
Umsóknarfrestur er til 20. apríl
en frekari upplýsingar um styrkina má finna á vefsíðu miðstöðvarinnar; http://www.cia.is/styrkir/
index.htm
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SKRAUTFJÎÈURIN Å HATT NORÈANMANNA ER
NÕSTOFNAÈUR KVIKMYNDAKLÒBBUR

KvikYndi á
Akureyri
Kvikmyndaklúbb
Akureyrar,
KvikYndi, verður hleypt af stokkunum í kvöld með sýningu ítölsku
myndarinnar „Non ti muovere“ í
Nýja bíói. Víst er að norðanmenn
taka framtaki þessu fagnandi
þar sem tvö kvikmyndahús eru á
staðnum sem eru fjölsótt af Akureyringum og nærsveitamönnum.
Sýning myndarinnar hefst kl. 18
en áður verður boðið upp á ítalskar guðaveigar og skemmtilegheit
í anddyri kvikmyndahússins þar
sem áhugasamir geta kynnt sér
fyrirhugaða starfsemi klúbbsins.
Frá og með næsta mánudegi
verða síðan sýningar í Borgarbíói
frá kínverska menningarsvæðinu en þá verða sýndar myndirnar
„In the Mood For Love“, „Beijing
Bicycle“ og „Three Times“.
Sýningar hefjast kl. 18 og er
aðgangur ókeypis líkt og í kvöld
en gestum er boðið að skrá sig í
klúbbinn á staðnum.

Tríó Reynis Sigurðssonar, TRES,
heldur í tónleikaferð um landið og hyggst leika á sex stöðum á
næstu dögum. Á efnisskránni eru
djassskotnar útsetningar á lögum
eftir Sigfús Halldórsson, Jón Múla
Árnason, Atla Heimi og Oddgeir
Kristjánsson en einnig verk eftir
Astor Piazzolla, Joseph Haydn,
Gerry Mulligan, John Lewis, Antonio Carlos Jobim, Johann Sebastian Bach og Charlie Parker.
Rúnturinn hefst á Blönduósi
en þar leikur tríóið annað kvöld
á veitingastaðnum „Við árbakkann“. Síðan liggur leiðin til Húsavíkur, Akureyrar, Borgarness,
Kirkjubæjarklausturs og Hafnar
í Hornafirði.
Tríóið skipa Reynir Sigurðsson

sem leikur á víbrafón, Jón Páll
Bjarnason gítarleikari og Gunnar Hrafnsson bassaleikari. Munu
þeir félagar einnig halda námskeið og leika með nemendum tónlistarskóla á þeim svæðum sem
þeir heimsækja en forsprakki
hópsins, Reynir Sigurðsson, hefur
sinnt kennslu í tónmennt og slagverksleik, harmónikuleik og samspili í Reykjavík og nágrenni frá
árinu 1965.
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Málhalt ofurkvendi og dvergur
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST Å BÅË
,ITTLE -ISS 3UNSHINE

'OTT GL¹P

-EET THE 2OBINSONS

3CIENCE OF 3LEEP
&URÈULEGUR KÎNNUNAR
LEIÈANGUR Å DRAUMAVERÎLD
MANNANNA

,ÅFLEG FJÎLSKYLDUMYND %KKI
SPILLIR FYRIR AÈ H¾GT ER AÈ
SJ¹ HANA Å ÖRÅVÅDD

-ESTA HETJA HVÅTA TJALDSINS
4WIN 0EAKS DVERGURINN LEIKINN AF -ICHAEL * !NDERSON

(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST ¹ MYNDBANDI
"ABEL OG #HILDREN OF -EN

-ESTI SKÒRKURINN
)LSA THE 3IBERIAN 4IGRESS

(VAÈA KVIKMYND HEFUR HAFT MEST ¹HRIF ¹ ÖIG
"ABEL VAR MJÎG ¹HRIFAMIKIL

(VER ER VERSTA KVIKMYND SEM ÖÒ HEFUR SÁÈ
4HE 7EDDING 0LANNER MEÈ *ENNIFER ,OPEZ ¹SAMT FLEIRI STËRSLYS
UM SEM HAFA REKIÈ ¹ FJÎRUR MÅNAR

(EFUR ÖÒ GR¹TIÈ Å BÅË
*¹
5PP¹HALDS ÅSLENSKA PERSËNAN
*ËN /DDUR OG *ËN "JARNI
-ESTA KVIKMYNDASTJARNA ALLRA TÅMA
*AMES 3TEWART SM¹M¾LTUR !MERÅKANI SEM VAR ALLT
AF Å (ITCHCOCK MYNDUNUM

%F ÖÒ FENGIR AÈ VELJA ÖÁR KVIKMYND TIL AÈ LEIKA Å HVERNIG
V¾RI SÎGUÖR¹ÈURINN HVER V¾RI LEIKSTJËRI OG HVER MYNDI
LEIKA ¹ MËTI ÖÁR
$AVID ,YNCH LEIKSTÕRÈI 4WIN 0EAKS DVERGURINN V¾RI MËTLEIK
ARI MINN OG ÁG V¾RI M¹LHALT ILLGJARNT OFURKVENDI -YNDIN
GERIST ¹ MEÈFERÈARHEIMILI ÖAR SEM OFURKVENDIÈ REYNIR AÈ
HRISTA AF SÁR NOKKRA LESTI UNDIR LEIÈSÎGN DVERGSINS SEM
TALAR AFTUR ¹ BAK OG HÒN SKILUR EKKI NEITT

BIO FRETTABLADIDIS

(ROÈI MEÈ ASÅSKUM ¹HRIFUM
Að undanförnu hefur borið
töluvert á asískum áhrifum í hrollvekjum á hvíta
tjaldinu. Draumaverksmiðjan í Hollywood hefur ekki
aðeins lagt upp úr því að
endurgera asískar hryllingsmyndir með misjöfnum
árangri heldur hafa leikstjórar og annað fagfólk
flutt sig milli álfa.

$% .)2/ /' $!-/. %INN FREMSTI STËRLEIKARI HEIMS SEST Å LEIKSTJËRASTËLINN OG STÕRIR

'ËÈA HIRÈINUM $AMON

Stjörnuhirðir
Þeir sem elska stjörnumprýddar kvikmyndir ættu að fá sitthvað
fyrir sinn snúð um helgina. Kvikmyndirnar Perfect Stranger og
The Good Shepherd eiga það báðar
sameiginlegt að skarta mörgum
af stærstu kvikmyndastjörnum
Hollywood um þessar mundir.
Reyndar jafnast engin þeirra
á við Robert De Niro, sem leikstýrir The Good Shepherd en hún
verður frumsýnd í Sambíóunum á
föstudaginn. Þetta er í annað skiptið sem leikarinn sest í leikstjórastólinn en hann gerði A Bronx Tale
fyrir meira en áratug. De Niro er
sjálfur vanur góðum leikstjórum
en hann var um tíma fyrsti leikarinn sem Martin Scorsese réð í kvikmyndir sínar og eru þeir félagar

"%229 /' "25#% 2ANNSËKNABLAÈAMAÈ
URINN 0RICE RANNSAKAR DULARFULLT MORÈ
VINKONU SINNAR OG KEMST Å T¾RI VIÈ HINN
RÅKA OG VALDAMIKLA (ILL

enn þann dag í dag góðir vinir. Umfjöllunarefnið gæti ekki verið ólíkara því í staðinn fyrir stræti New
York-borgar skyggnist De Niro
bak við tjöldin hjá CIA og skoðar söguna bak við þessa umdeildu
leyniþjónustu. Matt Damon leikur Edward Wilson sem er ráðinn
til OSS á tímum seinni heimstyrjaldarinnar en sú stofnun var forveri CIA. Fljótlega gerir hann sér
grein fyrir því að leynd og njósnir eru stór hluti þess að tryggja
öryggi Bandaríkjanna. Starfið
heltekur fljótt Wilson sem stendur
frammi fyrir þeirri erfiðu spurningu hvort það sé þess virði að
fórna fjölskyldunni fyrir vinnuna.
The Good Shepherd hefur fengið
ágætis dóma en með Damon leika
þau Angelina Jolie og Alec Baldwin stór hlutverk í myndinni.
The Perfect Stranger verður frumsýnd í kvikmyndahúsum
Senu á föstudaginn en hún segir
frá rannsóknarblaðakonunni Rowenua Price sem rannsakar morð á
vinkonu sinni. Fljótlega kemst hún
að raun um að vinkonan tengist
hinum valdamikla forstjóra Harrison Hill. Price ákveður að dulbúast
og komast í tæri við Hill en kemst
fljótlega að raun um að hún er ekki
sú eina sem leikur tveimur skjöldum. Þau Bruce Willis og Halle
Berry leika aðalhlutverkið í þessar erótísku spennumynd en Willis
er í óða önn að leggja lokahöndina
á fjórðu myndina um harðhausinn
John McClane.

„Þessi bylgja af asískum hrollvekjum hefur haft mikil áhrif á
þá uppsveiflu sem almennt hefur
verið í framleiðslu á slíkum myndum á undanförnum árum,“ segir
Úlfhildur Dagsdóttir, bókmenntafræðingur og sérleg áhugakona
um hrollvekjur. Hún staðsetur
upphaf þessarar bylgju við myndir Quentins Tarantino sem komu
asísku költi og neðanjarðarmenningu í tísku vestanhafs en á sama
tíma fóru vinsælir leikstjórar
frá Hong Kong að hasla sér völl í
Hollywood. „Á þeim tíma fóru að
koma fram asísk áhrif í bandarískum hasarmyndum. Gott dæmi
um samruna hrollvekju og hasarmyndar að asískum sið er til dæmis
myndin Face/Off í leikstjórn Johns
Woo.“ Sem annað dæmi um blöndun asískra og vestrænna áhrifa á
hvíta tjaldinu nefnir hún myndina The Decent frá 2005 sem Bretinn Neil Marshall skrifaði og leikstýrði. „Þar voru til dæmis einhverjir tónar sem minntu mig á
þessa tilfinningalegu undiröldu
sem oft einkennir asísku myndirnar,“ útskýrir Úlfhildur.
Sem dæmi um velheppnaða
endurgerð nefnir hún síðan fyrstu
Ring-myndina frá 2002 sem gerð
var eftir japönsku myndinni
Ringu. Framhaldsmyndir hennar
eru að margra mati mun síðri en
fyrsta Ring-myndin og gildir það
einnig um myndina The Grudge
sem japanski leikstjórinn Takashi Shimizu skrifaði og endurgerði fyrir Bandaríkjamarkað
árið 2004. Hins vegar segist Úlfhildur ekki merkja asísk áhrif á
endurgerðum klassískra hrollvekja á borð við The Hills have

(6!¨ %2 -%¨ ¶%33! &5',! -!--! ¥ HROLLVEKJUNNI 4HE -ESSENGERS ¹S¾KJA ALLS
KYNS ANNARLEGAR FURÈUR SAKLEYSINGJA ¹ SËLBLËMABËNDAB¾ Å .ORÈUR $AKOTA

AN 'UTIERREZ SEM GERÈI TIL AÈ MYNDA HANDRIT SKRIÈDÕRATRYLLISINS 3NAKES ON A 0LANE OG
LEIKSTJËRANUM OG HÎFUÈPAUR 'HOST (OUSE FRAMLEIÈSLUFYRIRT¾KISINS 3AM 2AIMI

og fljótt kemur í ljós að húsið á sér
hryllilega sögu. Fortíð dótturinnar, sem á vissan hátt ber ábyrgð á
málleysi bróðurs síns kemur líka
upp á yfirborðið þegar henni gengur illa að sannfæra foreldra sína
um þær hættur sem steðja að fjölskyldunni. Í aðalhlutverkum eru
Dylan McDermott og Penelope
Ann Miller sem leika foreldrana
ólukkulegu og leikkonan unga
Kristen Stewart, sem þekkt er
fyrir hlutverk sitt í myndinni The
Panic Room, en hún þykir sýna
góða spretti í hlutverki angistarfullu unglingsstúlkunnar.
Pang-bræðurnir hafa fengið
misjafna dóma fyrir myndina en
hún þykir forvitnileg blanda af asískum hryllingi í ofur-amerískri
umgjörð. Að þessu sinni láta þeir
sér nægja að sitja í leikstjórastólunum en þessir fjölhæfu menn eru
einnig handritshöfundar, framleiðendur og klipparar í hjáverkum. Um þessar mundir vinna þeir
að spennumyndinni Time to Kill
með stórstjörnunni Nicolas Cage
og að handritsgerð bandarískrar aðlögunar á The Eye sem mógúllinn Tom Cruise mun framleiða
ásamt félaga sínum Paul Wagner.
Leikstjórn hennar verður í höndum tveggja næsta óþekktra leikstjóra, Frakkanna Davids Moreau
og Xaviers Palud.
Úlfhildur tekur undir að aðdáendur hrollvekja horfi mikið til
austurs og að aðstandendur kvikmyndahúsa mættu gera meira af
því að sýna myndir þaðan en ekki
aðeins framleiðslu frá Bandaríkjunum. „Eins og margir hafa bent
á ríkir ákveðin einhæfni í kvikmyndahúsum almennt sem er
næstum óskiljanleg miðað við vinsældir kvikmyndahátíða,“ segir
Úlfhildur og áréttar að hún væri
einnig til í að sjá fleiri myndir frá
Suður-Ameríku en þarlendir leikstjórar hafa einnig verið að gera
mjög eftirtektarverða hluti að
undanförnu.
Áhugafólk um hryllingsmyndir lætur þó varla nýjustu Pangmyndina fram hjá sér fara og ekki
spillir að á morgun er föstudagurinn þrettándi og því viðeigandi að
láta hræða úr sér líftóruna.
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KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Eyes og The Texas Chainsaw
Massacre.
Úlfhildur
segir
mynd
bræðranna Oxide og Danny Pang,
Gin gwai (The Eye) eina áhugaverðustu hrollvekju síðari ára en
nú er unnið að bandarískri endurgerð hennar. Á morgun verður
frumsýnd hér á landi hryllingsmyndin The Messengers en hún
er fyrsta myndin sem tvíburarnir
gera á ensku eftir að leikstjórinn
Sam Raimi réð þá til liðs við framleiðslufyrirtækið Ghost House og
lóðsaði þá til Bandaríkjanna.
Í myndinni segir frá fjölskyldu sem flýr stórborgarlífið og
hyggst snúa sér að sólblómarækt
í Norður-Dakota. Unglingsstúlkan Jesse er ekki sátt við þá ráðagerð og þegar hljóður yngri bróðir hennar Ben fer að sjá verur á
ferli á bænum er fjandinn laus.
Sendiboðar þessa ófagnaðar eða
draugagangs eru undarlegir fuglar sem minna töluvert á krákur
Hitchcocks en eru reyndar tékkneskir hrafnar sem hafa komið við
fleiri sögur, til dæmis leikið í stórmyndinni Cold Mountain.
Jesse þarf að eiga við draugaganginn á bóndabænum sem
hefur undarlega asískt yfirbragð

