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Umdeildar reglur hugsanlega
þáttur í banaslysi fyrir vestan
Rannsóknarnefnd sjóslysa rannsakar hvort krafa um löndun í sömu höfn og lagt var upp frá hafi verið þáttur í banaslysi við mynni Ísafjarðardjúps 14. mars. Smábátaeigendur hafa margsinnis kvartað yfir reglunum.
3,93 Rannsóknarnefnd sjóslysa er
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að skoða hvort reglur um línuívilnun, sem gera ráð fyrir því að
því að bátur komi til hafnar innan
24 klukkustunda á sama stað og
haldið var til veiða, hafi spilað inn
í ákvarðanatöku manna sem leiddu
til sjóslyss úti fyrir Ísafirði 14.
mars síðastliðinn. Þetta staðfesti
Jón Ingólfsson, forstöðumaður
rannsóknarnefndar sjóslysa við
Fréttablaðið. „Það eru ýmsir samverkandi þættir sem valda sjóslysum. Í þessu tilfelli var nokkuð
styttra að fara með bátinn í höfn í
Súgandafirði en til Ísafjarðar.
Samkvæmt reglugerð um línu-

5- ,¥.5¥6),.5.
N -EÈ LÅNUÅVILNUN ER ¹TT VIÈ HEIMILDIR
DAGRËÈRAB¹TA TIL AÈ LANDA ¹KVEÈNU
HLUTFALLI UMFRAM AFLA Å ÖORSKI ÕSU OG
STEINBÅT SEM REIKNAST TIL AFLAMARKS

N "¹TUR ÖARF AÈ KOMA TIL LÎNDUNAR
Å HÎFN ÖEIRRI ÖAR SEM LÅNAN VAR TEKIN
UM BORÈ INNAN  KLUKKUSTUNDA FR¹
ÖVÅ HALDIÈ VAR TIL VEIÈA ÒR ÖEIRRI HÎFN

ívilnun þarf að landa [aflanum] á
sama stað og lagt er upp í ferðina
innan sólarhrings. Mér finnst líklegt að þess verði getið í skýrslu

okkar vegna slyssins að þetta geti
verið til þess að fallið að skapa
óöryggi þegar taka þarf ákvarðanir á skömmum tíma, og skipstjórar
eru alltaf að gera það,“ sagði
Ingólfur.
Tveir sjómenn, Eiríkur Þórðarson og Unnar Rafn Jóhannsson,
létust er bátnum Björg Hauks ÍS
127 hvolfdi úti fyrir Stigahlíð í
mynni Ísafjarðardjúps.
Arthur
Bogason,
formaður
Landssambands smábátaeigenda,
segir ítrekað hafa verið gerðar
athugasemdir við reglugerðina.
„Við höfum frá upphafi bent á
þetta sem stórkostlegan galla á
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¶ËRHILDUR ¶ORLEIFSDËTTIR OG BÎRN

(ÒSGAGNAARKITEKT ¥SLANDS

Húsgagnaar

fyrirkomulaginu. Það liggur fyrir
að þessi staða getur orðið til þess
að skapa óöryggi, sem síðan getur
leitt til stórkostlegra slysa. Þessu
þarf að breyta, það gefur auga
leið.“
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra telur vel koma til
greina að breyta lögunum. „Að
sjálfsögðu viljum við ekki að fyrirkomulag í fiskveiðistjórnunarlögunum verði til þess að draga úr
öryggi sjómanna. Sem sjávarútvegsráðherra myndi ég tvímælalaust
beita mér fyrir þess háttar breytingum, ef þörf er talin á þeim.“
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segir Sólveig Arnarsdóttir, leikkona og frambjóðandi, sem er
fjölmiðlafulltrúi á landsfundi
Samfylkingarinnar.
Móðir Sólveigar, Þórhildur
Þorleifsdóttir leikstjóri, er sömuleiðis í stóru hlutverki á fundinum. Þórhildur er í raun að leikstýra fundinum. Svo vill til að
sonur Þórhildar, Þorleifur Örn
Arnarsson leikstjóri, er þessa
sömu helgi að „leikstýra“ landsfundi Sjálfstæðisflokksins.
„Það þarf gott fólk til að halda
utan um svona samkomu svo það
er ekki skrítið að í það starf veljist einhver sem hefur að atvinnu
að stýra og púsla saman stórum
sýningum,“ segir Sólveig.
„Það skiptir máli hvar hlutirnir og ræðumenn eru. Þetta er alls
ekki svo ólíkt leikhúsinu þar sem
sviðsmunir og leikarar þurfa að
vera á réttum stað,“ segir Þorleifur.
GAR  FGG  SJ¹ SÅÈU 

5TANRÅKISÖJËNUSTAN HEFUR VAXIÈ MIKIÈ AÈ UMFANGI Å TÅÈ NÒVERANDI STJËRNARFLOKKA

 PRËSENTA KOSTNAÈARAUKNING
34*«2.-, Kostnaður við rekstur sendiráða,

Sàningin

VORBOINN
2007

VetrargarÝurinn

13.-15.aprl

fastanefnda og sendiræðisskrifstofa hefur aukist
um 83 prósent á núvirði frá því að núverandi
stjórnarflokkar tóku við völdum árið 1995. Það ár
nam kostnaðurinn 970 milljónum króna á núvirði
en er áætlaður 1.773 milljónir á fjárlögum ársins
2007.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í fjórðu
kosningagrein Fréttablaðsins af átta. Þar eru
áherslur stjórnmálaflokkanna í utanríkismálum
reifaðar og kastljósi varpað á stærstu málin. Í
komandi kosningum verða Evrópumál og umfang
utanríkisþjónustunnar ofarlega á baugi.

Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði,
segir að pólitískar stöðuveitingar í utanríkisþjónustunni hafi dregið úr trúverðugleika hennar meðal
kjósenda og að þeim verði að linna. „Það hafa
ítrekað verið ráðnir inn sendiherrar sem hafa verið
pólitískt skipaðir og það hefur orðið til þess að fólk
hefur brenglaða mynd af þjónustunni.“
Hörður Arnarson, forstjóri Marels, segir
starfsemi íslenskra stjórnvalda á erlendum
vettvangi skipta sköpum og að starfsmenn sendiráðanna vinni mikilvægt starf. „Sérstaklega hefur
þetta skipt miklu máli þegar fyrirtæki eru að koma
inn á nýja markaði.“
MH ÖSJSJ¹ SÅÈU  OG 
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"ENSÅNLAUSAR ¹ GATNAMËTUM

Velferðarmál eru forsendan

Sjö bíla árekstur á Miklubraut

34*«2.-, Mona Sahlin, formaður
sænskra jafnaðarmanna, og Helle
Thorning-Schmidt,
formaður
danska jafnaðarmannaflokksins,
ávörpuðu landsfund Samfylkingarinnar í Egilshöll í gær. Þær lögðu
meðal annars áherslu á velferðarmál, jafnréttismál og umhverfismál.
„Velferðarsamfélagið
hótar
ekki efnahagslegum vexti heldur
er forsenda þess. Hægriflokkar
segja að ekki sé hægt að byggja
velferðarsamfélagið meira upp
um leið og skattar séu lækkaðir.
Jafnaðarstefnan verður að sýna
að þetta sé hægt að sameina,“
segir Mona Sahlin.

Ragnheiður, viljið þið Mosfellingar ekki sjá himnaríki á
jörðu?
b-OSFELLSB¾R ER NÒ ÖEGAR PARADÅS ¹
JÎRÈUm
2AGNHEIÈUR 2ÅKHARÈSDËTTIR ER B¾JARSTJËRI
Å -OSFELLSB¾ "¾JARFÁLAGIÈ HEFUR HAFNAÈ
BEIÈNI HJËNA UM AÈ SKR¹ LÎGHEIMILI SITT Å
SUMARHÒSINU (IMNARÅKI Å -IÈDALSLANDI
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Hún telur baráttuna gegn loftslagsbreytingunni
mikilvæga.
„Jafnaðarstefnan hefur ekki alltaf
verið græn hreyfing en nú verð-

um við að sýna fram á að þessi
barátta er jafn mikilvæg og baráttan gegn stéttasamfélaginu var
fyrir hundrað árum,“ segir hún.
Helle Thornton-Schmidt telur
að jafnaðarstefnan hafi lausnirnar
í stefnu sinni. Flokkarnir þurfi að
berjast fyrir því að bæta aðstæður
þeirra sem standa halloka. Hún
telur að ESB sé mikilvægt fyrir
norrænu löndin og jafnaðarstefnuna.
„Við upplifum allar þrjár í
augnablikinu
að
borgaralegu
flokkarnir eru ekki góðir í að berjast fyrir þá sem standa illa því
þeir fylgja ekki eftir orðum með
gjörðum,“ segir hún.
GHS

Vilja að Sigrún víki
sæti í dómnum

Lést í sjóslysi
við Vopnafjörð
Trillusjómaðurinn sem lést af
slysförum aðfaranótt fimmtudags hét Guðmundur Ragnarsson, til heimilis að Hafnarbyggð 23 á Vopnafirði.
Guðmundur var 65 ára að aldri
og lætur eftir sig eiginkonu og
fjögur uppkomin börn.
Talið er að Guðmundur hafi
fallið frá borði á bát sínum við
að leggja grásleppunet.
Björgunarskip Slysavarnafélagsins Landsbjargar,
Hafbjörg frá Neskaupstað,
fann Guðmund í sjónum um
eina og hálfa sjómílu úti af
Kollumúla við Vopnafjörð.
Hann var látinn þegar að var
komið. Að ósk aðstandenda er
ekki birt mynd af Guðmundi.