Háþrýstiþvottatæki
Úrvals háþrýstitæki á góðu verði.
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Tarantino í tvennt Reiði guðanna verðlaunuð
Terror með Rose
KvikmyndaMcGowan
sem
framleiðandinn
Robert Rodriguez
Harvey Weingerir.
stein
segist
vera að íhuga
Weinstein segþað
alvarlega
ist sannfærður um
að skipta kvikað myndirnar eigi
myndinni The
eftir að njóta sín
Grindhouse
í
betur sem tvær
tvennt. Myndog telur vefsíðan
in hefur feng- 4!2!.4)./ .ÕJASTA MYND HANS 4HE
Pagesix.com að
ið afleita dóma 'RINDHOUSE HEFUR FENGIÈ AFLEITA AÈSËKN þessi
tilhögun
og
skelfilega OG SL¾MA DËMA .Ò VILL FRAMLEIÈANDI
komi sterklega til
dræma aðsókn MYNDARINNAR SKIPTA HENNI Å TVENNT
greina. „Ég held
og Weinstein er
að fólk hafi ekki
reiðubúinn að beygja sig undir
áttað sig á því hvað við vorum að
dóm áhorfenda. Myndin er reyndgera, þetta var í raun tvær fyrir
ar tvær í einni, Death Proof sem
eina. Ég skil heldur ekki stærðleikstýrt er af Quentin Tarantifræði en vil gjarnan koma til móts
no og skartar Kurt Russell í aðvið áhorfendur,“ lét Weinstein
alhlutverki og hins vegar Planet
hafa eftir sér.
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,EONARDO $I#APRIO HELDUR ¹FRAM
AÈ VERA PËLITÅSKUR EN VARLA HEFUR
ÖAÈ FARIÈ FRAMHJ¹ NOKKRUM MANNI
AÈ HANN ER ¹ FORSÅÈU bGR¾NSm TÎLU
BLAÈS 6ANITY &AIR MEÈ ÅSBJARNARHÒN
INUM +NÒTI .Ò BERAST FRÁTTIR AF ÖVÅ
AÈ NÕJASTA VERKEFNIÈ
SEM HANN ¾TLI AÈ
TAKA SÁR ¹ HENDUR
FJALLI UM HRYÈJU
VERKASAMTÎKIN AL
+AÅDA OG HYGGST
$I#APRIO LEIKA
GAMLAN #)!
STARFSMANN
SEM F¾R
ÖAÈ HLUT
VERK AÈ
LEITA UPPI
HRYÈJU
VERKAHËP
Å *ËRDANÅU
SKÎMMU
EFTIR
HRYÈJUVERKIN Å .EW 9ORK ,EIKSTJËRI
MYNDARINNAR ER ENGINN ANNAR EN
2IDLEY 3COTT OG HENNI HEFUR ÖEGAR
VERIÈ GEFIÈ VINNUHEITIÈ "ODY OF
,IES
3EAN 0ENN HYGGST LEIKA Å STËRMYND
INNI #ROSSING /VER EN HÒN TEKUR
¹ EINHVERJU MIKILV¾GASTA INNAN
RÅKISM¹LI "ANDARÅKJANNA ËLÎGLEG
UM INNFLYTJENDUM !ÈALHLUTVERK
IN ERU Å HÎNDUM (ARRISON &ORD OG
2AY ,IOTTA SEM LEIKA STARFSMENN
ÒTLENDINGASTOFNUNAR
SEM ELTA UPPI INN
FLYTJENDUR SEM ERU
¹N GR¾NA KORTSINS
0ENN
¾TLAR
ÖË EKKI
AÈ
VERA
LENGI ¹
TÎKU
STAÈ
EN
SAMKV¾MT
IMDBCOM
HYGGST LEIKAR
INN AÈEINS EYÈA
ÖREMUR DÎGUM Å
TÎKUR 0ENN HEFUR
LÎNGUM VERIÈ ÖEKKTUR FYRIR STJËRN
M¹LASKOÈANIR SÅNAR OG VAR LENGI VEL
ORÈAÈUR VIÈ FORSETAFRAMBOÈ
¶AÈ ERU EKKI BARA 3TR¹KARNIR SEM
LEITA AÈ ARFTÎKUM SÅNUM ÖVÅ NÒ
HYGGST HASARMYNDA OG H¹LOFTALEIK
ARINN *ACKIE #HAN HLEYPA AF STOKK
UNUM RAUNVERULEIKAÖ¾TTI SEM
HEFUR ÖAÈ AÈ MARKMIÈI AÈ FINNA
N¾STA *ACKIE #HAN ¶¾TTIRNIR VERÈA
SÕNDIR Å KÅNVERSKU SJËNVARPI OG
HAFA HLOTIÈ NAFNIÈ b,¾RLINGURINNm
EN #HAN LÁT HAFA EFTIR SÁR AÈ ÖAÈ
V¾RI TIL MIKIÈ AF GËÈU BARDAGAFËLKI
b%N ÖAÈ ER BARA SVO LEIÈINLEGT AÈ
HORFA ¹ ÖAÈ %F ÖÒ BLANDAR SAMAN
KUNG FU OG DANSI
FER ÖETTA FYRST AÈ
VERÈA SKEMMTI
LEGTm

„Making of“-myndin Wrath of Gods eða Reiði guðanna eftir Jón Gústafsson fékk áhorfendaverðlaunin á Kvikmyndahátíðinni í Oxford nýlega. Myndin
lýsir þeim aðstæðum sem kvikmynd Sturlu Gunnarssonar, Bjólfskviða, var gerð við en kvikmyndagerðarmennirnir þurftu að glíma við óblíð náttúruöfl og
trega peningamenn. Þrátt fyrir að Bjólfskviða hafi
fengið blendin viðbrögð á sínum tíma virðist myndin um hana njóta mikillar hylli enda þykir hún varpa
skemmtilegu ljósi á kvikmyndagerð í harðbýlu landi.
Þá skemmir varla fyrir að aðalleikari Bjólfskviðu,
Gerard Butler, kemur mikið fyrir í
Reiði guðanna en hann leikur einmitt aðalhlutverkið í kvikmyndinni 300, sem hefur verið að slá
hvert aðsóknarmetið á fætur
öðru.
*«. '²34!&33/. +VIKMYNDIN UM
KVIKMYNDINA "JËLFSKVIÈU ÖYKIR UM
MARGT SKEMMTILEG OG FORVITNILEG

"*«,&3+6)¨! +VIKMYNDAGERÈARMENNIRNIR ÖURFTU AÈ F¹ST VIÈ
ËBLÅÈ N¹TTÒRUÎFL OG TREGA PENINGAMENN
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 0RËFAÈU
... að blanda sítrónusafa og vatni í skál og
láta það rúlla í örbylgjuofninum í stutta
stund. Hann mun ilma eins og nýr.

Borðar skjaldbökur en ekki lifur
(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
3KELFISKS /G BARA SJ¹VARFANGS EINS OG ÖAÈ
LEGGUR SIG
"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
,AXINN SEM ÁG ELDAÈI Å G¾RKVÎLDI ¶AÈ
VAR OFSALEGA GËÈUR ÅSLENSKUR LAX Å SOJA
CHILÅLEGI 3VO VAR AVËKADË OG ¹VAXTASALAT
MEÈ ÖESSU
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR
*¹ ÁG HEF ALDREI GETAÈ BORÈAÈ LIFUR ¡G ER
BÒINN AÈ MARGREYNA VIÈ ËLÅK T¾KIF¾RI OG
MEÈ MISMUNANDI MATREIÈSLUAÈFERÈUM ¡G
KEM HENNI EKKI NIÈUR
,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM
+ÒSKÒS ÖAÈ ER ALGJÎR SNILLDARUPPFINNING ¡G
ELDAÈI ÖAÈ FYRST FYRIR NOKKRUM M¹NUÈUM
ÖAÈ ER OFSALEGA SNIÈUGT MEÈL¾TI 4EKUR
ÖRJ¹R MÅNÒTUR AÈ ÒTBÒA OG HENTAR SEM

MEÈL¾TI EÈA EITT OG SÁR
(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA
BETUR
¶¹ BORÈA ÁG JAPANSKAN MAT *APANSKT ELD
HÒS ER ALVEG ROSALEGA HEILSUSAMLEGT OG
LÁTT OG OFBOÈSLEGA ËLÅKT VESTR¾NNI ELDA
MENNSKU 3EM GERIR ÖAÈ AÈ VERKUM AÈ
MANNI LÅÈUR HREINLEGA BETUR EFTIR AÈ HAFA
BORÈAÈ JAPANSKAN MAT Å NOKKRA DAGA
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM
%KKI NEITT AF ÖVÅ AÈ MÁR FINNST SVO GAMAN
AÈ BREYTA TIL .ÒNA ER HANN TËMUR AF ÖVÅ AÈ
ÁG ER ¹ FULLU AÈ SÕNA +ILLER *OE Å "ORGARLEIK
HÒSINU ¥ SEINNI TÅÈ ER OFTAST TIL RAUÈUR CHILÅ
OG HVÅTLAUKUR
%F ÖÒ YRÈIR FASTUR ¹ EYÈIEYJU HVAÈ
T¾KIRÈU MEÈ ÖÁR
+RYDDSK¹P 3VO MYNDI MAÈUR BARA STINGA

SÁR TIL SUNDS OG VEIÈA Å
MATINN
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA
SEM ÖÒ HEFUR BORÈAÈ
¡G HEF BORÈAÈ SKJALD
BÎKUR ¥ -EXÅKË ¹T ÁG
ENGISPRETTUR ¶¾R
VORU MEÈ SALTI OG
CHILÅ SVONA EINS
OG SNAKK 3VO
DRAKK ÁG TUTTUGU
¹RA GAMLAN
DRYKK FR¹ +ÅNA Å
SÅÈUSTU HERTOGA
VEISLU /FAN Å
FLÎSKUNNI L¹ SALA
MANDRA EÈA EIN
HVER EÈLA

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS
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Suður-afrískar kanónur
Kanonkop er eitt frægasta vínhús Suður-Afríku þótt ekki sé það stórt.
Þau fjögur vín sem fyrirtækið framleiðir komu á markað hér nýverið.
Langt er um liðið síðan ég hef fagnað jafn innilega nýju innleggi í vínflóruna hérlendis. Vínin eru aldeilis frábær og vonandi taka íslenskir
vínáhugamenn þeim fagnandi til að þau haldist inni í vínbúðum. Það
gæti reynst þrautin þyngri því vínin eru ekki ódýr og það hafa verið
örlög flestra samlanda þeirra sem kosta mikið meira en þúsundkall
að detta úr hillum vínbúðanna eftir nokkra mánuði. Mörg ódýr suðurafrísk vín hafa náð miklum vinsældum hér á landi. Þannig er DrostdyHof mest selda kassavínið. En dýrari vínin hafa átt erfiðara um vik
og ekki náð að kveikja í vínáhugamönnum. Mörgum þykja þau gróf
og meiri um sig en góðu hófi gegnir. Kanonkop gæti breytt þessari
mynd. Vínin eru afar fínleg og evrópsk í stíl enda yfirlýst markmið
fyrirtækisins að vera álitið svar Suður-Afríku við fremstu vínhúsum
Bordeaux sem flokkuð eru í fyrsta yrki.
Ekki verður annað sagt en að Kanonkop sé með fókusinn í lagi.
Framleiðir aðeins fjögur rauðvín. Kanonkop Kadette (1.680 kr.) er
ágætur byrjunarreitur. Blanda þar sem pinotage er ríkjandi. Pinotage
er höfuðþrúga Suður-Afríku. Blendinsþrúga sem var búin til fyrir
tæpri öld, bræðingur pinot noir og cinsaut. Vín úr henni eru jafnan
djúprauð, kröftug og heit. Sumum finnst þau minna á brennt gúmmí,
á jákvæðan hátt þó. Vín úr pinotage eru ekki allra. Vinkona mín Dominique Plédel Jónsson, skólastjóri Vínskólans, er ekki
mikill aðdáandi pinotage en segir Kanonkop Pinotage
(2.690 kr.) besta vín úr þrúgunni sem hún hafi smakkað. Get ég tekið undir þau orð. Var ekki síður hrifinn
af Kanonkop Cabernet Sauvignon (2.690 kr.), en leikni
Afríkumannanna með þá þrúgu er einstök og ekki oft
nægur gaumur gefinn í allri pinotage-umfjölluninni.
Flaggskipið er svo Kanonkop Paul Sauer (2.980 kr.).
Klassísk Bordeaux-blanda sem gagnrýnendur halda
ekki vatni yfir. Einn aðdáandi er Einar Thoroddsen vínlæknir, sem telur vínið það fremsta úr álfunni.
Kanonkop er fjölskyldufyrirtæki og heldur
nú fjórða kynslóðin um taumana. Er staðsett í
Stellenbosch, einu helsta vínræktarsvæði landsins. Nafnið er dregið af hæð sem gnæfir yfir vínekrurnar og mætti íslenska sem „Hólkahóll“.
Þar var hleypt af fallbyssu fyrr á tíð þegar skip
sáust stefna á Höfðaborg. Streymdu þá bændurnir úr héraðinu til borgarinnar að selja sjómönnum varning sinn.
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3UÈUR AFRÅSKU VÅNIN HAFA GOTT AF UMHELLINGU %KKI ÖARF
ALLTAF FÅNAR KARÎFLUR Å SLÅKT /PNAR OG BELGMIKLAR VATNS
KÎNNUR GERA SAMA GAGN (RAUSTLEG AÈFERÈ SEM PASS
AR VIÈ KANËNUVÅN

UVG

UNG VINSTRI GRÆN

UMHVERFISSMIÐJA
VISTVERND Í VERKI

Umhverﬁsvernd frá degi til dags!
Ung vinstri-græn standa fyrir umhverﬁssmiðju,
vistvernd í verki.
Smiðjan verður í Suðurgötu 3,
Reykjavík, kl: 20:00

Allir velkomnir

*%.3 %)+%. "RUGGMEISTARI DANSKA BJËRHÒSSINS *ACOBSEN VAR STADDUR HÁR ¹ LANDI NÕVERIÈ AÈ KYNNA G¾ÈABJËR ÒR SMIÈJU #ARLSBERG
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"JËR SEM PASSAR MEÈ
SKRÅTNA ÅSLENSKA MATNUM
Danski bruggmeistarinn
Jens Eiken kom til Íslands á
dögunum. Einar Logi Vignisson ræddi við hann um
Jacobsen-bjórinn sem kemur á markað hér um næstu
mánaðamót.
Íslendingar eru á góðri leið með
að ná í skottið á hinum Norðurlöndunum í bjórdrykkju þótt enn
sé einhver vegur að ná frændum okkar Dönum. Ljós lagerbjór
er um 99 prósent af sölunni en þó
hefur sala á öli og öðrum bjórtegundum aukist hægt og bítandi.
Í Evrópu er þessi þróun komin
lengra og sífellt meiri áhugi og
sala á gæðabjórum. Helst sá áhugi
í hendur við aukinn áhuga á vínum
og iðulega fylgist það að þeir sömu
og komast á bragðið með góð vín
vilja kynna sér flóknari bjór.
Svokölluð
örbrugghús
eða
míkróbrugghús hafa skotist upp
eins og gorkúlur um alla álfuna. Í
Danmörku einni eru slík brugghús
hátt í hundrað. Bjórrisinn Carlsberg stefnir að því að vera leiðandi
í þessari þróun og stofnaði fyrir
tveimur árum míkróbrugghúsið
Jacobsen. Það er nefnt eftir stofnanda fyrirtækisins, J.C. Jacobsen,
og þótti löngu tímabært að nafn
hans væri dregið fram. Jacobsen
skírði hið heimsfræga brugghús
eftir Karli syni sínum og hæðinni
sem brugghúsið stendur á. Hóla
og hæðir kalla Danir berg og vörumerkið Carlsberg var fætt.

.OTAR HVÎNN Å BJËRGERÈ
Það er alltaf gaman að hitta fólk

sem hefur gríðarlega ástríðu fyrir
starfi sínu. Talar um það af slíkum ákafa að vonlaust er að hrífast ekki með. Bruggmeistarinn
Jens Magnus Eiken virkaði á mig
eins og unglingur sem nýbyrjaður
er í popphljómsveit þegar ég hitti
hann fyrir nokkrum vikum. Jens
er lyfjafræðingur að mennt sem
lét drauminn rætast og gerðist
bruggmeistari. Hann hafði mikinn
áhuga á íslensku hráefni og þeim
miklu möguleikum sem væru
fyrir hendi hérlendis að búa til
gæðabjór. „Ég nota hvönn í bjórana mína, þið eigið nóg af henni,“
sagði Jens. Hann var staddur hér
á landi til að kynna Jacobsen-bjórinn sem fást mun í vínbúðum frá
1. maí en er þegar kominn í sölu
á nokkrum betri veitingastöðum.
Á veitingastaðnum Silfri á Hótel
Borg voru haldnir Jacobsen-dagar
þar sem settur var saman matseðill þar sem mismunandi tegundir
Jacobsen-bjórs rímuðu við réttina.
„Við hugsum þennan bjór fyrst
og fremst með mat. Það er mikilvægt að hafa það í huga þegar fólk
smakkar bjórinn okkar. Hann er
sterkur til að kalla fram öll helstu
einkenni hráefnisins. Þetta er ekki
bjór til að drekka í miklu magni
heldur að njóta í rólegheitum.“

4ILRAUNASTARFSEMI MIKILV¾G
„Við búum til nokkrar ólíkar týpur
til að para við mismunandi mat.
Saaz Blonde er ljós bjór í belgískum stíl þar sem við notum tékknesku saaz humlana og hvönnina
sem ég minntist á. Þetta er bjór
sem hefur komið einstaklega vel
út með íslenska fisknum og ræður
vel við miklar sósur. Dökki bjór-

inn, Brown Ale, er ristaður og á
vel við allan grillaðan mat. Margir
hafa bent mér á að þessir bjórar
gætu virkað vel með dæmigerðum íslenskum jólamat og þorramat. Það væri gaman að fá að
prófa þennan skrítna mat sem ég
hef heyrt miklar sögur af. Sumt
þekki ég frá Danmörku eins og
hamborgarhrygginn og get staðfest að dökki bjórinn á einstaklega
vel við hann. Reyndar skiptir norræn matarmenning mjög miklu
máli fyrir framgang bjórsins á alþjóðavettvangi því Norðurlöndin
eru orðin mjög þekkt fyrir gæði
í matreiðslu og norræna veitingastaði má finna í öllum helstu stórborgum Vesturlanda.“
Jens segist fá mjög frjálsar
hendur hjá Carlsberg og að mikill metnaður ríki hjá fyrirtækinu.
„Þetta verður aldrei nein massaframleiðsla og það vita stjórnendur. Og gæðin skipta gríðarlega miklu máli fyrir ímynd fyrirtækisins. Enda hafa allir glaðst
yfir þeim feiknarlega góðu móttökum og gagnrýni sem bjórinn hefur fengið, t.d. hjá hinum
fræga enska bjórrýni Michael
Jackson. Hann benti mér í samtali á mikilvægi tilraunastarfsemi og að opna huga fólks fyrir
ólíkum tegundum bjórs. Ég reyni
að prófa mig eins mikið áfram
og mér er unnt og starfa töluvert með öðrum míkróbrugghúsum í Danmörku. Við eigum okkar
eigin samtök og vinnum saman
að gæðastöðlum og fræðslu en
það er gífurlega mikilvægt í jafn
viðkvæmri framleiðslugrein að
gæðin séu í lagi.“
EINARLOGI FRETTABLADIDIS
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&LËKIN ¹STARM¹L *USTINS 4IMBERLAKE
Það er skammt stórra högga
á milli í ástarmálum söngvarans Justin Timberlake.
Hann hefur verið orðaður
við ófáar fegurðardísirnar síðan hann hætti með
Cameron Diaz og er iðulega
úti á lífinu.

Síðasta stúlkan sem Justin
Timberlake var orðaður við er
leikkonan Jessica Biel. Í síðustu
viku sást til þeirra í partíi á Malibu þar sem þau kysstust og föðmuðust fyrir allra augum. Þetta var
á föstudaginn langa í afmælisveislu sameiginlegs vinar þeirra.
Justin og Jessica mættu saman til
veislunnar hönd í hönd.

!4(9',)33*²+ (OLLYWOOD HJËNIN 4OM

#RUISE OG +ATIE (OLMES ERU SÎGÈ ÅHUGA
AÈ NOTA DËTTUR SÅNA Å KVIKMYND

Suri á
hvíta tjaldið
Katie Holmes mætti með dóttur sína Suri í kvikmyndaver í síðustu viku. Í kjölfarið ganga sögur
um að hún og Tom Cruise hyggist láta dótturina birtast á hvíta
tjaldinu innan tíðar. Katie mætti í
Silvercup-stúdíóið þar sem margar prufuupptökur eru gerðar. „Það
er ekkert frágengið enn, meðan
Katie var í prufum passaði barnfóstra dótturina,“ sagði heimildarmaður New York Daily News.
Dóttirin Suri verður eins árs í
næstu viku.

34452 -%¨ 3#!2,%44

2YAN 2EYNOLDS VAR MEÈ
*ESSICU "IEL EN ER NÒ
MEÈ 3CARLETT *OHANSSON

„Ef Jessica stóð og talaði við
vinkonur sínar kom Justin alltaf til hennar, kyssti hana á hálsinn og þau enduðu í innilegum
faðmlögum,“ sagði heimildarmaður úr partíinu í viðtali við tímaritið US Weekly. Þetta er ekki í
fyrsta skipti sem sögur af sambandi þeirra fara af stað. Skömmu
eftir að Justin hætti með Cameron Diaz sást til þeirra að daðra við
hvort annað í partíi sem söngvarinn Prince hélt eftir Óskarsverðlaunahátíðina. Skömmu seinna
fóru þau saman í skíðaferðalag.
Justin og Jessica neituðu á þeim
tíma að þau væru par.
Eftir þetta skellti Justin sér á
stefnumót með hinni sjóðheitu
leikkonu Scarlett Johansson. Var
strax talað um að þar færi heitasta
parið í Hollywood. Á sama tíma
fór Jessica Biel á nokkur stefnumót með leikaranum Ryan Reynolds, en þau léku saman
í kvikmyndinni Blade:
Trinity. Þessum samböndum tveimur lauk
þó snögglega.
Nú er Justin sem sagt
aftur farinn að gera
sér dælt við Jessicu Biel en dramatíkinni
lýkur
ekki alveg með
því. Þau Ryan
Reynolds
og
Scarlett Johansson láta þetta
nefnilega ekki
ganga yfir sig.
Sama kvöld og
Justin og Jessica kysstust í
afmælisveislu
,452 *534). %++) .'*!

3CARLETT *OHANSSON FËR
¹ STEFNUMËT MEÈ *USTIN
4IMBERLAKE EN ER NÒ MEÈ
2YAN 2EYNOLDS
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LAKE ER S¹ HEITASTI Å BRANSANUM UM ÖESSAR MUNDIR (ANN
ER LÅKA EFTIRSËTTASTI PIPARSVEINNINN OG HEFUR GERT SÁR D¾LT
B¾ÈI VIÈ *ESSICU "IEL OG 3CARLETT *OHANSSON AÈ UNDAN
FÎRNU
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*ESSICA "IEL
VAR FYRST
MEÈ *USTIN
SÅÈAN 2YAN
2EYNOLDS EN
ER NÒ AFTUR
MEÈ *USTIN

fóru þau Ryan og Scarlett á rómantískan veitingastað í New York
og létu mjög vel að hvort öðru.
„Þau eru klárlega saman,“ sagði
einn gestanna á veitingastaðnum.
Þannig er nú lífið í henni Hollywood.

Hrifinn af sambandi
kynlífs og ofbeldis
Franski rithöfundurinn Alain
Robbe-Grillet er væntanlegur til
landsins síðar í mánuðinum. Hann
verður gestur frönsku menningarhátíðarinnar Pourquoi pas?
sem nú stendur yfir en skáldið
mun halda fyrirlestur í Háskóla
Íslands 20. apríl og síðan verður
forsýning á kvikmynd Grillet daginn eftir þar sem hann mun ræða
við áhorfendur um myndina.
Torfi Tulinius, prófessor í frönsku
og miðaldabókmenntum við Háskóla Íslands, þekkir vel til skáldsins Alain Robbe-Grillet og er ágætis vinur þeirra hjóna. „Robbe-Grillet er eitt fremsta skáld Frakka og
var einn af forvígsmönnum skáldastefnunnar „nouveau roman“ eða
„nýsögunnar,“
útskýrir
Torfi.
„Hann var talsmaður þessa hóps
skálda í Frakklandi sem brutust
fram á sjónarsviðið snemma á
sjötta áratugnum og höfðu mikil
áhrif á skáldsöguna. Og Grillet var
fremsti maður í víglínunni þrátt
fyrir að vera yngsti meðlimurinn í hópnum,“ bætir prófessorinn
við. „Markmið þeirra var fyrst og
fremst að koma á sömu formbreytingu í skáldsögunni og hafði orðið í
ljóðlistinni skömmu áður,“ útskýrir Torfi. „Þetta þótti nýstárlegt og
erfið lesning en átti líka að vera
það enda er það sem er nýtt oft erfitt,“ bætir Torfi við. Hann segir
að þá hafi þeir orðið mjög frægir
en lítið lesnir en í dag hafi dæmið
snúist við.„Nú eru þeir ekki sömu
frægðarpersónurnar en
mikið lesnir og kenndir við alla stærstu háskólana.“
4/2&) 45,).)53 4ELUR
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Robbe Grillet og kona hans
Catherine hafa verið áberandi í
frönsku menningar- og þjóðlífi
síðastliðna áratugi og þá ekki síst
fyrir frjálslynt viðhorf sitt gagnvart kynlífi og öllu sem því tengist. Hefur Catherine meðal annars skrifað umdeildar greinar
þar sem hún mælir fyrir lögleiðingu vændis. „Jú, þau hafa lagt
ákveðna rækt við frábrigði af
venjulegri kynhegðun og það er
mjög auðvelt að sjá hversu upptekinn Robbe-Grillet er af sambandi kynlífs og ofbeldis í verkum sínum,“ útskýrir Torfi. Hann
bætir því við að þetta sjáist ef til
vill hvað best í þeim kvikmyndum sem Robbe-Grillet hefur gert.
Að mati Torfa er Robbe-Grillet
reyndar jafnmikill frumherji í
kvikmyndagerð og skáldsögunni.
„Hann ætlar að sýna C’est Gradiva qui vous appelle sem er nýjasta verk hans og þar má glöggt
sjá þetta samhengi kynlífs og ofbeldis,“ útskýrir Torfi en þetta
ku vera í fyrsta skipti sem myndin er sýnd fyrir utan kvikmyndahátíðina í Feneyjum. „En hann er
hins vegar algjörlega andsnúin
því að fólk sé beitt ofbeldi heldur segir að þetta séu sviðsetningar á valdbeitingu þar sem tveir
þátttakendur taka þátt af fúsum
og frjálsum vilja af því að þeir
fá eitthvað út úr því,“ útskýrir
Torfi. „Að mati Robbe-Grillet er
það sem sumir kalla klám erótík
í hans augum og svo öfugt.“
FGG
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Geiri á Goldfinger ósáttur og kærir á móti
„Verulega ljótt og ærumeiðandi er að
bendla menn að ósekju við svo alvarlegan glæp. Lögreglan lítur þetta alvarlegum
augum og segir mig verða að spyrna við
fótum,“ segir Ásgeir Davíðsson, sem betur
er þekktur sem Geiri á Goldfinger.
Vísir birti 19. mars síðastliðinn frétt
undir fyrirsögninni „Geiri Goldfinger
kærður fyrir líkamsárás“. Í fréttinni segir
ónefndur leigubílstjóri Geira hafa misst
stjórn á sér, hótað sér og kýlt ítrekað í andlitið.
Lögmaður Geira, Brynjar Níelsson hrl.,
leggur fram kæruna í nafni Geira en hún
er tvíþætt. Í fyrsta lagi er leigubílstjórinn Jón Halldórsson kærður fyrir rangar
sakargiftir. Í öðru lagi er farið fram á að
gefið verði upp hver sá er sem kallar sig
GunnarBest hjá Vísi.is og setti fram athugasemd við fréttina á Vísi. Sá segir af
grunsemdum sínum þess efnis að Geiri sé

viðriðinn hvarf Valgeirs Víðissonar sem
saknað var árið 1994 og hefur ekki fundist.
Geiri segir þetta út í hött en lítur ásakanir
um kjaftshöggið alvarlegri augum. „Ég er
ekki vanur að ganga um og kýla menn. Ég
er alinn upp hjá góðu fólki og var kennt að
hvorki ljúga né stela. Hvað þá kýla menn.
Þetta fólk myndi snúa sér við í gröfinni ef
það vissi hvað væri í gangi núna.“
Þórir Guðmundsson, ritstjóri Vísis, segir
fyrirliggjandi að ef dómstólar vilji fá að
vita hver standi á bak við nöfn á spjallþráðum og á athugasemdakerfum muni Vísir
gera sitt besta til að veita þær upplýsingar.
„Hins vegar er ekki víst að hægt sé að
finna viðkomandi. Menn skrá sig þarna inn
og eru ekki endilega að gefa upp nöfn og
kennitölur þannig að hægt sé að rekja það,“
segir Þórir.
„Ég óttast ekki þessa kæru hans,“ segir
Jón leigubílstjóri og stendur við framburð

sinn, þann sem Vísir birti. Jón segir að
rannsókn á kæru sinni sé ekki lokið og hann
hafi enn frest til að leggja fram bótakröfu.
Jón segist jafnframt hafa undir höndum
áverkavottorð.
Aðspurður hvernig á þessum ýfingum
standi segir Jón þær tengjast vini sínum,
Viðari Má Friðfinnssyni, fyrrverandi starfsmanni Geira á Goldfinger. Hann hafi verið
rekinn af Goldfinger fyrir að vera í sambandi við súludansmey, en tekið við sem
framkvæmdastjóri á súlustaðnum Bóhem.
Á hann verið ráðist af tveimur grímuklæddum mönnum á síðasta ári og telur Jón Geira
tengjast þeirri árás. Geiri hafnar því hins
vegar alfarið og segist hafa þá verið í New
York með konu sinni.
Eftir að Fréttablaðið talaði við Vísismenn
vegna vinnslu þessarar fréttar var svo búið
að taka niður athugasemdir við veffréttina.
JAKOB FRETTABLADIDIS