Lögmenn stóru olíufélaganna þriggja hafa farið fram á að Sigrún Guðmundsdóttir héraðsdómari víki sæti í máli félaganna gegn ríkinu og Samkeppniseftirlitinu. Þess er krafist að ákvörðun um sekt vegna samráðs verði dæmd ógild.
$«-3-, Lögmenn stóru olíufélaganna þriggja; Olís,

«MAR OG ¥SLANDSHREYFINGIN

Verða ekki við
óskum Hjörleifs
34*«2.-, Ómar Ragnarsson,

formaður Íslandshreyfingarinnar,
ætlar ekki að verða við hvatningu
Hjörleifs Guttormssonar, félaga í
VG og fyrrverandi þingmanns, um
að hætta við
þingframboð.
„Það væri hreint
ábyrgðarleysi að
hætta núna,“ segir
Ómar og ítrekar
það mat sitt að eina
leiðin til að fella
«-!2
ríkisstjórnina og
2!'.!233/.
koma í veg fyrir
stóriðjustjórn
stjórnarflokkanna með Frjálslyndum sé að Íslandshreyfingin fái
menn kjörna. Ómar segir Íslandshreyfinguna njóta fylgis beggja
vegna miðju og vísar á bug
kenningu Hjörleifs um að
hreyfingin taki fylgi af VG fremur
en Sjálfstæðisflokki.
Ómar segir framboðslista
Íslandshreyfingarinnar líklega
kynntan eftir helgi.
BÖS

Kers, áður Olíufélagsins, og Skeljungs, hafa farið
fram á það að Sigrún Guðmundsdóttir héraðsdómari
víki úr dómnum í máli félaganna gegn íslenska
ríkinu og Samkeppniseftirlitinu. Þetta fóru þeir fram
á þegar málið var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrr í vikunni.
Sigrún tók dómarasæti í málinu eftir að Skúli
Magnússon dómari þurfti frá að hverfa en hann
hefur ráðið sig til starfa hjá EFTA-dómstólnum í
Lúxemborg frá og með morgundeginum. Sigrún var
meðal dómara í málum sem til hefur komið vegna
óumdeilds samráðs olíufélaganna á tímabilinu 1993
til og með meirihluta ársins 2001.
Gísli Baldur Garðarsson, lögmaður og stjórnarformaður Olís, lagði fram bókun um að Sigrún skyldi
víkja úr dómnum er málið var tekið fyrir. Kristinn
Hallgrímsson, lögmaður Kers, og Hörður F. Harðarson, lögmaður Skeljungs, samþykktu bókunina fyrir
sitt leyti.
Telja þeir Sigrúnu hafa með orðum sínum í dómum
héraðsdóms í máli Reykjavíkurborgar, og fyrirtækja
hennar, gegn olíufélögunum og máli Sigurðar Hreinssonar, smiðs frá Húsavík, gegn Keri, gert sig
vanhæfa til þess að dæma í fyrrnefndu máli með
hlutlausum hætti. Málflutningur vegna þessarar
kröfu fer fram 23. apríl.
Olíufélögin voru dæmd til þess að greiða Reykjavíkurborg og fyrirtækjum hennar 78 milljónir króna
í bætur vegna verðsamráðs fyrir útboð.
Þá var Ker dæmt til þess að greiða Sigurði
Hreinssyni fimmtán þúsund krónur í skaðabætur
vegna samráðsins og áhrifa sem það hafði á verðlag
á fyrrnefndu tímabili.
Mál olíufélaganna byggir öðru fremur á því að stór
hluti þeirra brota sem sektað var vegna, að lokum
um 1,5 milljarðar, hafi verið fyrndur þegar sektirnar
komu til; auk þess telja félögin ýmsa annmarka hafa
verið á meðferð málsins sem ekki standist lög. Þessu
eru samkeppnisyfirvöld og íslenska ríkið algjörlega
ósammála. Heimir Örn Herbertsson er lögmaður
ríkisins og Samkeppniseftirlitsins.
Lögmennirnir höfðu ekki, áður en bókunin var lögð
fram, farið fram á að Skúli Magnússon viki sæti en

5-&%2¨). Alls sjö bílar lentu í

árekstri þegar tvær ungar
stúlkur urðu bensínlausar á
Miklubraut við Grensásveg um
fimmleytið í gær.
Stúlkurnar kveiktu á neyðarljósum en fóru ekki út úr bílnum,
enda mikil umferð á veginum og
áttatíu kílómetra hámarkshraði.
Þrír bílar keyrðu aftan á bíl
stúlknanna.
Sá fjórði náði að stoppa en ekki
vildi betur til en að aftan á hann
keyrði sá fimmti og síðan sjötti
bíllinn aftan á hann.
Enginn slasaðist, en tveir
kenndu smávægilegra eymsla í
hálsi.
KËÖ
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3KEMMDIR ¹ ÖRJ¹TÅU BÅLUM

Sparkað í spegla
og lakk rispað
,®'2%',5-, „Ég vaknaði við læti
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LÎGMANNA UM AÈ 3IGRÒN 'UÈMUNDSDËTTIR DËMARI VÅKI S¾TI Å
M¹LINU VEGNA VANH¾FIS FER FRAM  APRÅL /LÅUFÁLÎGIN KREFJAST
ÖESS AÈ SEKTIR FÁLAGANNA VEGNA SAMR¹ÈS VERÈI FELLDAR NIÈUR
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 DESEMBER  3AMKEPPNISYFIRVÎLD GERA HÒSLEIT HJ¹
OLÅUFÁLÎGUNUM
 ¹GÒST  2ÅKISSAKSËKNARI FER FRAM ¹ AÈ RÅKISLÎGREGLU
STJËRI AFLI FULLN¾GJANDI GAGNA FR¹ SAMKEPPNISYFIRVÎLDUM TIL
AÈ UNNT SÁ AÈ ATHUGA HVORT HEFJA ÖURFI OPINBERA RANNSËKN
OKTËBER  /PINBER RANNSËKN HEFST HJ¹ EMB¾TTI RÅKISLÎG
REGLUSTJËRA ¹ BROTUM OLÅUFÁLAGANNA OG ¾ÈSTU STJËRNENDA
 OKTËBER  3AMKEPPNISR¹È SEKTAR OLÅUFÁLÎGIN UM
RÒMA   MILLJARÈA KRËNA FYRIR BROT GEGN SAMKEPPNISLÎGUM
 JANÒAR  FRÕJUNARNEFND SAMKEPPNISM¹LA GEFUR ÒT
ÒRSKURÈ SINN OG L¾KKAR SEKTIR FÁLAGANNA UM RÒMAN MILLJARÈ
Å   MILLJARÈ KRËNA
 JANÒAR  3AMKEPPNISEFTIRLITIÈ HAFNAR ÎLLUM KRÎFUM
OLÅUFÁLAGANNA UM AÈ ÒRSKURÈUR FRÕJUNARNEFNDAR SAM
KEPPNISM¹LA VERÈI ËGILTUR +RÎFUM FÁLAGANNA UM AÈ SEKTIR
VERÈI FELLDAR NIÈUR EÈA L¾KKAÈAR MIKIÈ ER HAFNAÈ /LÅUFÁLÎG
IN ¹KVEÈA AÈ HÎFÈA ¹ M¹L ¹ HENDUR RÅKINU OG 3AMKEPPNIS
EFTIRLITINU

hann var meðal dómara í þeim málum sem Sigrún
dæmdi er tengdust samráði olíufélaganna.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

um klukkan hálf tvö í nótt og
heyrði að það voru einhverjir
gaurar úti á götu með læti. Svo
þegar ég vaknaði í nótt sá ég að
búið var að skemma bílinn minn,“
segir Pétur O. Heimisson, íbúi á
Vesturgötu í Reykjavík.
Aðfaranótt föstudagsins var átt
við fjörutíu bíla á Framnesvegi
og Vesturgötu og voru 27 þeirra
skemmdir töluvert. Talið er að
tveir menn hafi verið þarna á
ferð og náði lögreglan að góma
annan þeirra. Að sögn lögreglu
var hann mjög drukkinn.
„Bíllinn er svo sem ekkert
stórskemmdur en ég varð samt
virkilega reiður. Það er óþolandi
að fólk geti ekki borið virðingu
fyrir eigum annarra,“ segir Pétur.
Tjón sem þetta fæst bætt úr
kaskótryggingu bifreiðaeigenda.
ÖO
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3TEFNT ¹ SÎNGVAKEPPNI
,ÎGREGLUMENN ¹ !KRANESI OG 3AUÈ¹R
KRËKI URÈU VARIR VIÈ TÎLUVERÈA UMFERÈ
NORÈUR Å LAND Å G¾R 5NGIR ÎKUMENN
VORU ¹BERANDI OG ER M¹L MANNA AÈ
STRAUMURINN LIGGI ¹ 3ÎNGVAKEPPNI
FRAMHALDSSKËLANNA SEM VERÈUR HALD
IN Å KVÎLD ¹ !KUREYRI 3ÎNGELSKIR
KEYRÈU FREMUR VARLEGA EN HITT

3LYS ¹ (ELLISHEIÈI
%INN VAR FLUTTUR ¹ (EILSUG¾SLUSTÎÈ
INA ¹ 3ELFOSSI EFTIR AÈ FËLKSBÅLL FËR ÒT AF
VEGINUM OG VELTI ¹ (ELLISHEIÈI Å G¾R
MORGUN -EIÈSLI MANNSINS VORU EKKI
ALVARLEG EN BÅLLINN REYNDIST ËNÕTUR
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4UGMILLJARÈA ¹GËÈI FYRIR 2EYKJAVÅKURBORG AF ÖVÅ AÈ F¾RA 2EYKJAVÅKURFLUGVÎLL
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GËÈINN RÒMLEGA  MILLJARÈAR
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víkurborgar af því að flytja
Reykjavíkurflugvöll á Hólmsheiði austan Rauðavatns er sagður vera 38,3 milljarðar króna í
skýrslu starfshóps sem fjallað
hefur um málefni Reykjavíkurflugvallar og hefur nú lokið
störfum.
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær telur hópurinn
hagkvæmast fyrir borgina að
hafa flugvöllinn á Hólmsheiði,
og færa hann þar með úr Vatnsmýrinni. Færsla flugvallarins
til Keflavíkur er sögð gefa borginni 37,4 milljarða í aðra hönd en
uppbygging vallarins á Lönguskerjum 33,3 milljarða króna.
Uppbygging
vallarins
á
Lönguskerjum fékk besta ein-