'%)2)  '/,$&).'%2 +¾RIR *ËN FYRIR RANGAR SAKAGIFTIR

OG VILL F¹ AÈ VITA HVER SKRIFI RËG UM SIG ¹ 6ÅSI

Jenna ný vinkona Parísar
Paris Hilton virðist eiga ákaflega
bágt með að haldast á vinum en
nýjasta
vinkona
hennar á það
kannski sameiginlegt með Paris
að vera ekki við
eina
fjölina
felld … hvað
starf
varðar. Paris sást
nefnilega
í
hrókasamræðum við
klámmyndaleikkonuna
Jennu Jameson
í afmæli þeirrar síðarnefndu 0!2)3  ÖAÈ SAM
EIGINLEGT MEÈ *ENNU
á hóteli í Las AÈ ¹STARATLOT HENNAR
Vegas.
FARIÈ Å DREIFINGU ¹
Hvort Hilt- NETINU
on-erfinginn
hafi verið að þiggja góð
ráð frá Jameson skal
ósagt látið en fyrirsætan varð fyrir því óláni
að kynlífsmyndband
hennar og Rick Solomon lak út á netið
og skákaði meðal
annars öllu því nýjasta í klámiðnaðinum þá í smásölu.
Breska
blaðið The Sun birtir myndir úr afmælinu og má þar
meðal annars sjá
Lukas Rossi í góðu
stuði með Jennu
en hann ættu Íslendingar að kannast vel við úr sjónvarpsþáttunum
Rock Star: Supernova
þar sem Magni „okkar“
Ásgeirsson sló í gegn.
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Keira hrædd
um líf sitt
Breska leikkonan Keira Knightley
lifir í ótta þessa dagana því fimm
karlmenn ofsækja hana og elta
hvert sem hún fer. „Ég er ótrúlega hrædd,“ segir Keira enda veit
hún ekkert um hversu hættulegir
þessir óðu aðdáendur hennar eru.
„Fimm menn elta mig og ég veit
ekki hvort þeir eru nauðgarar eða
eitthvað annað. Ég er dauðhrædd
á hverjum degi.“
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2007

Í BEINNI ÚTSENDINGU Í KVÖLD
KL. 22.00 Á SKJÁEINUM

ANNAR ÞESSARA
TVEGGJA

HEFUR
HEILA
Á STÆRÐ
VIÐ HNETU !

FRÁ DANNY BOYLE
LEIKSTJÓRA 28 DAYS LATER
OG TRAINSPOTTING KEMUR
SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!
,,MAGNÞRUNGINN SPENNUTRYLLIR OG
SJÓNARSPIL SEM GEFUR EKKERT EFTIR''
VJV, TOPP5.IS

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA

SÍMI 564 0000
SUNSHINE
MR. BEAN´S HOLIDAY
MR. BEAN´S HOLID. SÝND Í LÚXUS
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT
SCHOOL FOR SCOUNDRELS
THE HITCHER SÍÐUSTU SÝNINGAR
EPIC MOVIE SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5, 7, 9 og 11
kl. 5, 7, 9 og 11
kl. 4
kl. 4, 6, og 8 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 3.50 B.I. 7 ÁRA

SUNSHINE
THE SCIENCE OF SLEEP
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT
SCHOOL FOR SCOUNDRELS
THE ILLUSIONIST

kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6
kl. 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 8 og 10.15

450 kr. í bíó!

HOT FUZZ
SCHOOL FOR SCOUNDRELS
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT

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

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Metnaðurinn dugir ekki

Strax byrjaðir á næstu plötu

Þá er hún komin, fyrsta plata
spilltu ofurstjörnunnar Silviu
Night sem átti hug og hjörtu íslensku þjóðarinnar stóran hluta
ársins í fyrra. Það gæti orðið erfitt að endurvekja áhugann á Silviu blessaðri eftir Eurovisionóverdósið, en dveljum ekki við
það heldur snúum okkur að tónlistinni á plötunni.
Goldmine er unnin í Hafnarfirði, Reykjavík og Los Angeles.
Aðalmaðurinn á bak við vinnslu
plötunnar er Sölvi Blöndal, fyrrum aðalsprauta Quarashi, en Birgir Örn Steinarsson og Sveinbjörn
Bjarki Jónsson eiga líka stóran
þátt í gerð hennar. Sölvi og Birgir
Örn semja flest lögin í sameiningu, en platan er hljóðblönduð
af Warren Riker, sem hefur unnið
með mörgum af stærstu tónlistarmönnunum vestanhafs, til dæmis
Michael Jackson, Fugees, Santana
og Arethu Franklin. Hann er þrefaldur
Grammy-verðlaunahafi.
Fleiri góðir listamenn
leggja plötunni lið, til
dæmis Þórir Baldursson
sem sér um strengjaútsetningar í nokkrum lögum og DJ Dice
sem spilar á plötuspilara.
Tónlistin á Goldmine er
mikið unnið nútímapopp.
Það heyrist að það hefur
mikið verið nostrað við
lögin. Taktarnir hjá
Sölva eru margir flottir
og eftir því sem maður
hlustar oftar uppgötvar
maður fleiri skemmtileg
smáatriði sem setja svip
á einstaka lög. Ágústa
Eva skilar sínu líka ágætlega. Vandamálið við plötuna er hins vegar sjálfar
lagasmíðarnar. Þær eru
ekki upp á marga fiska.
Það eru að vísu nokkur sæmileg lög. Thank
You Baby venst vel,
titillagið Goldmine er
OK og ballaðan hans
Magnúsar Þórs Sigmundssonar Snowflake er alveg í lagi

Þrátt fyrir að aðeins sé vika
síðan nýjasta plata þeirra kom
út eru meðlimir hljómsveitarinnar Kings of Leon þegar farnir að semja efni á næstu plötu.
Söngvarinn Caleb Followill upplýsir á vef NME að hann sé þegar
byrjaður að semja lög en textarnir bíði betri tíma.
„Það eru komin ný lög en ég
læt textana bíða. Ef maður semur
þá er hætt við að við förum strax
að spila lögin á tónleikum. Það er
heilt ár síðan við kláruðum nýju
plötuna og síðan höfum við bara
beðið eftir að plötufyrirtækið
gæfi hana út. Þess vegna erum við
tilbúnir að semja nýtt efni,“ segir
hann.
Nýja platan, Because of the
Times, hefur fengið góðar viðtökur og fór til að mynda beint í efsta
sæti breska breiðskífulistans.
Followill er nokkuð ánægður með
hana: „Ég hlustaði á hana um daginn í fyrsta skipti síðan við kláruðum upptökurnar. Hún hljómaði vel
og ég var stoltur af henni.“

4«.,)34
'OLDMINE
3ILVIA .IGHT

((
¶AÈ SANNAST MEÈ ÖESSARI NÕJU PLÎTU
3ILVIU .IGHT SEM MIKIÈ HEFUR VERIÈ
LAGT Å AÈ POPPTËNLIST VERÈUR ALDREI
GËÈ EF LAGASMÅÈARNAR SJ¹LFAR ERU
VONLAUSAR

líka, en önnur lög eru
vond. Og það gengur
ekki í popptónlist þó
að það geti alveg virkað t.d. í hiphoppi og
danstónlist þar sem
lögmálin eru önnur
og allt stendur
ekki og fellur með
lagasmíðunum.
Og þess vegna
sitjum við uppi
með þessa þversagnakenndu staðreynd: Goldmine er
ein metnaðarfyllsta
poppplata sem gerð
hefur verið hér á landi.
Það er meiri framsýni og hugmyndaauðgi á henni heldur
en þorranum af íslenskum poppplötum, en samt virkar hún engan veginn af því að lögin
sjálf eru vonlaus.
Synd.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

VANTAR ÞIG VANA
VERKAMENN?
Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins
Er starfsmannaleiga rétta
lausnin fyrir þig?
STARFSMANNAMIÐLUN

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS
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SÅNA -EÈLIMIR SVEITARINNAR ERU ÖEGAR BYRJAÈIR ¹ N¾STU PLÎTU SINNI

„FYNDNASTA SPENNUMYND áRSINS” - GQ

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR
HEILA....
...Á STÆRÐ
VIÐ HNETU !

Ný GRíMYND FRá SömU OG
GERðu SHAUN OF THE DEAD.

BESTA MAMMA Í HEIMI GETUR LÍKA
VERIÐ ERFIÐASTA MAMMA Í HEIMI.

((((
VIJ BLAÐIÐ
((((
LIB TOPP5.IS
(((
GBG KVIKMYNDIR.COM
(((

DIANE KEATON MANDY MOORE

HJ MBL

Háskólabíó

Sýnd í Háskólabíói Sýnd í Háskólabíói

/ ÁLFABAKKA
MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

MR. BEAN VIP

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

HOT FUZZ

kl. 8 - 10:30

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL

kl. 3:40 - 5:50

kl. 5:50 - 8 - 10:20

b.i 7

300.

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.16

B.i.16

MUSIC & LYRICS

kl. 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 3:40

Leyfð

ROBINSON FJÖLSKYLDAN ÍSL TAL kl. 6

Leyfð

MEET THE ROBINSSON ENSKU Tali kl. 8:10 - 10:20

Leyfð

BECAUSE I SAID SO

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

kl. 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

300.

kl. 8 - 10:30

B.i.16

NORBIT

kl. 5:50

Leyfð

DIGITAL

Tími kominn á frí hjá Mr. Bean
Fyrir tæpum tveimur áratugum
sat ég ásamt eldri bróður mínum
uppi í sófa og kvartaði sáran yfir
því að fá ekki að leigja myndbandsspólu. Foreldrarnir hugðust
bregða undir sig betri fætinum
og fylgjast með kosningaúrslitum
en okkur bræðrunum var gert
að horfa á einhvern „enskan gamanþátt með dósahlátri“.
Varla var þó liðin mínúta áður en
hláturinn hafði tekið öll völd. Áður
en ég vissi af lá öll fjölskyldan í
krampakasti á gólfinu yfir furðulegu háttalagi undarlegs manns á
skjánum, Mr. Bean. Og hver gæti
gleymt því þegar Mr. Bean rotar
sjálfa drottninguna, sofnar í kirkju
eða reynir að svindla á prófi?
Þetta hugarfóstur Rowans Atkinson heillaði heimsbyggðina
svo um munaði á þessum tíma.
Og Atkinson, sem hafði kitlað
hláturtaugarnar með Black Adder
nokkrum árum áður, varð að stórstjörnu. Réttara væri að segja að
Mr. Bean hefði orðið að þessari
stórstjörnu. Hvíta tjaldið krafð-

kl. 6 - 8:15 - 10:30

Leyfð

THE GOOD GERMAN

kl. 8

MRS POTTER

kl. 5:40 - 8

Leyfð

TELL NO ONE

kl. 5:40

WILD HOGS

kl. 10:20

b.i 7

LADY CHATTERLEY

kl. 8

300.

kl. 10:20

B.i.16

HORS DE PRIX

kl. 5:50

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

WILD HOGS

Leyfð

BECAUSE I SAID SO

ist krafta hans og fyrir tíu árum
kom út fyrsta myndin, Mr. Bean:
The Movie.
En hvort Atkinson sé að verða
blankur skal ósagt látið því nú
hefur nýrri mynd um þennan einfeldning skolað á land. Að þessu
sinni fer hann í frí til Cannes á
sama tíma og hin merka kvikmyndahátíð er haldin við strendur
Miðjarðarhafsins. Bean tekur að
sér rússneskan dreng sem verður viðskila við föður sinn sökum
óheppilegra krafna Mr. Bean um
myndatöku af sjálfum sér. Og á
vegi þeirra verða sjálfhverfur
leikstjóri og frönsk leikkona sem
dreymir um frægð og frama.
Því miður tekst Atkinson ekki að
galdra fram sömu hlátursköst og
áður. Mr. Bean‘s Holiday sannar í
raun hið fornkveðna; það er ekki
hægt að segja sama brandarann
aftur og aftur og aftur... og aftur.
Smáfólkið gæti þó haft gaman af
heimskulegum uppátækjum Englendingsins sérlundaða en það
er ofsögum sagt að myndin sé

+6)+-9.$)2
-R "EANkS (OLIDAY
,EIKSTJËRI 3TEVE "ENDELACK
!ÈALHLUTVERK 2OWAN !TKINSON OG
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((
-R "EANlS (OLIDAY ER KANNSKI TITILL
VIÈ H¾FI ENDA ORÈIÈ TÅMAB¾RT FYRIR
EINFELDNINGINN AÈ TAKA SÁR GOTT FRÅ

fyndin. Og kannski er heiti myndarinnar forleikur að því sem koma
skal: gott frí hjá Mr. Bean.
&REYR 'ÅGJA 'UNNARSSON

B.i.16

/ AKUREYRI

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 8 - 10

Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 6 - 8

Leyfð

WILD HOGS

kl. 8

Leyfð

300 - SÍÐUSTU SÝNINGAR!

kl. 10

B.i. 16

THE HITCHER

kl. 10:10

B.i. 16

MEET THE ROBINSSON

kl. 6

Leyfð

WILD HOGS

kl. 8 - 10

Leyfð

Nýr tónleikastaður
í miðbænum
Nýr tónleikastaður verður opnaður
í miðbæ Reykjavíkur hinn 23. júní
næstkomandi. „Þetta verður þrjú
hundruð manna staður á tveimur
hæðum í porti við Hafnarstrætið,“
segir Gylfi Blöndal, sem sér um að
skipuleggja tónleikadagskrá staðarins.
„Þetta er gamalt timburhús sem er búið að gera upp
og það verður mjög fallegur og sérstakur hljómur
þarna eins og er gjarnan
í svona gömlum timburhúsum,“ segir Gylfi. Mikil
þurrð hefur verið á tónleikastöðum í Reykjavík eftir að
Grand Rokk og Gaukur
á Stöng ákváðu að
snúa sér að íþróttum þannig að
þetta mun eflaust
gleðja
marga. „Þetta

verður fullkomin stærð fyrir
flesta reykvíska tónleika. Ekki of
stórt og ekki of lítið. Svo stefnum við líka á að flytja inn spennandi erlendar hljómsveitir sem
eru ekki svo stórar að þær fylli
Höllina eða Nasa. Svona svipað
og Kiddi í Hljómalind var að
gera „í gamla daga“. Það er
margt spennandi í bígerð.
Við ætlum jafnvel líka að
hafa útitónleika í portinu
á laugardögum.“ Áhugasamar hljómsveitir mega
hafa samband við Gylfa
því planið er að hafa tónleikadagskrána skipulagða
vel fram í tímann.
'9,&) ",®.$!,

3TENDUR AÈ OPNUN
NÕS TËNLEIKASTAÈ
AR Å MIÈBORG
2EYKJAVÅKUR
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 'LOGOVAC SEMUR TIL 

Haukar og FH vilja fá úrslitakeppnina aftur

6ARNARMAÈURINN STERKI HJ¹ 6ÅKINGUM
3ERBINN -ILOS 'LOGOVAC HEFUR
FRAMLENGT SAMNING SINN VIÈ FÁLAGIÈ TIL
¹RSINS  'AMLI SAMNINGUR HANS
¹TTI AÈ RENNA ÒT Å LOK ÖESSA ¹RS
(ANN GEKK TIL LIÈS VIÈ 6ÅKING
FYRIR TVEIMUR ¹RUM OG HEFUR ALLS
LEIKIÈ  LEIKI FYRIR FÁLAGIÈ ÖAR
AF SAUTJ¹N Å EFSTU DEILD (ANN
GEGNDI LYKILHLUTVERKI Å VÎRN
6ÅKINGA SÅÈASTLIÈIÈ SUMAR OG VAR
EINN BESTI LEIKMAÈUR LIÈSINS

 MIÈVIKUDAGINN KEMUR FER ¹RSÖING (3¥ FRAM
!È VENJU LIGGJA FYRIR ÖINGINU ¹HUGAVERÈAR TIL
LÎGUR (¾ST BER TILLÎGU (AFNARFJARÈARLIÈANNA
(AUKA OG &( SEM LEGGJA TIL AÈ ÒRSLITAKEPPNIN
VERÈA AFTUR SETT ¹ KOPPINN
b¶AÈ VERÈUR AÈ SEGJAST EINS OG ER AÈ INNAN
HREYFINGARINNAR ER HËPUR SEM SÁR EFTIR ÒR
SLITAKEPPNINNI (VERSU STËR HËPUR ÖAÈ ER
TREYSTI ÁG MÁR EKKI TIL AÈ SEGJA UM m SAGÈI
%INAR ¶ORVARÈARSON FRAMKV¾MDASTJËRI (3¥
EN NOKKUR SPENNA ER INNAN HREYFINGARINNAR
HVERNIG ÖETTA M¹L FER
¶AÈ ER EINNIG ¹HUGAVERT AÈ Å TILLÎGU (AFN
ARFJARÈARLIÈANNA ER M¾LT MEÈ ÖVÅ AÈ FARIÈ
VERÈI Å TËLF LIÈA ÒRVALSDEILD VERÈI TUTTUGU EÈA
FLEIRI LIÈ SKR¹È TIL Ö¹TTTÎKU ¥ DAG ERU SEXT¹N
LIÈ SKR¹È TIL LEIKS OG ORÈRËMUR ER UM AÈ ALLT Å
FJÎGUR LIÈ ¾TLI SÁR AÈ SENDA LIÈ NÒMER TVÎ TIL
KEPPNI EINS OG H¾GT ER Å DAG

SPORT FRETTABLADIDIS

%F TILLAGA LIÈANNA YRÈI SAMÖYKKT Ö¹ F¾RI
&( UPP Å ÒRVALSDEILD EN LIÈINU MISTËKST ÖAÈ
Å VETUR OG (AUKAR G¾TU EKKI FALLIÈ EN ÖEIR
BERJAST ÖESSA DAGANA FYRIR LÅFI SÅNU
(3¥ HEFUR EINNIG TEKIÈ AF SKARIÈ OG LEGGUR
FRAM TILLÎGU
UM B¾TTA

UMGJÎRÈ SEM FELST Å ÖVÅ AÈ (3¥ GEFI ÒT REGLUR
UM UMGJÎRÈ FYRIR HVERT TÅMABIL &RAM LEGGUR
TIL AÈ Å ËBREYTTU FYRIRKOMULAGI FALLI AÈEINS EITT
LIÈ ÒR ÒRVALSDEILD ,IÈ TVÎ Å  DEILD LEIKI SVO
UMSPIL VIÈ N¾STNEÈSTA LIÈ ÒRVALSDEILDAR 
PRËSENT FALL ER OF MIKIÈ AÈ MATI &RAMARA
&RAM VILL EINNIG AÈ DEILDARBIKARINN VERÈI
SPILAÈUR FYRIR ¥SLANDSMËT SEM OG AÈ SEKTAR
¹KV¾ÈI VEGNA ËLÎGLEGRA VIÈR¾ÈNA VIÈ SAMN
INGSBUNDINN LEIKMANN VERÈI H¾KKAÈ Å 
ÖÒSUND KRËNUR ÒR  ÖÒSUND &RAMARAR
ERU ALLRA LIÈA DUGLEGASTIR AÈ SENDA INN TIL
LÎGUR OG M¾LA MEÈ AÈ ÎLL LIÈ GREIÈI 
ÖÒSUND KRËNUR Å FERÈAJÎFNUNARSJËÈ Å STAÈ
 ÖÒSUND
%INS OG ¹ÈUR SEGIR FER ÖINGIÈ FRAM N¾ST
KOMANDI MIÈVIKUDAG OG VERÈUR ¹HUGAVERT
AÈ SJ¹ HVAÈA TILLÎGUR F¹ BRAUTARGENGI Å HREYF
INGUNNI

&JËRAR MÅNÒTUR BREYTTU ÎLLU Å -ÔNCHEN
AC Milan og Liverpool tryggðu sér sæti í undanúrslitum og bættust í hóp Manchester United og Chelsea.
Ítalska liðið sótti 2-0 sigur til München á sama tíma og Peter Crouch tryggði Liverpool 1-0 sigur á PSV.
&«4"/,4) AC Milan og Liverpool
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)CELAND %XPRESS DEILD KARLA

Njarðvík tapar
alltaf leik tvö
+®2&5"/,4) Lokaúrslit Iceland Ex-

press deildar karla halda áfram
í kvöld þegar KR tekur á móti
Njarðvík í DHL-höllinni og hefst
leikurinn klukkan 20.00.
Njarðvík vann fyrsta leikinn 99-78 þar sem Njarðvík vann
lokaleikhlutann 29-6. Undanfarin
tvö ár hefur Njarðvík tapað leik
tvö í einvígjum þar sem þrjá leiki
hefur þurft að vinna og nú er að
sjá hvort sú hefð haldist.
Njarðvík skoraði 52 stig úr teig
í síðasta leik og komst 28 sinnum
á vítalínuna og KR-ingar þurfa
fyrst og fremst að verja teiginn
sinn betur í kvöld.
Heimamenn í KR eru undir í
þriðja sinn í úrslitakeppninni og
vita því vel hvað þarf til að koma
sér aftur inn í seríuna.
ËËJ

komust í gær í undanúrslit Meistaradeildar Evrópu. Liverpool
keppir við Chelsea alveg eins
og fyrir tveimur árum þegar félagið fór alla leið og vann Meistaradeildina. AC Milan mætir
Manchester United. AC Milan og
Liverpool spila seinni leikinn á
heimavelli.
Það var löngu ljóst að Liverpool færi áfram eftir 3-0 útisigur en staðan var hvergi nærri
eins góð hjá Mílanó-mönnum sem
voru á erfiðum útivelli.
AC Milan varð að skora eftir 22 jafntefli á heimavelli sínum í
fyrri hálfleik. Bayern München
var líklegt til afreka í upphafi
leiks en eftir að AC Milan skoraði tvö mörk með stuttu millibili
þá gat ítalska liðið dottið aftur
á völlinn og haldið aftur af hugmyndasnauðum sóknum þýska
liðsins.
Hollendingurinn Clarence Seedorf sýndi snilli sína á fjögurra
mínútna kafla í fyrri hálfleik og
sannaði það af hverju þessi gamalreyndi leikmaður er enn að spila
með einu besta liði Evrópu. Fyrst
fékk hann sendingu frá Brasilíumanninum Kaka og afgreiddi

&YLKIR ER Å VONDUM M¹LUM EFTIR TAP ¹ !KUREYRI

boltann laglega í markið. Síðan
stakk hann boltanum skemmtilega inn fyrir vörnina á „besta
vin Bayern München“, Filippo
Inzaghi, sem skoraði af öryggi
sitt sjötta mark gegn þýska liðinu í Meistaradeildinni.
„Manchester United er sterkt
lið en við erum ánægðir með að fá
að mæta þeim því við áttum fyrir
þennan leik minni möguleika en
Bayern að komast áfram. Við
unnum þá tvisvar fyrir tveimur
árum og það hjálpar okkur eins
að eiga seinni leikinn á heimavelli,“ sagði Carlo Ancelotti,
þjálfari AC Milan.
Peter Crouch tryggði Liverpool 1-0 sigur á PSV Eindhvov-

"/2).. !& 6%,,) ,IVERPOOL VARÈ FYRIR

¹FALLI Å FYRRI H¹LFLEIK ÖEGAR #RAIG "ELLAMY
MEIDDIST OG VAR BORINN AF VELLI
./2$)# 0(/4/3'%449

3%)..! -!2+)¨ &ILIPPO
)NZAGHI HÁLT ¹FRAM AÈ
HREKKJA "AYERN -ÔNCHEN
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en með marki um miðjan seinni
hálfleik. Markið skoraði hann
eftir sendingu frá Robbie Fowler, sem var fyrstur að átta sig
eftir að Gomes, markvörður PSV,
hafði bjargað því að varnarmaður hans skoraði sjálfsmark.
Liverpool hafði öll spilin á sinni
hendi og eftir að PSV varð manni
færra þegar 26 mínútur voru til
leiksloka var aðeins spurning um
hvort Liverpool tækist að ná inn
sigurmarkinu. Það tókst þremur
mínútum síðar og Liverpool gat
síðan bætt við mörkum á loka-

kaflanum en það tókst þeim ekki.
„Þetta var kannski ekki áhorfendavænn leikur en við kláruðum þetta verkefni. Við vorum
búnir með mestu vinnuna í fyrri
leiknum og þetta snerist bara um
tryggja okkur áfram. Það verður
mjög sérstakt að mæta Chelsea.
Við höfum mætt þeim áður og
vonandi verður sama niðurstaða
núna og þá,“ sagði Peter Crouch
eftir leikinn en hann er sáttur
við frammistöðu sína í Meistaradeildinni.
OOJ FRETTABLADIDIS

(AUKAR LÎGÈU 3TJÎRNUNA ¹ SANNF¾RANDI M¹TA ¹ SVÎLLUM

Fylkismenn kafsigldir Haukar fóru langt með að

(!.$"/,4) Akureyringar komu fílefldir til leiks gegn slöku liði Fylkis á heimavelli sínum á Akureyri í
gær. Heimamenn komust í 5-0 og
litu aldrei til baka á meðan hugmyndasnauðir Fylkismenn sýndu
lítil sem engin tilþrif. Akureyringar unnu sannfærandi 31-22 sigur
og styrktu stöðu sína þar með í
harðri fallbaráttu þegar aðeins
tvær umferðir eru eftir.
„Ég bjóst ekki við svona stórum sigri en þetta var mjög sannfærandi. Við sýndum allar okkar
bestu hliðar í þessum leik. Við
hleyptum þeim full nálægt okkur
í fyrri hálfleik en bættum alltaf í þegar þeir voru að ná okkur,“
sagði Sævar Árnason, þjálfari Akureyrar, eftir leikinn.
Staðan í hálfleik var 14-10 en
yfirburðir Akureyringa voru algjörir í síðari hálfleik. Góð vörn
skapaði mörg hraðaupphlaup á
meðan Arnar Jón Agnarsson dró
þungan Fylkisvagninn einn í sókninni. Það var ekki að sökum að
spyrja og auðveldur níu marka
sigur Akureyrar var staðreynd, en
hann hefði reyndar hæglega getað

bjarga sæti sínu í efstu deild

'2)--52 !KUREYRINGURINN -AGNÒS
3TEF¹NSSON SKORAR HÁR GEGN &YLKI Å G¾R
-9.$0%$2/-9.$)2

verið stærri ef ekki hefði verið
fyrir kæruleysi heimamanna
undir lokin.
„Við fórum þetta á liðsheildinni
núna eins og við höfum gert í allan
vetur. Það voru margir menn að
spila vel í þessum leik og þetta er
okkar aðal styrkleiki. Við nýttum
hann vel í kvöld,“ bætti Sævar við.

Hádegisfundur ÍSÍ
föstud. 13. april kl. 12.00
Viðar Halldórsson Sviðsstjóri íþróttafræðisviðs
HR fer yfir niðurstöður rannsóknarinnar Ungt fólk 2006 í E-sal
íþróttamiðstöðvarinnar í Laugardal. Allir velkomnir.
Frekari upplýsingar má finna á

www.isi.is

HÖH

(!.$"/,4) Úrslit leikja í DHLdeild karla í gærkvöldi þýða að
Haukar standa einkar vel að vígi
í fallbaráttunni síðustu tvær umferðirnar. Bæði Fylkir og ÍR töpuðu en Haukar unnu átta marka
sannfærandi sigur á Stjörnunni.
Það þýðir að Haukar eru tveimur
stigum frá fallsæti þegar einungis tvær umferðir eru eftir.
„Það er vissulega plús að úrslit annarra leikja voru okkur
hagstæð en við verðum fyrst
og fremst að hugsa um okkur.
Þetta er afar langþráður sigur
hjá okkur en hann er sá fyrstu á
þessu ári,” sagði Páll Ólafsson,
þjálfari Hauka, eftir leik. „Við
megum því þakka fyrir að vera
ekki í verri stöðu en við erum í
dag. Við höfum svo sem verið að
spila fína leiki en það hefur vantað að klára allar 60 mínúturnar.
Það tókst í kvöld og við unnum
frábæran sigur.“
Stjarnan hafði eins marks forystu í fyrri hálfleik en það var
fyrst og fremst að þakka góðri
vörn og markvörslu Roland Eradze. En eins og hendi væri veifað skelltu Haukar sinni vörn í lás
í síðari hálfleik og um leið hætti
Roland nánast alfarið að verja
skot á hinum enda vallarins.
Haukar unnu fyrstu tíu mínútur síðari hálfleiks með sex mörkum gegn einu og var það nóg for-

,¡44)2 6IGGË 3IGURÈSSON !RNAR 0ÁTURSSON OG AÈRIR (AUKAMENN GETA VARPAÈ
ÎNDINNI LÁTTAR EFTIR FR¹B¾RAN SIGUR LIÈSINS ¹ 3TJÎRNUNNI Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

skot til að byggja sigurinn á. Jón
Karl Björnsson og Árni Þór Sigtryggsson röðuðu inn mörkunum
og gáfust Stjörnumenn á endanum hreinlega upp.
„Við kláruðum færin okkar
betur í seinni hálfleik enda var
Roland að verja óþarflega mörg
skot okkar í þeim fyrri. En seinni
hálfleikur var betri hjá okkur en
sá fyrri, við bjuggum okkur til
betri færi og varnarleikurinn var
gríðarlega sterkur. Mér fannst
líka Björn Ingi standa sig mjög
vel í markinu.“
Sérstaka athygli vakti innkoma
Jón Karls en hann lék við hvern
sinn fingur, skoraði mörk í öllum

regnbogans litum. „Hann hefur
ekki fengið mikil tækifæri að undanförnu og vildi greinilega sýna
að hann eigi heima í byrjunarliðinu. Kannski voru það mistök
að nota hann ekki meira en hann
virtist vera með Roland gjörsamlega í vasanum,“ sagði Páll.
Hann er þó varkár fyrir lokasprettinn í deildinni þó útlitið sé gott. „Það eru þrátt fyrir
allt tvær umferðir og það hlakkar ekkert í okkur. Það er gott að
vinna leik og það eykur sjálfstraustið í liðinu. Við eigum eftir
að mæta HK og Val og það eru lið
sem við getum vel unnið.“
ES¹
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Nú er pressan komin yfir á Valsmenn
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DHL-deild karla:
¥2 (+