&,5'6®,,52)..
(ËLMSHEIÈI ,ÎNGUSKER











&LUTNINGAFLUG
,ANDHELGISG¾SLA
3JÒKRAFLUG
®RYGGISFLUG
6IÈSKIPTAFLUG
%INKAFLUG
+ENNSLU OG ¾FINGAFLUG
&LUG TIL 'R¾NLANDS OG &¾REYJA
6ARAFLUGVÎLLUR FYRIR INNANLANDSFLUG
6ARAFLUGVÎLLUR FYRIR MILLILANDAFLUG

kunn starfshópsins, samkvæmt
bráðabirgðamati, þegar metnir
voru kostir þess og gallar, út frá

¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
'OTT
'OTT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT

'OTT
'OTT
'OTT
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'OTT
'OTT
'OTT
'OTT
'OTT
'OTT

+EFLAVÅK
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT
¶OKKALEGT

völdum flugeiginleikum, hvar
hægt væri að hafa flugvöllinn.
MH

50%

50%

afsláttur

afsláttur

Slanga

Úðabyssa, Claber

1/2” græn, 25 m

Mjúkt grip, 2 stillingar

5087000

5081628

799

899

1.575

1.795

Slönguhjól, Claber
Tekur 70 m af 1/2” slöngu
5081662

Nýr og glæsilegur

5
9
1.9
0
3.80

Sælureitur
er kominn inn á öll
heimili landsins

5
9
2.5
3.795

Bílþvottakústur,
Gardena
Sápa fylgir með
5083518

Sælureitinn
finnur þú í Húsasmiðjunni
50%

58%

60%

afsláttur

afsláttur

afsláttur

Laufhrífa
22 tinda
5084344

Malarskófla

399

5082502

995

595
1.395

999
1.495

699
1.195

Hekkklippa, HiPoint

Greinaklippa, HiPoint

5084664

5084663

Nýr afgreiðslutími í Skútuvogi
Ruslavagn, Claber
M/loki , á hjólum
5081642

2.995
5.995

Opið til klukkan 21:00 alla daga vikunnar
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3VIPTINGAR ¹ FJÎLMIÈLAMARKAÈI

Allt Blaðið var
selt Árvakri
&*®,-)¨,!2 Árvakur, útgáfufélag

Morgunblaðsins, keypti í gær allt
hlutafé í Ári og degi, útgáfufélagi
Blaðsins, en átti áður um helming
hlutafjár.
Rekstur blaðanna tveggja
verður sameinaður undir Árvakri,
en engar breytingar verða á
ritstjórn Blaðsins.
Tveir fyrrum eigenda Blaðsins
ganga til liðs við Árvakur. Karl
Garðarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Árs og dags,
verður nú útgáfustjóri prentmiðla
Árvakurs, en Steinn Kári
Ragnarsson verður enn sem fyrr
auglýsingastjóri Blaðsins.
KËÖ
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&LETT OFAN AF SVISSNESKA SÅMAFYRIRT¾KINU !MITELO Å ÖÕSKUM FRÁTTASKÕRINGAÖ¾TTI

3TJËRNM¹LAKÎNNUN 'ALLUPS

Rannsókn kemur ekki á óvart

Stjórnin heldur
naumlega velli

Lárus Jónsson, framkvæmdastjóri fjarskiptafyrirtækisins Núll-níu, segir rannsókn þýska
fjármálaeftirlitsins á svissneska
símafyrirtækinu Amitelo ekki koma
sér á óvart. Hann hafi haft fregnir
af því áður að maðkur væri í
mysunni hjá fyrirtækinu.
Núll-níu og Amitelo buðu bæði í
rekstur nýs GSM-kerfis á Íslandi
fyrr í þessum mánuði og var
Amitelo með besta tilboðið. Í Fréttablaðinu í gær var sagt frá því að
þýski fréttaskýringaþátturinn Frontal21 hefði flett ofan af Amitelo og
starfsemi þess á þriðjudaginn var.
Þar kom meðal annars fram að
fyrirtækið væri rannsakað vegna
3!-3+)04)
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(EIMILD ¶ÕSKA KAUPHÎLLIN

gruns um að hafa keyrt upp hlutabréfaverð með villandi upplýsingum, og það hefði verið kært fyrir

að blekkja hluthafa sína. Höfuðstöðvar þeirra í Zürich höfðu staðið tómar í hálft ár þegar þáttastjórnendur heimsóttu þær. Gengi
bréfa í fyrirtækinu hríðféllu eftir
sýningu þáttarins.
„Þetta staðfestir það sem ég hef
heyrt um þetta fyrirtæki,“ segir
Andreas Fink, forstjóri svissneska
símafyrirtækisins BebbiCell, sem
var einnig með í útboðinu.
Arnþór Halldórs, framkvæmdastjóri Hive, sem var með lægsta
tilboðið, segist hafa óskað eftir
fundi með Hrafnkeli V. Gíslasyni,
forstjóra Póst- og fjarskiptastofnunar, til þess að ræða um Amitelo
og önnur úthlutunarmál.
SÖS

Andstaða við tillögu
um færri ráðuneyti
Geir H. Haarde forsætisráðherra lagði til í vetur að svigrúm yrði skapað í lögum
um sameiningu og fækkun ráðuneyta. Hugmyndin mætti andstöðu og gekk því
ekki fram. Geir greindi frá þessu á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í gær.
Geir H. Haarde,
forsætisráðherra og formaður
Sjálfstæðisflokksins, telur álitlegt
að ráðuneyti stjórnarráðsins verði
tíu í stað fjórtán nú.
Hann ræddi fækkun ráðuneyta
við aðra flokksformenn í vetur og
kannaði grundvöll þess að í lög yrði
sett opin heimild til sameiningar
og fækkunar.
„Þessi hugmynd fékk sæmilegar
móttökur fyrst í stað á okkar fundum en náði ekki fram að ganga
vegna andstöðu,“ sagði Geir í
fyrirspurnatíma á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í gær.

34*«2.-,

(RYÈJUVERKAMENN Å -AROKKË

Þrír sprengdu
sig í loft upp
-!2/++« !0 Þrír menn sprengdu

sjálfa sig í loft upp í Casablanca í
Marokkó þegar lögreglan lagði til
atlögu við þá. Lögreglan skaut
fjórða manninn áður en hann náði
að sprengja sprengju sem hann
var með á sér. Einn lögreglumaður lét lífið og eitt barn særðist.
Talið er að mennirnir hafi ætlað
að fremja hryðjuverk, ekki
ósvipuð þeim sem framin voru í
maí árið 2003 þegar fimm
sprengjur sprungu samtímis í
Casablanca með þeim afleiðingum að 45 manns fórust.
Þúsundir manna voru handteknar í kjölfar þeirra árása.
GB

%ITT ST¾RSTA FYRIRT¾KI LANDSINS

Esso verður N1
6)¨3+)04) Olíufélagið Esso og
Bílanaust hafa sameinast og heita
nú N1. Fyrirtækið er ekki lengur
olíufélag heldur alhliða verslunar- og þjónustufyrirtæki, segir í
fréttatilkynningu.
Þjónusta N1
verður í boði á
um 115 stöðum
um land allt, og
er það tíunda
stærsta fyrir.µ*! -%2+)¨
tæki landsins
með um sjö hundruð starfsmenn.
Hermann Guðmundsson, forstjóri
N1, segir nafnið hafa orðið fyrir
valinu til að undirstrika þann
metnað fyrirtækisins að vera í
forystu hvað varðar góða
þjónustu við bíleigendur.
SÖS

KRËNPRINS SÕNIR HINA NÕF¾DDU DËTTUR ¹
MIÈVKUDAGINN
./2$)#0(/4/3!&0

Þessi hugmynd fékk
sæmilegar móttökur
fyrst í stað á okkar fundum en
náði ekki fram að ganga vegna
andstöðu.
'%)2 ( (!!2$%
&/234)32¨(%22!

Hann sagðist ekki hafa viljað
knýja málið fram í krafti þingmeirihluta stjórnarflokkanna enda
málið ekki þess eðlis.
Fjármálaráðherra var spurður
út í gagnrýni á framkvæmd þjóðlendulaga en ríkið hefur þótt ganga
fram af of mikilli hörku í kröfugerðum sínum um þjóðlendur. Upplýsti Árni Mathiesen að eftirleiðis
hefði ríkið aðgang að skjölum
óbyggðanefndar um landamerki
jarða og yrðu kröfur því byggðar á
betri og fyllri gögnum en áður.
Alvarlegum ágreiningsmálum ætti
því að fækka.
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra vildi engu svara efnislega

MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga

naumlega velli samkvæmt
könnun sem Capacent Gallup
hefur gert fyrir Ríkisútvarpið.
Stjórnarflokkarnir fá 32 þingmenn en stjórnarandstaðan 31.
Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkurinn og Íslandshreyfingin missa
fylgi en Framsóknarflokkurinn,
Vinstri græn og Frjálslyndir
bæta við sig. Í könnuninni er
Sjálfstæðisflokkurinn með 37
prósenta fylgi, Vinstri græn fá 25
prósent, Samfylkingin 18 prósent,
Framsókn tíu prósent, Frjálslyndir sex prósent og Íslandshreyfingin þrjú prósent. Baráttusamtökin fá eitt prósent.
SÖS

.µ*! 02).3%33!. 6ILHJ¹LMUR !LEXANDER
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MENN RANNSAKA UMMERKI SPRENGING
ANNA
&2¡44!",!¨)¨!0

34*«2.-, Ríkisstjórnin heldur

(OLLENSKA KONUNGSFJÎLSKYLDAN

3%4)¨ &92)2 36®25- 5M FJÎRUTÅU SPURNINGAR STËRAR OG SM¹AR VORU LAGÈAR FYRIR R¹È

Ariane Vilhelmína Maxima Ines

HERRA 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS ¹ LANDSFUNDINUM Å G¾R

(/,,!.$ !0 Nýfædd þriðja dóttir

um
skýrslu
nefndar
um
Reykjavíkurflugvöll sem Fréttablaðið greindi frá í gær. Sagði hann
störfum nefndarinnar ekki lokið og
nokkra kosti til skoðunar. Engu að
síður sagðist hann sannfærður um
góð niðurstaða fengist í málið.
Í fjarveru Björns Bjarnasonar
dómsmálaráðherra kom það í hlut
Geirs Haarde að svara hvort til
greina kæmi að lögregla notaði
hunda til að vinna gegn ofbeldi á
götum Reykjavíkurborgar. Geir
kvaðst engu geta svarað til um það,
það væri í verkahring lögreglunnar sjálfrar að meta hvort hundar