   

-ÎRK ¥2 SKOT  "JÎRGVIN (ËLMGEIRSSON  
2AGNAR (ELGASON   «LAFUR 3IGURGEIRSSON
  $AVÅÈ 'EORGSSON   *ËN ( 'UNN
ARSSON   %RLENDUR 3TEF¹NSSON   "RYNJAR
3TEINARSSON   
6ARIN SKOT *ACEK +OWAL  ,¹RUS «LAFSSON 
(RAÈAUPPHLAUP  2AGNAR "RYNJAR "JÎRGVIN
«LAFUR 
&ISKUÈ VÅTI  "JÎRGVIN  *ËN (  2AGNAR  
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK (+ SKOT  6ALDIMAR ¶ËRSSON  
!UGUSTAS 3TRAZDAS   "RYNJAR 6ALSTEINSSON 
 2AGNAR (JALTESTED   4OMAS %ITUTIS  
3ERGEI 0ETRAYTIS   2AGNAR 3N¾R .J¹LSSON  
'UNNAR 3TEINN *ËNSSON   (¹KON "RIDDE   
6ARIN SKOT %GIDIJUS 0ETKEVICIUS  (LYNUR
*ËHANNSSON 
(RAÈAUPPHLAUPSMÎRK  2AGNAR  3TRAZDAS 
"RYNJAR (¹KON 
&ISKUÈ VÅTI  3ERGEI  3TRAZDAS  'UNNAR 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
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-ÎRK (AUKA SKOT  RNI ¶ËR 3IGTRYGGSSON  
*ËN +ARL "JÎRNSSON   +¹RI +RISTJ¹N +RISTJ
¹NSSON   &REYR "RYNJARSSON   'ÅSLI *ËN
¶ËRISSON   !RNAR 0ÁTURSSON   !NDRI
3TEFAN   'UÈMUNDUR 0EDERSEN   3IGUR
BERGUR 3VEINSSON   3AMÒEL ¥VAR RNASON  
6ARIN SKOT "JÎRN )NGI &RIÈÖJËFSSON  -AGNÒS
3IGMUNDSSON 
(RAÈAUPPHLAUP  &REYR *ËN +ARL RNI ¶ËR 
&ISKUÈ VÅTI  +¹RI &REYR 'UÈMUNDUR 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK 3TJÎRNUNNAR SKOT  0ATREKUR *ËHANNESSON
  «LAFUR 6ÅÈIR «LAFSSON   "JÎRN &RIÈ
RIKSSON   %LÅAS -¹R (ALLDËRSSON   'UNNAR
)NGI *ËHANNSSON   "JÎRN «LI 'UÈMUNDSSON
  4ËMAS ¶ORKELSSON  6OLODOMIR +YSIL 
$AVID +EKELIA  'UÈMUNDUR 'UÈMUNDSSON
 !RNAR &REYR 4HEËDËRSSON  
6ARIN SKOT 2OLAND %RADZE 
(RAÈAUPPHLAUP  'UNNAR )NGI  0ATREKUR  
&ISKUÈ VÅTI  +EKELIA  'UNNAR )NGI  "JÎRN & 
!RNAR &REYR  +YSIL  0ATREKUR  
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR 'UÈMUNDUR FÁKK RAUTT ¹
 MÅNÒTU
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-ÎRK !KUREYRAR 'ORAN 'USIC   !NDRI
3N¾R 3TEF¹NSSON   SBJÎRN 3TEF¹NSSON  
%INAR ,OGI &RIÈJËNSSON   (ÎRÈUR &ANNAR 3IG
ÖËRSSON   -AGNÒS 3TEF¹NSSON   (EIÈAR
¶ËR !ÈALSTEINSSON   !IGARS ,AZDINS   .IK
OLA *ANKOVIC   
6ARIN SKOT (REIÈAR ,EVÕ 'UÈMUNDSSON  3VEIN
BJÎRN 0ÁTURSSON 
(RAÈAUPPHLAUP  !NDRI  SBJÎRN *ANKOVIC
'USIC
&ISKUÈ VÅTI  -AGNÒS 2ÒNAR (ÎRÈUR
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK &YLKIS !RNAR *ËN !GNARSSON   ¥VAR
'RÁTARSSON   (AUKUR 3IGURVINSSON  
¶ËRIR *ÒLÅUSSON   6LADIMIR ¨URIC   (REINN
¶ËR (AUKSSON   'UÈLAUGUR !RNARSSON  
%YMAR +RUGER   (EIMIR ®RN RNASON 
 )NGËLFUR !XELSSON   
(RAÈAUPPHLAUP  !RNAR *ËN  ¥VAR
&ISKUÈ VÅTI  !RNAR *ËN %YMAR (EIMIR ¶ËRIR
¥VAR
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
6ARIN SKOT (LYNUR -ORTHENS  %RLINGUR 2EYR
+LEMENZSON 
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-ÎRK (AUKA 2AMUNE 0EKARSKYTE  3ANDRA 3TOJ
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(!.$"/,4) Hann var rislítill handboltinn hjá ÍR og HK. Hlutskipti
liðanna var ólíkt enda hvort á
sínum enda töflunnar og það ekki
að ástæðulausu. HK var klassa
betri allan tímann og innbyrti
mjög sanngjarnan sjö marka
sigur, 28-35.
„Við þurftum þessi tvö stig og
nú er þetta orðið verulega þungt,“
sagði Erlendur Ísfeld, þjálfari ÍR,
svekktur eftir leik. „Mér fannst
vanta trúna í mitt lið í dag. Ég hef
aldrei í vetur fundið svona mikið
andleysi og ég tel að það sé vegna
þess að leikmenn trúðu því ekki að
þeir gætu unnið þennan leik. Ég

taldi okkur þurfa þrjú stig í síðustu þrem leikjunum og það var
sárt að sjá á eftir tveim stigum í
kvöld.“
Það var nokkuð til í þessu hjá
Erlendi og hans lið lék ekki sem
lið í gær. Einstaklingsframtak var
alls ráðandi og varnarleikurinn
var hriplekur og rúmlega það.
HK hafði lítið fyrir þessu og
engu breytti þótt landsliðsmaðurinn Valdimar Þórsson hefði klúðrað tólf skotum utan af velli. Eina
markið sem hann skoraði utan af
velli var þegar hann tók frákast af
víti sem hann hafði klúðrað.
„Við náðum forskoti í byrjun og

litum aldrei til baka. ÍR gafst samt
aldrei upp og því gátum við ekki
tekið neina áhættu. Ég hefði nefnilega viljað hvíla leikmenn meira í
dag,“ sagði Gunnar Magnússon,
aðstoðarþjálfari HK. „Nú er pressan komin yfir á Valsmenn. Við
verðum samt að einbeita okkur að
okkar leik. Okkar verk er að klára
okkar leiki og treysta á að Valsmenn misstígi sig.“
HBG
3924)2 ¥ ,).. %RLENDUR 3TEF
¹NSSON OG FÁLAGAR Å ¥2 KOMUST LÅTT
¹FRAM GEGN (+ Å G¾R OG STAÈA
LIÈSINS ER ORÈIN VONLÅTIL
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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¶ETTA VAR ËVILJAVERK

music

Agnar Mar Gunnarsson, aðstoðarþjálfari Keflavíkur, hefur beðið Helenu
Sverrisdóttur, leikmann Hauka, afsökunar á að hafa rekist utan í hana eftir leik
liðanna á þriðjudag. Agnar segir um óviljaverk að ræða af sinni hálfu.
Atvik sem átti sér
stað eftir leik Hauka og Keflavíkur á þriðjudagskvöld hefur vakið
mikla athygli. Þá fær Helena
Sverrisdóttir, leikmaður Hauka,
olnbogann á Arnari Mar Gunnarssyni, aðstoðarþjálfara Keflavíkur,
í hálsinn.
Arnar Mar hefur beðið Helenu
og Haukana afsökunar á framferði sínu. Helena segir hann hafa

+®2&5"/,4)





játað að um viljaverk hafi verið
að ræða og slíkt hið sama segja
Haukar. Annað segir Arnar Mar
þó við Fréttablaðið.
„Þetta var óviljaverk. Ég áttaði mig ekki á því að nokkuð hefði
gerst fyrr en morguninn eftir
þegar byrjað var að ræða þetta á
spjallsíðum. Ég tók ekki eftir að
nokkuð hefði gerst. Ég hef beðist fyrirgefningar. Adrenalínið var í botni eftir leik og ég sé
eftir þessu,“ sagði Arnar Mar en
á hverju er hann nákvæmlega að
biðjast afsökunar?
„Að hafa labbað aðeins utan
í hana, sem ég hefði ekki átt að
gera. Ég var ekkert að hugsa. Ég
mun gera eitthvað gott fyrir Helenu í staðinn. Mér finnst samt að
verið sé að gera of mikið úr málinu. Ég geri mér samt grein fyrir
að þetta lítur ekki vel út fyrir mig
en ég ætlaði ekki að gefa olnbogaskot eða meiða hana.“
Helena var ekki ánægð með
hegðun Agnars og segir hann hafa



!'.!2 -!2 !ÈSTOÈARÖJ¹LFARINN SEGIR
EITT VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ OG ANNAÈ VIÈ (AUKA
AÈ SÎGN (AFNFIRÈINGA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

sagt aðra sögu við sig en Fréttablaðið.
„Hann labbaði utan í mig. Hann
viðurkenndi að hafa gert þetta
viljandi og segist sjá mikið eftir
þessu,“ sagði Helena, sem hefur
fyrirgefið Agnari þótt hún sé ekki
ánægð með hann. „Mér fannst
mjög hallærislegt að gera þetta
og hann verður að eiga þetta við
sjálfan sig. Dómarinn vildi svo
ekkert gera neitt í þessu. Sagði að
leikurinn væri búinn.“
HENRY FRETTABLADIDIS



«6),*!6%2+ %¨! &!54!3+!052  ÖESSUM FJËRUM MYNDUM SEM FENGNAR ERU FR¹ 3TÎÈ  SÁST HVERNIG ÖAU !GNAR OG (ELENA M¾TAST

OG HVERNIG !GNAR FER UTAN Å LEIKMANNINN $ËMARINN S¹ ATVIKIÈ VEL EN ¹KVAÈ AÈ AÈHAFAST EKKI FREKAR Å M¹LINU

Sony Ericsson W880i


Örþunnur Walkman tónlistarsími
Frábær 2 megapixla myndavél • Léttur og fjölhæfur
MP3 tónlistarspilari með tónlistargreini
Handfrjáls búnaður fylgir

Verð 39.980 kr.
Verð áður 49.900 kr.

MDS-60 ferðahátalarar

Verð 3.980 kr.
Verð áður 4.980 kr.

Þú færð símann í vefversluninni á siminn.is
eða á næsta sölustað Símans.

Tilboðin gilda til 15. apríl

-9.$)2"5$
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#HRISTIAN "ALE
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"ALE F¾DDIST Å 7ALES ¹RIÈ  OG SLË FYRST Å
GEGN SEM STR¹KURINN Å MYND 3TEVEN 3PIELBERG
%MPIRE OF THE 3UN 3EM HINN SKRAUTLEGI !RTHUR
3TUART Å MYNDINNI 6ELVET 'OLDMINE
SLË "ALE HINS VEGAR FYRST ALMENNI
LEGA Å GEGN 3T¾RSTA HLUTVERK
HANS TIL ÖESSA VERÈUR ÖË LÅKLEG
AST AÈ TELJAST "ATMAN Å MYNDINNI
"ATMAN "EGINS SEM AÈ HLUTA
TIL VAR TEKIN UPP HÁRLENDIS (INN
MIKLI DÕRAVINUR #HRISTIAN "ALE
SÁST Å MYNDINNI %QUILIBRIUM
¹ 3TÎÈ  "ÅË Å KVÎLD

%++) -)33! !&
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 !ÈÖRENGDAR EIGINKONUR $ESPE



5NGFRÒ 2EYKJAVÅK

RATE (OUSEWIVES ))) "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM
N¹GRANNAKONUR Å ÒTHVERFI SEM ERU EKKI ALLAR
ÖAR SEM Ö¾R ERU SÁÈAR !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM
ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 4ÅUFRÁTTIR
 3PORLAUST  7ITHOUT A

T

4RACE )6 !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI
BARNA

 3KÅÈAMËT ¥SLANDS 3AMANTEKT

FR¹ KEPPNI DAGSINS ¹ MËTINU SEM FRAM FER
Å (LÅÈARFJALLI VIÈ !KUREYRI DAGANA  TIL 
APRÅL

 ,ÅFSH¹SKI ,OST "ANDARÅSKUR



3TUDIO  34®¨ 

MYNDAFLOKKUR UM HËP FËLKS SEM KOMST LÅFS
AF ÒR FLUGSLYSI OG NEYDDIST TIL AÈ HEFJA NÕTT LÅF
¹ AFSKEKKTRI EYJU Å 3UÈUR +YRRAHAFI ÖAR SEM
ÕMSAR ËGNIR LEYNAST !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU
EKKI VIÈ H¾FI BARNA E

 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«
 "EING *ULIA (IN EINA SANNA *ÒLÅA
 .OT 7ITHOUT -Y $AUGHTER E





-Y .AME )S %ARL
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skemmtilegri

 'RALLARARNIR 4INY 4OONS
 4ASMANÅA 4AZ -ANIA
 #OMMANDER )N #HIEF 
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ
 3ISTERS 3YSTUR
 !RRESTED $EVELOPMENT 
 3TRONG -EDICINE 
3AMKV¾MT L¾KNISR¹ÈI

 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 6ALENTÅNA -Y 3WEET &AT 6ALENTINA
 6ALENTÅNA
 4WO AND A (ALF -EN 
 -Y ,IFE IN &ILM  "ÅËLÅF
 3KRÅMSLASPILIÈ
 4ASMANÅA 4AZ -ANIA
 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR E
 4ÎFRAVAGNINN
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 4HE 3IMPSONS 
 -EISTARINN  
 3TUDIO   -ATT ¹ Å VAND

R¾ÈUM Å SAMBANDINU ¹ MEÈAN STARFS
MENNIRNIR ERU ENN Å MATARBOÈINU TIL HEIÈ
URS (ARRÅET

 3TANDOFF (¾TTU¹STAND .ÕIR

 ,OCH .ESS
 /CEANS 4WELVE
 .OT 7ITHOUT -Y $AUGHTER E
 ,OCH .ESS
 /CEANS 4WELVE
 "EING *ULIA
 %QUILIBRIUM ®LL FR¹VIK BÎNNUÈ
 "UFFALO 3OLDIERS 3PILLING Å
HERNUM

4Å6Å

 4HE &OUR &EATHERS
&JËRAR FJAÈRIR
 %QUILIBRIUM

 )NSIDER E
 &RÁTTIR &RÁTTASTOFA 3TÎÈVAR  FLYT
UR FRÁTTIR Å OPINNI DAGSKR¹ ¹ SAMTENGDUM
R¹SUM 3TÎÈVAR  OG 3IRKUSS

 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD  E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 -Y .AME )S %ARL  .µ44 %ARL

SNÕR AFTUR ®NNUR SERÅAN AF EINUM VIN¾LUSTU
GAMANÖ¹TTUM HEIMS OG ER ÖESSI FYNDN
ARI EN FYRRI

 +& .ÎRD  ¶¹ ER KOMIÈ AÈ
ÖVÅ AÈ SJ¹ HVORT LÅKAMLEGT ¹SIGKOMULAG .ÎR
DANNA HAFI LAGAST VIÈ ALLAR ¾FINGARNAR ¶EIR
VERÈA M¾LDIR AFTUR FR¹ HVIRFLI TIL ILJA OG SPURN
ING HVORT UPPSKERAN VERÈI EINS OG TIL VAR
S¹È !UK ÖESS KEPPA .ÎRDARNIR VIÈ  FLOKK
KVENNA HJ¹ 6AL OG ÒR VERÈUR SPENNANDI VIÈ
UREIGN

 .IP4UCK  ¥ LOKAÖ¾TTI Ö¹TT
ARAÈARINNAR ER 3EAN ENN AÈ SKIPULEGGJA SÎLU
¹ L¾KNASTOFUNNI EN HANN ÖARF AÈ ¹KVEÈA
HVORT AÈ HANN VILJI AÈ #HRISTIAN KAUPI HANN
ÒT 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 -EDIUM  !LLISON REYN
IR AÈ HJ¹LPA DRAUG AÈ LEYSA EIGIÈ MORÈM¹L
EN HENNI TIL UNDRUNAR AFÖAKKAR HANN HJ¹LP
HENNAR "ÎNNUÈ BÎRNUM

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 6ÎRUTORG
 &YRSTU SKREFIN 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
 'AME TÅVÅ 3VERRIR "ERGMANN OG «L
AFUR ¶ËR *ËELSON FJALLA UM ALLT ÖAÈ NÕJASTA Å
T¾KNI TÎLVUM OG TÎLVULEIKJUM

 %VERYBODY (ATES #HRIS  *U
LIUS REYNIR AÈ GANGA Å AUGUN ¹ YNGRI BRËÈUR
SÅNUM 7AYNE "RADY MEÈ ÖVÅ AÈ ELDA FULL
KOMNA H¹TÅÈARM¹LTÅÈ EN AUÈVITAÈ FER EKKI
ALLT EINS OG ¹¾TLAÈ VAR

 -ALCOLM IN THE -IDDLE 
 7ILL  'RACE  "ANDARÅSK
IR GAMANÖ¾TTIR UM SKÎTUHJÒIN 7ILL OG 'RACE
OG VINI ÖEIRRA *ACK OG +AREN ¶ESS M¹ GETA
AÈ 4RACI ,ORDS FYRRUM KL¹MMYNDASTJARNA
KEMUR FRAM Å Ö¾TTINUM

 4HE .INE E .ÅU MANNS ALLT
ËKUNNUGT FËLK ERU TEKIN Å GÅSLINGU Å BANKA
EINUM

 3TILL 3TANDING  ¶AÈ ERU

 3UPERNATURAL 
 3EINFELD  E %LAINE KEMST
AÈ ÖVÅ AÈ NÕJASTI K¾RASTINN HENNAR ER OFUR
TRÒAÈUR OG *ERRY GRUNAR SÅÈUSTU K¾RUSTUNA
SÅNA UM GR¾SKU

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

SPENNUÖ¾TTIR SEM FJALLA UM SAMNINGAMENN
Å GÅSLATÎKUDEILD &") 

 (OTEL "ABYLON 
 !MERICAN )DOL 
 !MERICAN )DOL 
 -EDIUM 
 -ALICIOUS )NTENT #IVILITY
 %MPIRE
 "ONES 
 4HE 3IMPSONS  E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP

!LDREI ¹N DËTTUR MINNAR
3KÅÈAMËT ¥SLANDS 2²6

3+*2%)..

T

 ¥ÖRËTTAKVÎLD
 &ORMÒLUKVÎLD
 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR %NDURSÕNDUR Ö¹TTUR
 VINTÕRI +ÎTU KANÅNU 
 +ASSABÅLARALLIÈ ,EIKIN BARNAMYND
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 &JÎLBRAUTASKËLINN  7ATER
LOO 2OAD "RESK Ö¹TTARÎÈ UM STORMASAMT LÅF
KENNARA OG NEMENDA Å ERFIÈU HVERFI Å STËR
BORG

3+*2%)..

¥ "ANDARÅKJUNUM HAFA SPROTTIÈ UPP SKRÕTNAR
DEILUR Å KRINGUM AMERÅSKA )DOLIÈ 3VO VIRÈ
IST SEM EINN KEPPANDANNA 3ANJAYA AÈ NAFNI
SÁ SVO ARFASLAKUR AÈ ¹HRIFAMIKLIR MENN ¹ BORÈ
VIÈ ORÈH¹KINN (OWARD 3TERN HVETJA FËLK TIL AÈ
KJËSA HANN Å ÖEIM TILGANGI EINUM AÈ GERA GYS
AÈ KEPPNINNI ¶ETTA TAKA FRAMLEIÈENDUR Ö¹TTAR
INS ALVARLEGA OG ÅHUGA JAFNVEL M¹LSËKN ¹ HEND
UR 3TERN OG VEFSÅÈUNNI VOTEFORTHEWORSTCOM
¹ ÖEIM FORSENDUM AÈ EF 3ANJAYA BERI SIGUR
ÒR BÕTUM BÅÈI ORÈSTÅR Ö¹TTARINS HNEKKI %KKI ER
ÁG LÎGL¾RÈUR MAÈUR EN LEYFI MÁR ÖË AÈ HALDA
ÖVÅ FRAM AÈ ÖAÈ ¹BYRGÈIN Å ÖESSU M¹LI HLJËTI
AÈ LIGGJA HJ¹ DËMURUNUM ÖEIM SEM HLEYPTU
HONUM Å GEGNUM HVERJA UMFERÈINA ¹ F¾TUR
ANNARRI ÖAR TIL HANN KOMST Å ÒRSLIT OG UPP ¹ N¹È
¹HORFENDA %N SVONA GETUR NÒ !MERÅKA VERIÈ
SKRÕTIN

T

+2 .JARÈVÅK 3µ.

%FTIR SKRYKKJËTTA BYRJUN SKELLTI 8 &AKTOR ¹
SKEIÈ OG N¹ÈI HINUM B¾RILEGASTA LOKASPRETTI
5MGJÎRÈ LOKAKVÎLDSINS VAR HIN GL¾SILEGASTA
%INAR "¹RÈARSON HEFUR ¹ST¾ÈU TIL AÈ FAGNA
ENDA STËÈ SKJËLST¾ÈINGUR HANS VERÈSKULDAÈ
MEÈ P¹LMANN Å HÎNDUNUM &RAMMISTAÈA %IN
ARS Å DËMARAS¾TI VAR ENGU SLAKARI OG ËSJALD
AN HITTU H¹RBEITTAR OG HNYTTNAR ATHUGASEMD
IR HANS HITTU Å MARK b%F ÖIÈ KOMIST EKKI ¹FRAM
V¾RI ÖAÈ EKKI LÎGREGLUM¹L HELDUR "AUGS
M¹L m SAGÈI HANN EITT KVÎLDIÈ %KKI K¾MI MÁR
¹ ËVART ÖË .ËI OG 3IRÅUS FENGJU HANN TIL AÈ
SEMJA NÕJA M¹LSH¾TTI Å P¹SKAEGGIN ¹ N¾STA
¹RI  ÒRSLITAKVÎLDINU LEIDDI SVO DËMARINN
¹HORFENDUR Å ALLAN SANNLEIKA UM HVERNIG GIM
STEINAR ERU BÒNIR TIL b¶Ò ERT EINS OG F¾REYSK
UR EÈALM¹LMUR SEM HEFUR VERIÈ SLÅPAÈUR OG
BREYTT Å ÅSLENSKAN EÈALDEMANTm *AMM

T



Af eðalmálmum og málmleysingjum
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM VEÈ
URFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER END
URSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL  N¾STA
DAG
 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

-ARK !DDY 4HE &ULL -ONTY OG *AMI 'ERTZ
SEM LEIKA HJËNAKORNIN

 5NGFRÒ 2EYKJAVÅK &EGURÈAR
DROTTNING 2EYKJAVÅKUR  VERÈUR KRÕND Å
KVÎLD Å BEINNI ÒTSENDINGU ¹ 3KJ¹%INUM
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 "RITAINlS .EXT 4OP -ODEL E
 #3) E
 6ÎRUTORG
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E

3+*2 30/24
 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 !# -ILAN %MPOLI FR¹  APRÅL
 !STON 6ILLA 7IGAN FR¹  APRÅL
 4OTTENHAM "LACKBURN E
 ,IÈIÈ MITT 3PJALLÖ¹TTUR UM FËTBOLTA
Å UMSJËN "ÎÈVARS "ERGSSONAR

 %VERTON &ULHAM FR¹  APRÅL
 -AN #ITY #HARLTON FR¹  APRÅL
 $AGSKR¹RLOK
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BRAUTASKËLANUM 2²6 
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"RESKIR SJËNVARPSÖ¾TTIR Å
ANDA &OOTBALLERS 7IVES
ÖAR SEM FYLGST ER MEÈ
STARFSFËLKI OG GESTUM ¹
 STJARNA HËTELI Å ,OND
ON ¶AÈ ER EKKI ALLTAF AUÈ
VELT AÈ ÖJËNA ÖEIM RÅKU OG
FR¾GU EN 2EBECCA -ITCHELL
OG STARFSFËLK HENNAR ERU
FLESTU VÎN ¥ Ö¾TTI KVÎLDS
INS SVÅFUR LOSTINN YFIR VÎTN
UNUM ¹ HËTELINU EN STARFS
FËLKIÈ REYNIR HVAÈ ÖAÈ
GETUR AÈ VEIÈA AÈLAÈANDI
GESTI ¶AÈ ÖARF ENGINN AÈ
VERA EINHLEYPUR ¹ VINNUSTAÈNUM ENDA ERU ALLTAF AÈ KOMA NÕIR OG ¾SANDI
GESTIR SEM ÖURFA ¹ SÁRSTAKRI ATHYGLI AÈ HALDA  (ËTEL "ABÕLON ER ALLT LEYFILEGT
SVO LENGI SEM ENGINN KEMST AÈ ÖVÅ

23  &-   

3P¹NNÕIR Ö¾TTIR UM FJÎLBRAUTASKËLA Å
,ONDON SEM GLÅMIR VIÈ ÕMISS KONAR
VANDAM¹L &YLGST ER MEÈ *ACK 2IMMER
YFIRKENNARA OG STARFSLIÈI HANS Å 7ATER
LOO 2OAD SKËLANUM ÖAR SEM HVER
DAGUR ER EINS OG BARDAGI +ENNARARN
IR HAFA N¹NAST GEFIST UPP ¹ ÖVÅ AÈ GERA
NOKKUÈ AF VITI Å SKËLANUM OG EIGA
NËG MEÈ SÅN PERSËNULEGU VANDAM¹L
%INNIG FYLGJUMST VIÈ MEÈ NEMENDUN
UM SJ¹LFUM OG ÖVÅ ER Å NËGU AÈ SNÒAST
Å Ö¹TTUNUM

 6EÈURFREGNIR  "¾N 
&RÁTTIR  -ORGUNVAKTIN 
&RÁTTAYFIRLIT  -ORGUNFRÁTTIR 
&RÁTTAYFIRLIT  &RÁTTIR  ,AUFSK¹LINN
 -ORGUNLEIKFIMI  &RÁTTIR 
6EÈURFREGNIR  ,ITLA FLUGAN
 &RÁTTIR
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TVARPSSAGAN 3ËLSKINSFËLKIÈ
 -IÈDEGISTËNAR
 &RÁTTIR
 &ALLEGAST ¹ FËNINN

 3ÅÈDEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 3PEGILLINN
 6ITINN
 3INFËNÅUTËNLEIKAR
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ¶¾TTIR ÒR ÅSLENSKRI LEIKRITUN 

 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM

&-   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

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS -EISTARAMÎRK
 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
 -EISTARADEILD %VRËPU ENDURS
 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS

 &! #UP 0REVIEW 3HOW 
(ITAÈ UPP FYRIR N¾STU UMFERÈ

T

 )CELAND %XPRESS DEILDIN 

+2 .JARÈVÅK

 5%&! #UP  4OTTENHAM
3EVILLA ,EIKURINN ER SÕNDUR BEINT KL 
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Dísil vél tog 310 Nm, Sjálfskiptur.

Byggður á grind með hátt og lágt drif

Glæsileg og sérlega þægileg innrétting

Fullkominn jeppi fyrir íslenskar aðstæður
Hluti staðalbúnaðar
DYNAMO REYKJAVÍK

 -AT MED .IKLAS  3ISTE NYTT 
&ORBRUKERINSPEKTÐRENE  0½ DYPT VANN I 4HAILAND
 3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK
 $ISTRIKTSNYHETER  &RA .ORDLAND 
3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA -ÐRE OG
2OMSDAL  &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE
 3ISTE NYTT  ,UNSJTRAV  3ISTE NYTT
 $ISTRIKTSNYHETER  &RA /SLO OG !KERSHUS
 &RA °STFOLD  3ISTE NYTT  ,YOKO
 :OMBIE HOTELL  %TTERMIDDAGSFLATEN
  3ISTE NYTT  $EN D½RLIGSTE HEKSA
I KLASSEN  $UNDER  3ISTE NYTT 
/DDASAT .YHETER P½ SAMISK  ~RDNA 3AMISK
KULTURMAGASIN  -¹N¹ID 46 3AMISK BARNE
TV  .YHETER P½ TEGNSPR½K  $EN LILLE
BL½ DRAGEN  5HU  $ISTRIKTSNYHETER
 $AGSREVYEN  3CHRÎDINGERS KATT 
3KIKK OG BRUK FOR HUNDEN  2EDAKSJON %.
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN  
3KYGGER  4ORSDAG KVELD MED 3TEINAR 3AGEN
 +VELDSNYTT  +ULTURNYTT  5RIX 
'RAVEN  -!$ 46  &ROKOST TV

Dísil Túrbó Intercooler :::
5 Gíra sjálfskipting SideTronic :::
Sjálfvirkt miðstöð :::
Loftkæling :::
Cruise Control :::
Álfelgur og 31” Toyo dekk :::
Litaðar rúður :::
Leður stýri :::

Bilabúð Benna
1975-2005 30 ára

Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

KYRON - dísil - sjálfskiptur
Verð aðeins: Kr. 3.495.000,KYRON er fullvaxinn jeppi með hátt og lágt drif, byggður á grind
og er stærri en ætla má við fyrstu sýn. Tækninýjungar eru
fjölmargar og skila sér í einstakri nýtingu á afli og frábærum
aksturseiginleikum. Komdu til okkar á Tangarhöfðann, þú verður
ekki fyrir vonbrigðum með þetta vel varðveitta leyndarmál.
Þú gerir einfaldlega ekki betri kaup í jeppum í dag!

www.benni.is

Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.
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Gamlir vinir Sólarinnar og nýir
Eins og komið hefur fram í fjölmiðlum hyggst stórsveitin Síðan
skein sól koma saman á nýjan leik
síðasta vetrardag, 18. apríl, og
leika mörg af sínum bestu lögum
í Borgarleikhúsinu. Samkvæmt Ísleifi B. Þórhallssyni, framkvæmdastjóra Concert, er þegar uppselt á
fyrri tónleikana og hefur því öðrum
verið bætt við seinna um kvöldið.
Hljómsveitin verður þó ekki ein á
sviðinu því sannkallað landslið tónlistarmanna mun leggja þeim lið.
Þá munu gamlir vinir og nýir reka
inn nefið en meðal þeirra eru sjálf
Silvía Nótt, KK og Björn Jörundur.