&2¡44!",!¨)¨'6!

gætu nýst við löggæsluna, líkt og
stundum sæist í kvikmyndum.
Geir svaraði einnig fyrirspurn
um hvort Sjálfstæðisflokkurinn
myndi beita sér fyrir því að einhleypar konur fengju að gangast
undir tæknifrjóvgun en þeim er
það meinað, lögum samkvæmt. Var
athygli vakin á þessari staðreynd í
fréttum Stöðvar tvö í vikunni. Geir
sagðist ekki vilja láta líta út eins og
hann væri mikill sérfræðingur um
málið en það hljómaði sem réttlætismál og yrði skoðað á þeirri forsendu.
BJORN FRETTABLADIDIS

Vilhjálms Alexanders, krónprins
Hollands, og argentínsk-ættaðrar
eiginkonu hans, Maximu prinsessu, heitir Ariane Vilhelmína
Maxima Ines. Þetta upplýsti
prinsinn í gær er hann mætti til að
skrá nafn dótturinnar í ráðhúsi
Haag-borgar.
Öllum hollenskum foreldrum er
gert að skrá nafn barns síns með
formlegum hætti í íbúaskrá
sveitarfélagsins. En ólíkt óbreyttum foreldrum í landinu var
forsætisráðherrann Jan Peter
Balkenende í fylgd með föðurnum
stolta. Systur Ariane heita Amalía
og Alexía.
AA
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Hefur þú fengið hraðasekt?
*¹
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Vilt þú flugvöll á Hólmsheiði?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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3LITNAÈ HEFUR UPP ÒR SAMSTARFI "AR¹TTUSAMTAKANNA OG (ÎFUÈBORGARSAMTAKANNA

-ËTM¾LI Å 3VÅÖJËÈ

3TEYTTI ¹ KRÎFUNNI UM FLUGVÎLLINN BURT

Félagsþjónustan gerði ekkert

34*«2.-, Sameiginlegt framboð Höfuðborgarsam-

36¥¶*«¨ Gríðarleg mótmæli voru í

takanna og Baráttusamtaka eldri borgara og öryrkja
hefur verið blásið af.
Að sögn Arndísar Björnsdóttur, talsmanns
Baráttusamtakanna, var samstarfi við Höfuðborgarsamtökin sjálfhætt þar sem kröfu þeirra um að
Reykjavíkurflugvöllur hyrfi úr Vatnsmýrinni fyrir
árslok 2011 hefði ekki verið haggað. „Samkvæmt
samningi á völlurinn að vera til ársloka 2016. Í stað
þess að berjast fyrir betri kjörum aldraðra og
öryrkja áttum við því að berjast fyrir máli sem er
ekki til umræðu,“ segir Arndís.
Stjórnir Baráttusamtaka eldri borgara og öryrkja
og Höfuðborgarsamtakanna tilkynntu um stofnun
nýrra stjórnmálasamtaka, Baráttusamtakanna, fyrir
réttum tveimur vikum.
Þrátt fyrir samstarfsslitin er engan bilbug að finna
á Arndísi Björnsdóttur, sem segir Baráttusamtökin

gær í Vetlanda í Svíþjóð þar sem
reiðir íbúar höfðu uppi háværar
kröfur um að yfirmaður Félagsþjónustunnar segði af sér.
Mótmælin komu í framhaldi af
sjónvarpsþætti en í honum sagði
frá tíu ára telpu sem strauk frá
föður sínum eftir að hafa mátt
þola misnotkun og ofbeldi af
hendi hans í fimm ár.
Ókunnugar konur komu
stúlkunni til aðstoðar. Félagsþjónustan gerði hins vegar ekkert til
að koma henni til aðstoðar þrátt
fyrir að þekkja feril föðurins.
Hann situr nú í fangelsi en
stúlkan er á fósturheimili.
GHS

R¹SIN ¹ ÖINGHÒSIÈ Å "AGDAD
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Íslömsk samtök
segjast ábyrg

&LUTNINGABÅLL Å VANDA

¥2!+ !0 Samtök sem nefna sig
Íslamskt ríki í Írak sögðust í gær
bera ábyrgð á sprengjuárásinni á
þinghúsið í Bagdad á fimmtudaginn.
Samtökin sögðu einn af
„riddurum“ sínum hafa framið
árásina. Í yfirlýsingu þeirra
segir að þrír þingmenn hafi
farist og nokkrir aðrir særst.
Bandaríkjamenn héldu því
hins vegar fram í gær að einn
Íraki hefði látið lífið en 22 særst
af völdum árásarinnar, sem
framin var á kaffistofu þingsins.
Öryggisráð Sameinuðu
þjóðanna fordæmdi í gær
árásina.
Á fimmtudaginn fordæmdi
Öryggisráðið tvær sjálfsmorðsárásir í Algeirsborg á
miðvikudag, sem kostuðu 33
manns lífið.
GB
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®RN 3IGURÈSSON MEÈAN ALLT LÁK Å LYNDI
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halda sínu striki. Er hún á leið til Ísafjarðar til að
vinna framboðinu fylgi.
Örn Sigurðsson í Höfuðborgarsamtökunum vildi
ekki tjá sig um samstarfsslitin þegar eftir því var
leitað, sagði málið viðkvæmt en yfirlýsing um hlið
samtakanna á því væri í smíðum.
BÖS

3!'4 /' «3!'4
.OKKUR ORÈ ÒR R¾ÈU )NGIBJARGAR

®KUMAÈUR FLUTNINGABÅLS MEÈ TENGI
VAGN LENTI Å VANDR¾ÈUM Å H¹LKU Å
"AKKASELSBREKKU AÈFARANËTT FÎSTU
DAGSINS 4ENGIVAGN BÅLSINS SNERIST OG
HAFNAÈI ÖVERT ¹ VEGINUM ¶AÈ KOM
ÖË EKKI AÈ SÎK ÖVÅ AFAR LÅTIL UMFERÈ ER
UM ®XNADALSHEIÈINA ¹ ÖESSUM TÅMA
SËLARHRINGS

6ELFERÈ
*ÎFNUÈUR
*AFNRÁTTI
3AMFYLKINGIN
+AFFIBANDALAG
6EXTIR
¥RAK
"AUGSM¹L
(AGSTJËRN
&RAMTÅÈ
2ÅKISSTJËRN
3J¹LFST¾ÈISMENN

6%34&)2¨)2
6ILJA H¹MARKS BYGGÈAKVËTA
6ESTURBYGGÈ HEFUR SËTT UM H¹MARKS
BYGGÈAKVËTA ST¾ÈAN ER SÎGÈ VERU
LEGUR SAMDR¹TTUR Å SJ¹VARÒTVEGI Å ÎLLUM
BYGGÈAKJÎRNUM SVEITARFÁLAGSINS ¹ SÅÈ
USTU ¹RUM

-%8¥+«
*ARÈSKJ¹LFTI RÕFUR RAFMAGN
(ARÈUR JARÈSKJ¹LFTI  ¹ 2ICHTER REIÈ
YFIR -EXÅKË Å G¾R OG SLË ÒT RAFMAGNI Å
HLUTA -EXÅKËBORGAR OG STRANDBORGAR
INNAR !CAPULCO %NGAR FREGNIR VORU AF
MANNTJËNI NÁ ALVARLEGUM SKEMMDUM
¹ MANNVIRKJUM
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LANDSFUNDAR 3AMFYLKINGARINNAR Å G¾R
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Ísland verði tekið af
lista vígfúsra þjóða
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir lagði ríka áherslu á að velferðarsamfélagið þyrfti
að endurreisa, eftir vanrækslu ríkisstjórnarinnar á undanförnum árum. Hún
sagði afl Samfylkingarinnar ráða úrslitum í alþingiskosningunum í vor.
34*«2.-, „Samfylkingin hefur þá staðföstu skoðun

að það eigi að verða fyrsta verk nýrrar ríkisstjórnar að taka Ísland út af lista hinna vígfúsu þjóða,“
sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður
Samfylkingarinnar, við dynjandi lófaklapp samflokksmanna sinna, er hún flutti stefnuræðu sína á
landsfundi flokksins í gær.
Hún lagði enn fremur ríka áherslu á að tími
jafnaðarmanna væri kominn og hlúa þyrfti betur að
velferðarkerfinu. „Við munum sjá til þess að á
fyrstu tveimur árum í ríkisstjórn verði byggð 400
ný hjúkrunarrými fyrir aldraða og biðlistanum eytt.
Ég hef sagt þetta áður, ég ítreka það í dag [...]
Þekkið þið einhvern sem getur borið vitni um að
velferðarþjónustan hafi batnað [í tíð núverandi
ríkisstjórnar]? Svarið við þessari spurningu er
einfalt og er hægt að setja fram í þremur orðum:
biðlistar, biðlistar, biðlistar. Eftir hjúkrunarrýmum,
eftir hjartaaðgerðum, eftir búsetu fyrir geðfatlaða,
eftir greiningu á geðröskunum barna, eftir úrræðum fyrir þau, eftir sérkennslu. Það skortir lausnir.“
Ingibjörg talaði enn fremur fyrir því að Samfylkingin myndi beita sér fyrir breytingum á lögum um
eftirlaun þingmanna og ráðherra. „Ég var andsnúin

þessu frá upphafi og ég mun beita mér fyrir því að
hinum umdeildu lögum verði breytt og meira
jafnræði komið á í lífeyrismálum ráðamanna og
almennings.“
Ingibjörg gagnrýndi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins harðlega fyrir að
vanrækja jafnréttismál og taka ekki á ofþenslu í
hagkerfinu, sem hefði leitt til ofurvaxta á lánum
sem legðust harðast á þá sem minnst mættu sín.
Ingibjörg lagði áherslu á að þúsundir atkvæða
mættu ekki detta niður dauð og öruggasta leiðin til
þess að útiloka að svo myndi fara, væri að kjósa
Samfylkinguna.
Hún lagði áherslu á það að tími væri kominn til
þess að Samfylkingin kæmist til valda til þess að
efla jafnaðarsamfélagið, Íslendingum til heilla.
„Afl Samfylkingarinnar mun því ráða úrslitum í
kosningunum 12. maí. Þá verður kosið um framtíðina. Nú sem aldrei fyrr þarf hver einasti maður og
hver einasta kona að ígrunda atkvæði sitt vandlega.
[...] Við höfum þrjátíu daga til þess. Nýtum þá,“
sagði Ingibjörg Sólrún í blálokin á ræðu sinni, aftur,
við dynjandi lófatak landsfundargesta.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

)NGIBJÎRG EKKI JAFN /RÈIN FULLNUMA
BITUR OG OFT ¹ÈUR FORS¾TISR¹ÈHERRA
b¶AÈ SLË MIG SVOLÅTIÈ HVAÈ )NGIBJÎRG VILL HAFA AFSKIPTI AF
MÎRGUM ATRIÈUM ÖJËÈLÅFSINS m SEGIR "ENEDIKT *ËHANNES
SON HJ¹ 4ALNAKÎNNUN UM SETNINGARR¾ÈU )NGIBJARGAR 3ËL
RÒNAR 'ÅSLADËTTUR ¹ LANDSFUNDI 3AMFYLKINGARINNAR Å G¾R
b(ÒN VIRÈIST HAFA Ö¹ TRÒ AÈ RÅKIÈ GETI
LEYST MJÎG MÎRG VANDAM¹L SEM ÁG
HELD AÈ F¾STIR TRÒI ¹ LENGURm
(ANN SEGIR )NGIBJÎRGU HINS VEGAR
HAFA KOMIÈ VEL FYRIR OG M¹LFLUTNING
UR HENNAR HAFI VERIÈ YFIRVEGAÈUR b¡G
TËK EFTIR AÈ HÒN VIRTIST EKKI JAFN H¾ÈIN
OG BITUR OG HÒN ER OFT Å UMR¾ÈUÖ¹TT
UM HÒN G¾TTI ÖESS GREINILEGA AÈ
"%.%$)+4
VERA S¾MILEGA HËFSÎM Å M¹LFLUTNINGI
*«(!..%33/.
SÅNUMm
"ENEDIKT NEFNIR AÈ R¾ÈAN HAFI VERIÈ EFNISLEGA ¹ ÖEIM
NËTUM SEM HANN BJËST VIÈ b-ÁR FANNST Å RAUN EKKERT
VANTA Å R¾ÈUNA SEM ÁG ¹TTI VON ¹ FR¹ )NGIBJÎRGU 3AM
KOMAN MINNTI MIG SAMT SVOLÅTIÈ ¹ (J¹LPR¾ÈISHERINN ÖAÈ
VAR KLAPPAÈ EFTIR AÈRA HVERJA SETNINGU OG MIKILL FÎGNUÈUR
ALLT Å KRINGm
SÖS

b-ÁR HEFUR ALDREI FUNDIST R¾ÈUMENNSKA VERA STERKASTA
HLIÈ )NGIBJARGAR EN ÖESSI R¾ÈA VAR GËÈ m SEGIR (ALLGRÅM
UR (ELGASON RITHÎFUNDUR UM SETNINGARR¾ÈU )NGIBJARG
AR 3ËLRÒNAR 'ÅSLADËTTUR b(ÒN VAR FALLEG EINS OG HUGSJËN
JAFNAÈARMANNA EINS OG TALAÈ ÒR MÅNU
HJARTAm
(ANN SEGIST HAFA VERIÈ ¹N¾GÈUR
MEÈ ORÈ HENNAR UM ¥RAKSSTRÅÈIÈ EN H¹
PUNKTURINN HAFI VERIÈ ÖEGAR VELFERÈAR
KERFIÈ BAR ¹ GËMA OG SPURT HVORT ÖAÈ
V¾RI BETRA NÒ EN FYRIR TËLF ¹RUM %F EITT
HVAÈ VANTAÈI Å R¾ÈUNA HEFÈI ÖAÈ VERIÈ
MEIRI PËESÅA SEGIR HANN
(!,,'2¥-52
b¶ETTA VAR R¾ÈA KONU SEM KL¾JAR
(%,'!3/.
Å PUTTANA AÈ KOMAST TIL VALDA !F TALI
HENNAR UM FRAMTÅÈINA M¹TTI HEYRA AÈ 3AMFYLKINGIN HEFUR
UNNIÈ GRÅÈARLEGA HEIMAVINNU %NGIN SLAGORÈAPËLITÅK Å
SKYNDIBITAFRAMBOÈASTÅL m SEGIR (ALLGRÅMUR
b*ËN "ALDVIN (ANNIBALSSON TALAÈI EINU SINNI UM AÈ
L¾RA TIL FORS¾TISR¹ÈHERRA )NGIBJÎRG ER BÒIN AÈ VERA AÈ ÖVÅ
SÅÈUSTU FJÎGUR ¹R OG ER ORÈIN FULLNUMAm
SÖS

K^ÂhghbÂjb
VÂÄcjbÄg[jb

HghbÂjb
Z[i^gÄcjbÄg[jb#
ÃkZajg{`a¨Â^!hi¨gÂ
d\\ZgÂd\k^ÂhbÂjb
[ng^gÄ^\#

<DIIK:GÁ

&))#%%%`g
7nXVhi]dgch[^' ] 'GdbV

<DIIK:GÁ

<DIIK:GÁ

&*+#%%%`g

&*+#%%%`g

EÂV]dgch[^' ] 'EVg^h

7nXVhih[VhZii( & &C^XZ

EÂV]dgch[^' ] 'EVg^h

<DIIK:GÁ

<DIIK:GÁ

'%)#%%%`g

'%)#%%%`g
7nXVhih[VhZii( & &C^XZ

A{iij]j\bncYV[aj\^Âg{ÂV
Ijc\jh[Vg!hkZ[ch[Vg!]dgch[Vgd\hiaVg
IVj!aZÂjgd\WnXVhiÅbhjba^ijb
yaa]h\\c[{hibZÂK>H6A{c^
<^aY^gi^a'&#VegaZÂV{bZÂVcW^g\Â^gZcYVhi#

6%)345 36!2)¨



 APRÅL  ,!5'!2$!'52

.ORSKU OLÅUBORPALLAÖJËNUSTUSKIPI HVOLFIR VIÈ (JALTLANDSEYJAR

¶RÅR L¹TNIR OG FIMM SAKNAÈ
(*!,4,!.$3%9*!2 !0 Þyrlur og kafarar bresku

 Hvert vill starfshópur samgönguráðherra og borgarstjórnar helst láta færa Reykjavíkurflugvöll?
 Lið Ásthildar Helgadóttur í
sænsku kvennaknattspyrnunni
skipti nýverið um nafn. Hvað
heitir það nú?
 Íslenskt fjármálafyrirtæki er
í hópi 800 stærstu félaga heims
á lista hjá viðskiptatímaritinu
Forbes. Hvaða fyrirtæki er það?
36®2). %25  ",3 

strandgæslunnar leituðu í gær fimm manna, sem
saknað var eftir að norsku olíuborpallaþjónustuskipi
hvolfdi vestur af Hjaltlandseyjum í fyrrakvöld. Þrír
skipverjar höfðu þegar fundist látnir en sjö öðrum
tókst að bjarga og var þeim flogið til aðhlynningar á
sjúkrahús í Leirvík.
Öll áhöfn skipsins var norsk. Meðal hinna týndu
voru feðgar, áhafnarmeðlimur og fimmtán ára sonur
hans sem var í starfskynningu á vinnustað föður síns.
Að sögn talsmanna strandgæslunnar var talið
sennilegt að mennirnir fimm hefðu lokast inni í
skipsskrokknum er skipinu hvolfdi. Líkur á að þeir
fyndust á lífi fóru hraðþverrandi.
Skipið var við borpallinn Transocean Rather, vestur
af Hjaltlandseyjum, þegar slysið varð. Eftir að slysið
átti sér stað voru 72 menn á borpallinum sem ekki
voru alveg ómissandi fluttir í land í öryggisskyni.

"/52"/. $/,0(). 3KIPIÈ

VAR TEKIÈ Å NOTKUN Å OKTËBER
./2$)#0(/4/3!&0

Norsk yfirvöld áforma að kalla saman sérstaka
rannsóknarnefnd til að rannaka hvernig slysið bar að.
Hið 72 metra langa skip var nýsmíðað og var í
reglubundnu verkefni við góðar veðuraðstæður þegar
því hvolfdi skyndilega.
Øystein Hovdkinn, ræðismaður Noregs í Skotlandi,
sagði slysið vera „hræðilegan harmleik sem erfitt er
að skilja“.
AA

"RETI Å HALDI 0ALESTÅNUMANNA

Abbas segir að
hann sé á lífi
2!-!,,!( !0 Mahmoud Abbas,
forseti Palestínustjórnar, sagðist á
fimmtudag hafa „trúverðugar
heimildir“ fyrir því að breski
fréttamaðurinn Alan Johnston,
sem rænt var á Gazaströnd í
síðasta mánuði, sé enn á lífi og
heill heilsu.
Ekkert hefur heyrst frá
Johnston né heldur frá ræningjum
hans frá því að hann hvarf þann
12. mars síðastliðinn. Enginn
erlendur gísl hefur verið jafn
lengi í haldi Palestínumanna á
Gazaströnd. Saeb Erekat, trúnaðarmaður Abbas, sagði forsetann
„gera sitt besta“ til þess að fá
Johnston leystan úr haldi.
GB