„Ég borða yfirleitt hafragraut.“
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 ÖRÅ  GUÈ  AÈFALL  ANDLITSM¹LN
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,«¨2¡44  OTA  UTAN  FORÈI  F¾ÈA
 M¾LSKA  K¾LA  MAÈK  SJ¹
EFTIR  R¹MUR  BARDAGI
,!53.

Krummi Björgvinsson í Mínus fer
með hlutverk Jesú Krists í uppfærslu Vesturports á söngleiknum Jesus Christ Superstar. „Jesús
Kristur var og er enn þekktasta
stjarna og rokkstjarna heimsins. Auðvitað vill maður leika
aðal fyrst,“ sagði Krummi, sem
fetar þannig fyrstu skref sín á
leiklistarsviðinu.
„Ég hef náttúrlega oft spilað á
leiksviði, sem tónlistarmaður,“
benti hann réttilega á. „Þetta er
heldur ekki svo langt frá því sem
ég hef verið að gera frá því að ég
var lítill krakki, að syngja rokkmúsík á sviði. En þetta er öðruvísi tjáning. Ég þarf að tjá karakter og sögu, sem er svolítil áskorun, og líka það skemmtilegasta við
þetta,“ sagði Krummi.
Hann kvaðst ekki stressaður
yfir að leika sjálfan Jesú Krist.
„Nei, nei. Ég er kaþólikki og var
í kaþólskum skóla. Trú hefur alltaf verið mikill partur af mínu lífi,
þó ég sé kannski ekki að fara að
skrifta hvern einasta dag,“ sagði
hann. „Þetta verður líka svolítið nútímalegri uppsetning, Jesús Kristur með tattú og attitjúd,“ bætti
hann við. „Það er kominn tími til
að hrista upp í þessu og gera þetta
að ótrúlega flottu rokksjóvi. Ég er
allavega hundleiður á að horfa á
sömu uppsetningu á þessu fram og
til baka,“ sagði hann.
Krummi segir Jesus Christ
Superstar vera einn besta söngleik allra tíma. „Tónlistin er meiri
háttar, og það hafa líka frábærir
söngvarar sungið þetta. Ian Gillan
úr Deep Purple og Ted Neely, sem
gerði þetta rosalega vel í kvikmyndinni,“ sagði hann. „Ég geri
þetta
að mínu eigin. Ég er
ekkert að fara að
setja klemmur á
eistun á mér til að
ná háa séi, sko,“
sagði hann sposkur.
Með honum á
sviðinu verða
aðrir reynd-

,«¨2¡44  POTA  ÒT  BIRGÈIR 
ALA  ORÈFIMI  ÅSA  ORM  IÈRA
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,2¡44  TÒBA  OO  TIL  TRÅ 
RA  AÈSOG  FARÈI  HI  MIÈ
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(ALL ÒR
*EFF 7HO
VERÈUR ÖRIÈJI
ROKKARINN
¹ SVIÈINU Å
*ESUS #HRIST
3UPERSTAR

www.visir.is

SËL EFTIR AÈ HAFA H¹È HARÈA BAR¹TTU MEÈ SVEIT
SINNI .Õ DÎNSK ¹ SVEITABALLAMARKAÈINUM
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hafi spilað með þeim á plötunni
Einmanna sem kom út árið 1999.
„Ætli við reynum ekki að fá hann
til að spila með okkur eitt eða tvö
lög af þeirri plötu,“ segir Helgi.
Björn Jörundur hefur einnig komið
töluvert við sögu sveitarinnar. Var
reyndar í harðri baráttu við Síðan
skein sól á sveitaballamarkaðinum með Ný dönsk á sínum tíma en
gróf síðan stríðsöxina og tók smá
túr með sveitinni þegar bassaleikarinn Jakob Smári var í fríi. „Ætli
við tökum ekki saman Þú ert ekkert betri en ég, það ætti að vera við
hæfi,“ segir Helgi og hlær.

"*®2. *®25.$52 ,ÁK ¹ BASSA MEÈ 3ÅÈAN SKEIN

3YNGUR MEÈ
3ÅÈAN SKEIN SËL Å
"ORGARLEIKHÒSINU
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þessum gestum. „Ég nefndi það við
Silvíu að hún myndi
syngja Nostalgíu,
lagið sem Ingibjörg Stefánsdóttir söng með okkur
á sínum tíma,“ segir
Helgi.
Þeir KK og Björn Jörundur eru hins vegar
sveitinni að
góðu kunnir. Og upplýsir Helgi
meðal annars að KK

3),6¥! .«44
(%,') "*®2.33/. 6AR SPENNTUR FYRIR

ÖESSUM GESTASÎNGVURUM SEM TROÈA
UPP MEÈ SVEITINNI Å "ORGARLEIKHÒSINU

%INAR "¹RÈARSON UMBOÈSMAÈUR

1

Þegar Fréttablaðið náði tali af
Helga Björnssyni
var ekki annað að
heyra á honum
en hann væri
spenntur
fyrir

4ROMMULEIKARINN "IRGIR .IEL
SEN HEFUR UNDANFARNA VIKU DVAL
IST RÁTT FYRIR UTAN .ASHVILLE
VIÈ UPPTÎKUR ¹ PLÎTU
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MENN FARI Å YFIRHALNINGU ÖEGAR LÅÈUR
AÈ KOSNINGUM OG MINNAST MENN
KANNSKI BEST ÒTLITSBREYTINGANNA ¹
"IRNI )NGA (RAFNSSYNI FYRIR PRËF
KJÎR &RAMSËKNARFLOKKSINS Å 2EYKJA
VÅK FYRIR NOKKRU ¶AÈ ERU HINS
VEGAR EKKI BARA PËLITÅK
USAR SEM HUGA AÈ ÒTLIT
INU ÖVÅ GLÎGGIR ¹HORFENDUR
+ASTLJËSSINS ¹ ÖRIÈJUDAGS
KVÎLDIÈ TËKU EFTIR ÖVÅ
AÈ SJËNVARPSMAÈ
URINN )NGËLFUR
"JARNI 3IGFÒS
SON HAFÈI SMELLT
SM¹ LIT Å H¹RIÈ ¹
SÁR 3KARTAÈI NÒ
DÎKKUM MAKKA
/G KANNSKI EKKI NEMA VON ENDA
VERÈUR )NGËLFUR "JARNI ENGU MINNA
¹ SKJ¹NUM EN STJËRNM¹LAMENNIRNIR
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OG KVEÈST HANN EKKI HR¾ÈAST AÈ LEIKA SJ¹LFAN *ESÒ +RIST

ir tónlistarmenn, því Jens Ólafson,
betur þekktur sem Jenni úr Brain
Police, og Bjarni Hall úr Jeff Who?
fara með hlutverk Júdasar og Péturs. Pontíus Pílatus verður í höndum Ingvars E. Sigurðssonar, Ólafur Darri Ólafsson leikur Kaífas,
Heródes verður Ólafur Egill Ólafsson og Lára Sveinsdóttir leikur
Maríu Magdalenu.
Félagar Krumma úr Mínus, þeir
Bjössi og Bjarni, verða honum
til halds og trausts í hljómsveitinni. „Það er rosalega gott, enda
eru þeir þéttasta tempótvíeyki
sem Ísland hefur séð, að mínu
mati,“ sagði Krummi. Karl Sigurðsson úr Baggalúti verður kórstjóri, og halda hann og leikstjórinn Björn Hlynur Haraldsson kórprufur annað kvöld. Þeir sem vilja

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

spreyta sig á þeim og syngja í kapp
við Krumma í sumar geta látið vita
af sér á rakel@artbox.is.
Handrit er að sögn Krumma enn
í vinnslu, en frumsýningin verður
væntanlega um mitt sumar.
SUNNA FRETTABLADIDIS

*²$!3 *ENNI ÒR

"RAIN 0OLICE
FER MEÈ HLUT
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Óttar gerir sig kláran í bátana
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í júlí
á síðasta ári var Óttar Guðnason ráðinn sem kvikmyndatökumaður í nýjustu
kvikmynd Jan De Bont, Stopping Power.
Þá stóð til að tökur hæfust í september
en yrði síðan lokið í október. Eitthvert
bakslag kom í málið, nýir fjárfestar tóku
við kvikmyndinni og nýir leikarar voru
ráðnir til verksins. Óttar hélt hins vegar
sinni stöðu og skömmu fyrir páskahelgina barst honum tölvupóstur frá leikstjóranum þar sem hann bað Óttar um
að fara að gera ferðatöskurnar klárar.
„Það á allt saman að skýrast öðru hvorum megin við helgina hvenær ég fer út
og núna er þetta svona áttatíu prósent að

þetta fari allt að rúlla,“ segir Óttar, sem
var í langþráðu páskafríi á Spáni þegar
Fréttablaðið náði tali af honum.
Myndin verður tekin upp í Berlín og á
svæðinu þar í kring. Óttar sagðist ekki
vita hvaða leikarar hefðu verið ráðnir í
staðinn fyrir þá gömlu en verið væri að
hnýta síðustu hnútana á þeim bænum.
Um er ræða spennumynd sem fjallar um orrustuflugmann sem fer í frí
til Evrópu á húsbíl. Í för með honum er
dóttir hans og kærasta en þegar húsbílnum er rænt með stúlkunni hans innanborðs hefst æsilegur eltingaleikur. Og
þetta mun því krefjast mikillar útsjónarsemi hjá kvikmyndatökumanninum ís-

lenska að festa kappakstra
og annað tengt því á filmu.
Hinn hollenski Jan De Bont
hóf sjálfur störf sem kvikmyndatökumaður en hefur að
undanförnu aðallega fengist við
leikstjórn og gerði meðal annars Speed og fyrstu Löru Croftmyndina.

«44!2 '5¨.!3/. &ÁKK TÎLVUPËST
FR¹ *AN $E "ONT ÖAR SEM LEIKSTJËRINN
BAÈ HANN VINSAMLEGAST UM AÈ GERA
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LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands
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Lýðræðisleg
leiðindi

Allir símar frá Vodafone afhendast forhlaðnir,
forstilltir og með 2 ára ábyrgð.
Með Vodafone live! kemst þú á Netið í símanum
þínum og getur til dæmis skoðað hvað er í bíó,
náð í brandara, skoðað stjörnuspána þína og
halað niður hringitónum og skjámyndum.

F

átt er leiðinlegra en kosningafundir sem fjölmiðlar finna
sig nú knúna til að bjóða upp á.
Því ríður á að passa sig að opna
ekki fyrir útvarp eða sjónvarp
næsta mánuðinn því alls staðar
er hætta á að þaulæft froðusnakk
fólks sem æst er í að ná sér í þægilega innivinnu næstu fjögur árin
skelli á með offorsi. Leiðindi eru
ekki eftirsóknarverð þótt séu
lýðræðisleg.

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Fíton / SÍA

¶!2.! sitja þeir í settinu, frambjóðendurnir. Sumir þrútnir og
iðandi, aðrir glottandi og tilbúnir með það sem þeim finnst leiftrandi lúmskar athugasemdir. Svo
er talið í og tuðið hefst. Munnar
frambjóðenda fara á krúskontról
og moka út vaðli sem aldrei kemur
á óvart. Frumleg hugsun virðist
bönnuð og einlægni illa séð. Aldrei
fæst svar við því sem er spurt um,
bara loðið röfl um eitthvað allt
annað. Umsjónarmenn standa í
ströngu við að segja frambjóðendum að halda kjafti á kurteislegan
hátt þegar frammígjammið fer úr
böndunum. Frambjóðendur setja
fram sannfærandi tölur sem eru
dregnar sannfærandi í efa. Einn
segir eitt, annar segir annað, nei
nei og jú víst, sumir urra, aðrir
setja upp hundshaus. Fúllyndir
frambjóðendur reyna sitt besta
til að líta vel út en springa oftast á
limminu svo skín í ólundina. Eina
leiðin til að hafa örlítið gaman af
þessu er að ímynda sér að allir séu
allsberir.

Komdu í næstu Vodafone verslun, hringdu í
1414 eða smelltu þér inná www.vodafone.is til
að fá nánari upplýsingar.
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lofa allir unaðslegri framtíð í besta landi í heimi.
Sokkafólkið í stofum landsins á í
mestu erfiðleikum með að ákveða
sig því allir virðast svo góðir: ætla
að leysa brýnustu vandamálin
fljótlega eftir kosningar og auðvitað redda vandamálum öryrkja
og öldraðra eins og síðast – og þarsíðast.

-!¨52 hefur svo sem ekki yfir

miklu að kvarta í landi þar sem
helsta tilvistarspurningin er hvort
maður eigi að fá sér karamellueða súkkulaðisósu á ísinn sinn. Og
þó: fákeppni, okur og vinnuálag
eru mál sem mætti ræða. Þau sitja
á hakanum í tuðbylgjunni. Flest
önnur mál eru talin merkilegri en
það hvort við eigum bara áfram
að þurfa að vinna mest allra til að
hafa efni á dýrasta mat og dýrustu
lánum í heimi.
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allt kemur til alls geta
kjósendur verið vissir um aðeins eitt, sama hver vinnur kosningarnar: Komin í þægilega innidjobbið verður þeirra allra fyrsta
verk að hækka kaupið sitt.

Vodafone live!

Vodafone live!

Vodafone live!

Nokia 6085

Sharp GX-17

Nokia 6234

Krúttlegur með Bluetooth,
myndavél, útvarpi, steríó
heyrnartólum, styður
minniskort. Fæst í ﬂeiri litum.

Mjög fjölhæfur á ótrúlegu
verði.Með Bluetooth,
myndavél og USB
tengjanlegur.

Miklu meira en bara sími.
Með Bluetooth, myndavél,
útvarpi, steríó heyrnartólum
og styður minniskort.

Ævintýraverð

Ævintýraverð

Ævintýraverð

16.900 kr.

9.900 kr.

19.900 kr.