&RANSKA KOSNINGABAR¹TTAN

0ËLVERJARNIR Å "JARMA ERU SAMTALS MEÈ  ¹RA REYNSLU OG HAFA SIGLT UM ÎLL HEIMSINS HÎF

Vill bandalag
gegn Sarkozy

Hvergi sviknir um laun nema á Íslandi

&2!++,!.$ !0 Michel Rocard,

6)..5-!2+!¨52 Pólverjarnir fjór-

fyrrverandi forsætisráðherra
Frakklands úr röðum sósíalista,
hvetur til þess að sósíalistinn
Segolene Royal og
miðjumaðurinn
Francois Bayrou
sameini krafta sína
til að hindra að
hægrimaðurinn
Nicolas Sarkozy
beri sigur úr býtum
.)#/,!3
og taki við af
3!2+/:9
flokksbróður sínum
Jacques Chirac eftir síðari umferð
forsetakosninganna 6. maí. Fyrri
umferðin fer fram 22. apríl.
Samkvæmt könnunum bendir
flest til að Royal og Sarkozy takist
á í síðari umferðinni og þar muni
Sarkozy hafa betur. Kæmist Bayrou
aftur á móti í síðari umferðina
myndi hann sigra Sarkozy.
AA

ir sem hafa búið í Bjarma BA-326
í þrjá mánuði eru samtals með 108
ára reynslu af sjómennsku. Þeir
hafa siglt um öll heimsins höf, allt
frá Suðurskautslandi til Kamtsjakaskaga, í Afríku og á NýjaSjálandi. Aldrei hafa þeir lent í því
áður að vera sviknir um laun eða
vinnu. Þeir segjast hafa fengið
áfall þegar þeir komust að því
hvernig í pottinn var búið.
„Það er ömurlegt með alla þessa
starfsreynslu að koma hingað og
láta hrifsa af sér öll réttindi,“
segir Marek Wozniak og lýsir síðustu þremur mánuðum sem
„skelfilegum“.
Þeir hafi beðið í góðri trú, meðan
eiginkonur þeirra hafi hringt
reglulega til að spyrja fregna.
„Við hefðum ekki verið eins
þreyttir og við erum ef við hefð-

um verið að vinna þennan tíma.
Við erum andlega uppgefnir. Það
er erfitt að bíða í þriggja mánaða
prísund með börnin og fjölskylduna heima. Það er ekkert vit í
þessu, við héldum alltaf að allt
væri í lagi.“
Þegar þeir gáfust upp á biðinni
ætluðu mennirnir fyrst að fara til
lögreglunnar en hikuðu vegna
tungumálaörðugleika. Síðan fréttu
þeir af Alþjóðahúsinu. Túlkur þar
benti þeim á Vinnumálastofnun og
Sjómannasambandið og hjálpaði
þeim langt umfram skyldur sínar,
segja mennirnir.
„Núna fyrst sjáum við hvernig
fyrir okkur er komið. Eftir að við
heyrðum um íslenska taxta sjáum
við að brotið hefur verið á okkur
allan tímann, alveg síðan í maí, en
ekki bara síðustu þrjá mánuði,“
segir Marek.

-!2%+ 7/:.)!+ /' 7)+4/2
"2!4%+ 3¹ MANNANNA SEM AF

LENGSTRI REYNSLU ST¹TAR HEFUR VERIÈ
KOKKUR ¹ SJË Å  ¹R 3AMTALS ERU
MENNIRNIR MEÈ  ¹RA REYNSLU
¶EIR BÒA ENN Å B¹TNUM VIÈ
'RANDABRYGGJU &2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Ógreidd laun Pólverjanna „eru
að fara í innheimtu“, segir Hólmgeir Jónsson, framkvæmdastjóri
Sjómannasambands Íslands. Hann
segir lögfræðing vera með málið
„í hefðbundnum farvegi“. Verkalýðsfélag Vestfirðinga mun taka á
sig kostnað við hugsanlega mál-

sókn, því þar áttu mennirnir að
vera á skrá.
„Það gæti tekið mjög langan
tíma að fá launin greidd,“ segir
Hólmgeir, því útgerðin hafi farið í
gjaldþrot áður og „virðist vera að
lenda í sama farinu“.
KLEMENS FRETTABLADIDIS
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&ORSVARSMENN 2²6 SVARA FYRIRSPURN UM KOSTNAÈ VIÈ KAUP ¹ SJËNVARPSEFNI

(¾STIRÁTTUR ¥SLANDS

Neita að gefa upp kostnaðinn

Tveir Litháar
settir í farbann

500,µ3).'!2 Forsvarsmenn Ríkis-

,¥452 %&4)2 "!2.!"!2.).5 !LDRAÈUR

MAÈUR Å 0EKING SITUR ÖARNA REYKJANDI
¹ BEKK OG SINNIR BARNABARNI SÅNU ¹
MEÈAN
&2¡44!",!¨)¨!0

útvarpsins neita að gefa upp kostnað vegna kaupa á sýningarrétti á
sjónvarpsþáttunum Lost, The Sopranos og Desperate Housewives, auk
sýningarréttar frá Evrópukeppninni í knattspyrnu á næsta ári.
Fréttablaðið hefur kært neitunina
til úrskurðarnefndar um upplýsingamál.
Byggir neitunin á því að RÚV
beri að virða trúnað um fjárhagsog viðskiptahagsmuni viðsemjanda
hverju sinni. Auk þess telur RÚV
heimilt að veita ekki upplýsingar
um kostnað á þeirri forsendu að um
samkeppnisupplýsingar sé að ræða
og vísar til heimildar á takmörkun-

2²6 6)¨ %&34!,%)4) &ORSVARSMÎNNUM

2²6 VAR GERT AÈ GEFA UPP HEILDARKOSTNAÈ
VIÈ RAMËTASKAUPIÈ Å FYRRA

um á þess konar upplýsingum í upplýsingalögunum.
Forsaga málsins er sú að forsvarsmenn RÚV neituðu að gefa
upp kostnað við gerð Áramótaskaupsins í fyrra. Neitunin var kærð

3LÎKKVILIÈIÈ

.EFND UM M¹LEFNI ALDRAÈRA

Reykur við
Þjóðleikhúsið

-ETI HVORT SVEITAR
FÁLÎGIN TAKI M¹LIN YFIR

3,®++6),)¨ Allt tiltækt lið

Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu var sent að Þjóðleikhúsinu aðfaranótt föstudags en
tilkynning barst um reykjarlykt
við húsið. Lyktin reyndist koma
frá ljóskastara utan við húsið og
ekki var hætta á ferðum.
Að sögn starfsmanns slökkviliðsins er ávallt mikill viðbúnaður þegar tilkynningar berast frá
Þjóðleikhúsinu enda um merkilegt hús að ræða sem auk þess
getur verið erfitt viðureignar
vegna fjölmargra rangala.
Þá var Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu einnig kallað að
einbýlishúsi á Seltjarnarnesi í
sömu nótt. Þar hafði kviknað í út
frá uppþvottavél en húsráðendur
höfðu náð að slökkva eldinn
þegar slökkviliðið kom á staðinn.

3)6 &2)¨,%)&3
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til úrskurðarnefndarinnar, sem
komst að því að forsvarsmönnum
RÚV væri óheimilt að gefa ekki upp
heildarkostnaðinn við verkefnið,
samkvæmt upplýsingalögum. Var
þeim gert að gera upp kostnaðinn,
sem var rúmlega 38 milljónir
króna.
Í kjölfarið var óskað eftir kostnaði við sjónvarpsþættina fyrrnefndu, auk kostnaðarins við dagskrárliðina
Gettu
betur,
Spaugstofuna og Kastljós.
Heildarkostnaður RÚV vegna
Gettu betur í vetur var um 25 milljónir króna, við Spaugstofuna í fyrra
áttatíu milljónir og Kastljósið í
fyrra 180 milljónir.
MH

$«-3-, Tveir litháískir

ríkisborgarar voru í vikunni
úrskurðaðir í farbann til 2. maí
næstkomandi í Hæstarétti fyrir
að stela fartölvum. Mennirnir
tveir höfðu setið í gæsluvarðhaldi
en það fékkst ekki framlengt.
Þeir hafa dvalið á Íslandi í
nokkrar vikur og í úrskurði
Hæstaréttar segir að dvöl þeirra
„hér á landi virðist tengjast
afbrotum“. Samkvæmt upplýsingum frá Interpol hafa mennirnir
áður hlotið dóma fyrir þjófnaði í
heimalandi sínu og í Noregi.
Athæfi mannanna náðust á
upptöku öryggisvéla og því erfitt
fyrir þá að bera af sér sakir.
ÖSJ

34*«2.-, Nefnd heilbrigðisráðherra, Sivjar Friðleifsdóttur,
sem falið er að endurskoða
verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga, á að leggja mat á hvort
flytja beri málaflokkinn í heild
til sveitarfélaga.
Er nefndinni jafnframt ætlað
að skýra betur ábyrgð við
uppbyggingu og skipulag
öldrunarþjónustu.
Orri Hlöðversson, framkvæmdastjóri Frumherja og
fyrrverandi bæjarstjóri Hveragerðis, er formaður nefndarinnar
sem í sitja fimm embættismenn,
þrír sveitarstjórnarmenn og tveir
fulltrúar eldri borgara.
Nefndin á að skila tillögum til
ráðherra fyrir 1. desember.
BÖS

"/2)3 "%2%:/63+9 !UÈKÕFINGURINN SAKAR 0ÒTÅN UM AÈ HAFA KOMIÈ ¹ FËT ALR¾ÈIS

STJËRN Å 2ÒSSLANDI SEM EINGÎNGU SÁ H¾GT AÈ LOSNA VIÈ MEÈ VALDI

&2¡44!",!¨)¨!&0

Vill steypa
stjórn Pútíns

(ZW]Wh[odibkWaijkh
IkXWhkB[]WYo

Boris Berezovsky hvetur Rússa til að steypa Pútín af
stóli með valdi. Rússar krefjast þess að Bretar framselji Berezovsky, sem býr í útlegð í London.
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-/3+6! !0 Rússneski auðkýfingurinn Boris Berezovsky, sem býr
í útlegð í London, hvetur til þess
að Vladimír Pútín Rússlandsforseta verði steypt af stóli með
valdi og segist hafa til þess stuðning frá mönnum í innsta valdakjarna Pútíns.
Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, brást harkalega
við þessum ummælum og sagði
Berezovsky misnota aðstöðu sína
sem flóttamaður í Bretlandi.
Hann ítrekaði kröfur Rússa um
að Bretar sviptu Berezovsky pólitísku hæli og framseldu hann til
Rússlands, og bætti því við að
hann væri að „gera hluti sem,
samkvæmt breskum lögum, kalla
á að hann verði framseldur“.
Í viðtali við breska dagblaðið
Guardian sakar Berezovsky Pútín
um að hafa komið á fót alræðisstjórn í Rússlandi og segir enga
leið til að „breyta því með kosningum, og eina leiðin er að beita
valdi“.
Þegar Berezovsky var spurður
hvað hann ætti við með „valdbeitingu“ vísaði hann til Georgíu og
Úkraínu, þar sem fjöldamótmæli
urðu til þess að þvinga ráðamenn
til að láta af völdum.
Núna um helgina hafa einmitt
verið skipulögð fjöldamótmæli í
Moskvu gegn stjórn Pútíns. Lögreglan í Moskvu verður með mikinn viðbúnað og ætlar að senda
9.000 lögreglumenn út á götur

borgarinnar. Skrifstofa saksóknara í Moskvu hefur hafið nýja
rannsókn á Berezovsky vegna
ummælanna með það í huga að
hann sé að undirbúa valdaránstilraun.
Berezovsky lét svipuð orð falla
snemma árs 2006 en ummælin nú
koma á viðkvæmum tíma, þegar
spenna í Rússlandi er farin að
aukast vegna þingkosninga í
desember og forsetakosninga í
mars á næsta ári. Pútín hefur
gegnt forsetaembættinu í tvö
kjörtímabil og samkvæmt stjórnarskránni er honum óheimilt að
bjóða sig fram í þriðja sinn.
Þetta er í fyrsta sinn sem Berezovsky segist hafa stuðningsmenn í innsta valdakjarna Rússlands en áður hefur hann talað
um að veita stjórnarandstæðingum í Rússlandi fé til að vinna
gegn Pútín.
Í viðtali við AP-fréttastofuna
vildi Berezovsky ekki gefa upp
hvaða menn hann væri í tengslum
við innan valdakjarna Rússlands,
og sagði að þeir yrðu þá „drepnir
eins og Litvinenko“. Alexander
Litvinenko, fyrrverandi njósnari,
sem myrtur var í London seint á
síðasta ári, var góður vinur Berezovskys.
Berezovsky var einn af auðugustu mönnum Rússlands á meðan
Boris Jeltsín réð þar ríkjum í
kjölfar hruns Sovétríkjanna.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

Opnunarhátíð
Framsóknarflokkurinn opnar í dag
4 kosningaskrifstofur í Suðvesturkjördæmi.
Í Mosfellsbæ

Í Hafnarfirði

Háholti 14, sími 896 6462.
Opnað kl. 10.30. Kaffiveitingar.

Dalshrauni 5, sími 555 1819.
Opnað kl. 15.00. Kaffiveitingar.

Í Garðabæ

Í Kópavogi

Kirkjulundi 19, sími 565 6061.
Opnað kl. 14.00. Kaffiveitingar.

Digranesvegi 12, sími 554 1300.
Opnað kl. 17.00. Léttar veitingar.

Gott tækifæri til að koma sjónarmiðum á framfæri við frambjóðendur. Allir velkomnir.

Árangur áfram – ekkert stopp

Ólafur Ágúst Ingason

Kristbjörg Þórisdóttir

Garðabæ

Mosfellsbæ

Una María Óskarsdóttir
Kópavogi

Samúel Örn Erlingsson

Hlini Melsteð Jóngeirsson

Kópavogi

Hafnarfirði

Siv Friðleifsdóttir
Seltjarnarnesi

Frambjóðendur í Suðvesturkjördæmi
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&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA  MILLJËNIR

"ANKARNIR ¹ FLEYGIFERÈ
%INS OG &RÁTTABLAÈIÈ GREINDI FR¹ Å G¾R ER +AUP
ÖING KOMIÈ Å HËP  ST¾RSTU FYRIRT¾KJA VER
ALDAR ¹ LISTA &ORBES OG SITUR N¹NAR TILTEKIÈ Å 
S¾TI ¶ETTA ER Å FYRSTA SKIPTI SEM ÅSLENSKT FYRIRT¾KI
KEMST ¹ TOPP EITT ÖÒSUND OG VERÈUR EKKI ANNAÈ
SÁÈ EN AÈ +AUPÖING HAFI H¾KKAÈ VERULEGA ¹
LISTANUM MIÈAÈ VIÈ GANG BANKANS ÖAÈ SEM AF
ER ÖESSU ¹RI &ORBES HORFIR TIL Ö¹TTA ¹ BORÈ VIÈ
MARKAÈSST¾RÈ VELTU HAGNAÈ OG HEILDAREIGN
IR VIÈ MAT ¹ ST¾RÈ FYRIRT¾KJANNA 6ERÈM¾TI
+AUPÖINGS HEFUR AUKIST UM  MILLJARÈA
¹ ¹RINU OG HEILDAREIGNIR HAFA ¹N NOKK
URS VAFA H¾KKAÈ FR¹ ¹RAMËTUM SAM
FARA AUKNUM UMSVIFUM -IÈAÈ VIÈ VÎXT
,ANDSBANKS OG 'LITNIS SEM SITJA Å S¾TUM
 OG  M¹ FASTLEGA BÒAST VIÈ
AÈ AÈ MINNSTA KOSTI ÖRJÒ
ÅSLENSK FYRIRT¾KI VERÈI
KOMIN Å HËP HINNA ÖÒS
UND ST¾RSTU AÈ ¹RI
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Peningaskápurinn ...
%NN KENNDUR VIÈ 3TRAUMINN
 MEÈAN HR¾RINGAR Å VIÈSKIPTALÅFINU VEKJA UPP
¾SISPENNING Å HUGA SUMRA GEISPA AÈRIR OG FLETTA
¹ N¾STU SÅÈU %KKERT SKAL ÖË FULLYRT UM HVORT
ÖAÈ VAR ¹HUGALEYSIÈ EÈA BARA SEINHEPPNIN SEM
ELTI RITSTJËRN (ÒSA OG HÅBÕLA Å HEIMSËKN TIL ¶ËRÈAR
-¹S *ËHANNESSONAR OG EIGINKONU HANS .ÎNNU
"JARGAR ,ÒÈVÅKSDËTTUR (EIMILI ÖEIRRA ¶ËRÈAR OG
.ÎNNU ER GL¾SILEGT OG ¹ VEL HEIMA ¹ SÅÈUM NÕJ
ASTA TÎLUBLAÈS TÅMARITSINS ¶ËRÈUR ER HINS
VEGAR TITLAÈUR FORSTJËRI 3TRAUMS "URÈAR¹SS
¹ FORSÅÈUNNI EN EINS OG KUNNUGT ER STÕR
IR HANN NÒ MARGMILLJARÈA FJ¹RFESTINGAR
FÁLAGINU 'NÒPI ,ÅKAST TIL HEFUR HANN LÅT
INN ¹HUGA ¹ AÈ LEGGJA NAFN SITT VIÈ FJ¹R
FESTINGARBANKANN ¶AÈAN VAR HANN L¹TINN
FJÒKA SÅÈASTA SUMAR Å TENGSLUM VIÈ EITT
DRAMATÅSKASTA M¹L SEM SKEKIÈ HEFUR ÅSLENSKT
VIÈSKIPTALÅF ¶AR ¹TTUST VIÈ STËRFJ¹RFEST
ARNIR -AGNÒS +RISTINSSON OG "JÎRGËLF
UR 4HOR "JÎRGËLFSSON

!NDVIRÈI ÒTISTANDANDI *ÎKLABRÁFA
NEMUR  MILLJÎRÈUM KRËNA 'REIN
INGARDEILD ,ANDSBANKANS BENDIR ¹ AÈ
SÅÈASTLIÈINN M¹NUÈ HAFI VERIÈ GEFIN ÒT
JÎKLABRÁF FYRIR  MILLJARÈA ¹ SAMA TÅMA
OG   MILLJARÈAR HAFI FALLIÈ ¹ GJALD
DAGA .OKKUÈ GOTT SAMR¾MI SÁ ÖVÅ ¹
MILLI INNFL¾ÈIS OG ÒTFL¾ÈIS ¹ GJALDEYRIS
MARKAÈI VEGNA ÖESSARA BRÁFA
²RVALSVÅSITALAN HEFUR SKILAÈ   PRË
SENTA NAFN¹VÎXTUN FR¹ ¹RAMËTUM OG
BER HÎFUÈ OG HERÈAR YFIR AÈRA INN
LENDA FJ¹RFESTINGAKOSTI AÈ SÎGN GREIN
INGARDEILDAR 'LITNIS Å G¾R
6IÈSKIPTAHALLI Å "ANDARÅKJUNUM DRËST
SAMAN UM   PRËSENT Å FEBRÒAR OG
NAM JAFNVIRÈI  MILLJARÈA ÅSLENSKRA
KRËNA -ESTU MUNAR UM MINNI INN
FLUTNING FR¹ +ÅNA OG L¹GT OLÅUVERÈ

!ÈFERÈUM VIÈ ÒTREIKNING ¹
VIÈSKIPTAHALLA EKKI BREYTT
Framkvæmdastjóri
Samtaka atvinnulífsins
gagnrýnir aðferðir Seðlabankans við útreikning á
viðskiptahalla. Bankinn
fylgir alþjóðlegum stöðlum segir aðalhagfræðingur Seðlabankans.
„Sú þjóð er ekki til í heiminum
þar sem ekki er deilt um það um
hversu réttar tölur um viðskiptahalla séu,“ segir Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur Seðlabanka
Íslands. „Það eru skekkjur í þessu,
það er enginn vafi á því. En Seðlabankinn fylgir alþjóðlegum stöðlum við þetta uppgjör.“
Allt væri á öðrum endanum í íslensku efnahagslífi ef tölur Seðlabankans um viðskiptahalla og
erlenda skuldastöðu fyrir árið
2006 væru réttar. Þetta fullyrðir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, í grein á vef samtakanna.
Segir hann að fjöldi fyrirtækja
væri á vonarvöl, stófellt atvinnuleysi fram undan og lánstraust íslenskra banka og íslenska ríkisins
á við það sem gerist meðal þróunarlanda.
Tölur Seðlabankans gefa til
kynna að viðskiptahallinn hafi
numið 305 milljörðum króna á síðasta ári. Það er 26,7 prósent af
vergri landsframleiðslu. „Þessar
tölur eru ótrúlega háar og ættu að
vekja skelfingu meðal allra sem
eiga hagsmuna að gæta í íslensku
efnahagslífi,“ segir Vilhjálmur í
greininni. „Ástæða þess að við-

&2 +!50-!..!(®&. 3EÈLABANKINN AFSKRIFAR AÈ HLUTA TIL BEINAR FJ¹RFESTINGAR

¥SLENDINGA ERLENDIS ¶¹ ER SÎLUHAGNAÈUR EKKI TALINN TIL ÒTREIKNINGA ¹ VIÈSKIPTAHALLAN
UM ¶ETTA FELUR Å SÁR OFMAT ¹ HALLANUM SEGIR 6ILHJ¹LMUR %GILSSON FRAMKV¾MDASTJËRI
3AMTAKA ATVINNULÅFSINS OG KALLAR EFTIR BREYTTUM AÈFERÈUM

brögðin eru ekki eins og þau hefðu
átt að vera samkvæmt bókinni er
að enginn kannast við þann raunveruleika sem tölurnar lýsa.“
Kristíana Baldursdóttir, forstöðumaður úrvinnslu og miðlunar á upplýsingasviði Seðlabankans, segir ekki standa til að breyta
aðferðum við útreikningana. „Við
fylgjum aðferðafræði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þetta eru alþjóðlega viðurkenndar aðferðir.
Við munum ekki breyta þeim nema
sjóðurinn breyti sínum reglum. Ef
við myndum gera það værum við
ekki samanburðarhæf við önnur
lönd.“
Seðlabankinn afskrifar að hluta
til beinar fjárfestingar Íslend-

CCP hagnaðist um
hálfan milljarð
Heimild veitt til að færa eigið fé og hlutafé í dali.
CCP, sem framleiðir meðal annars
netleikinn vinsæla EVE-Online,
skilaði hálfum milljarði króna í
hagnað á síðasta ári og nam velta
félagsins rúmum 1,8 milljörðum
króna.
Lítils háttar hagnaður varð af
rekstri félagsins árið 2005 en þá
var veltan 700 milljónir.
Stjórn félagsins var veitt heimild til að hefja undirbúning þess að
færa eigið fé CCP í Bandaríkjadali
og skrá hlutafé félagsins í sömu
mynt. Hilmar V. Pétursson, framkvæmdastjóri félagsins, segir að
þetta sé eðlilegt skref þar sem bókhald félagsins er í dölum. „Enda er
fyrirtækið náttúrlega orðið alþjóðlegt fyrirtæki. Það flækir alla hluti
að hafa þetta í krónum.“
Stjórnin var endurkjörin og
verður Vilhjálmur Þorsteinsson
áfram stjórnarformaður.
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FÁLAGSINS HEFUR FENGIÈ HEIMILD TIL AÈ F¾RA
EIGIÈ FÁ OG HLUTAFÁ Å "ANDARÅKJADALI

Hilmar segir að meðal stærstu
verkefna sem liggi fyrir sé vinna
við annan tölvuleik, World of
Darkness.
EÖA

inga erlendis. Þá er söluhagnaður, áfallinn og innleystur, ekki talinn til tekna í útreikningum á viðskiptahalla. Þetta tvennt segir
Vilhjálmur hafa í för með sér stórar skekkjur í mati á hallanum.
Ekki er sérstaklega gerð grein
fyrir söluhagnaði eða öðrum verðbreytingum á eignum samhliða útreikningunum. Samkvæmt stöðlunum er það mögulegt, segir Vilhjálmur. „Auðvitað má alltaf birta
aukaupplýsingar,“ segir Kristíana. „Spurningin er hins hversu
traustar upplýsingar er hægt að
fá. Ekki er til dæmis víst að auðvelt væri að nálgast tölur um söluhagnað.“
HOLMFRIDUR FRETTABLADIDIS

&IMMTUNGS
H¾KKUN
%KKI VERÈUR ANNAÈ SAGT EN AÈ HLUTA
BRÁFAMARKAÈURINN HAFI FARIÈ VEL AF
STAÈ EFTIR P¹SKANA EN ²RVALSVÅSI
TALAN H¾KKAÈI UM   PRËSENT
Å VIKUNNI 6ÅSITALAN H¾KKAÈI UM
  PRËSENT Å G¾R OG STENDUR NÒ Å
NÕJUM METH¾ÈUM Å  STIGUM
&R¹ ¹RAMËTUM HEFUR VÅSITALAN H¾KK
AÈ UM RÒMAN FIMMTUNG EN ¹RA
MËTAGILDI HENNAR VAR  STIG
,¾KKUN -OODYS ¹ L¹NSH¾FIS
MATI BANKANNA HAFÈI J¹KV¾È ¹HRIF
ENDA VAR L¾KKUNIN Å TAKT VIÈ V¾NT
INGAR OG EYDDI ¹KVEÈINNI ËVISSU ¹
MARKAÈI "ÒIST ER VIÈ MJÎG GËÈUM
UPPGJÎRUM FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KJA FYRIR
FYRSTA ¹RSFJËRÈUNG SEM KANN EINN
IG AÈ SKÕRA GËÈA STEMMNINGU ¹
MARKAÈI
%XISTA LEIÈIR H¾KKANIR ¹RSINS
MEÈ UM   PRËSENTA H¾KKUN
FR¹ ¹RSBYRJUN "ANKARNIR +AUPÖING
  OG ,ANDSBANKINN  
FYLGJA Å KJÎLFARIÈ !TLANTIC 0ETROLEUM
3TRAUMUR "URÈAR¹S OG !CTAVIS
'ROUP HAFA JAFNFRAMT H¾KKAÈ UM
FIMMTUNG Å VIRÈI ¹ ¹RINU
EÖA
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VIÐ SAMEINUMST…

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

N1 VERSLANIR

N1 BÍLAÞJÓNUSTA

N1 FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

ESSO og Bílanaust hafa sameinast í eitt stærsta verslunar- og
þjónustufyrirtæki landsins undir nýju nafni, N1. Í nýja fyrirtækinu
kemur saman gríðarleg þekking og reynsla í þjónustu við bíleigendur, einstaklinga og fyrirtæki. Við bjóðum fjölbreyttari lausnir
undir einum hatti, viðskiptavinum okkar til hagræðis. Nafnið N1
vísar til þess að við stefnum sífellt lengra og setjum viðskiptavininn
og þarﬁr hans ávallt í fyrsta sæti.
WWW.N1.IS

N1 – Meira í leiðinni

F í t o n / S Í A

…UNDIR NÝJU MERKI
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Vímuefnaneysla unglinga ekki minni í tíu ár

(3+«,!2!..3«+.)2
Samkvæmt nýrri könnun
er vímuefnaneysla tíundu
bekkinga í sögulegu lágmarki, sé litið til síðustu
tíu ára. Sameiginleg viðvera foreldra og barna
hefur höfuðáhrif á neysluvenjur, ásamt hollu tómstundastarfi, segir dr. Inga
Dóra Sigfúsdóttir. Hún
er í forsvari fyrir þessar
rannsóknir, sem unnar eru
af rannsóknamiðstöðinni
Rannsóknum og greiningu í
samstarfi við sveitarfélögin
í landinu.
Helmingi færri drekka áfengi nú
í tíunda bekk en fyrir áratug.
Sama á við um tóbaks- og hassreykingar. Vímuefnaneysla í
heild sinni sýnist á nokkuð
stöðugri niðurleið ár frá ári, þótt
örlítil aukning hafi mælst í fyrra.
Sú aukning er nú að fullu gengin
til baka.
Um áttatíu prósent nemenda í
elstu bekkjum grunnskóla á öllu
landinu tóku þátt í könnuninni,
sem var gerð í febrúar. Sambærileg könnun hefur verið gerð árlega
síðan 1997 og því auðvelt að bera
saman niðurstöður milli ára.

¥SLENSKA MËDELIÈ TIL FIMMT¹N
BORGA Å %VRËPU
Umrætt rannsóknastarf er unnið
út frá „íslenska módelinu“, sem
snýst um náið samstarf rannsóknaraðila, þeirra sem koma að
stefnumótun í málefnum ungs
fólks og þeirra sem starfa með
börnum og ungmennum. Nú er
verið að vinna með þetta líkan í
einum fimmtán Evrópuborgum
næstu tvö árin. Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í
Ístanbúl í maí.

).'! $«2! 3)'&²3$«44)2 6ÅMUEFNANEYSLA UNGLINGA Å  BEKK ER NÒ Å SÎGULEGU L¹GMARKI SAMKV¾MT RANNSËKN 2ANNSËKNAR OG GREININGAR SEM GERÈ VAR Å SAMVINNU VIÈ SVEITAR
FÁLÎGIN Å LANDINU )NGA $ËRA ER DEILDARFORSETI +ENNSLUFR¾ÈA OG LÕÈHEILSUDEILDAR (¹SKËLANS Å 2EYKJAVÅK OG ER 2ANNSËKN OG GREINING RANNSËKNARMIÈSTÎÈ INNAN DEILDARINNAR
&2¡44!",!¨)¨2«3!

„Við vitum auðvitað ekki hvort
þetta gengur þarna úti, því hér
heima eru aðrar aðstæður,“ segir
Inga Dóra Sigfúsdóttir og nefnir
smæð
samfélagsins
og
menntunarstig þjóðarinnar sem
dæmi.
Inga Dóra er deildarforseti
nýrrar Kennslufræða- og lýðheilsudeildar
Háskólans
í

Reykjavík, en Rannsókn og
greining er rannsóknarmiðstöð
innan deildarinnar.

6IÈHORF FREMUR EN FR¾ÈSLA
„Við höfum við lagt ríka áherslu
á samstarf foreldra og skóla,“
segir Inga. „Við höfum séð að
lengd þess tíma sem foreldrar
eru með börnum sínum hefur
mælanleg áhrif á líkurnar á því
að börnin neyti vímuefna.“ Inga
Dóra telur því auðsýnt að eitt
grundvallaratriði
forvarnarstarfs sé samvera barna og foreldra, ásamt tómstundastarfi
sem leggi áherslur á hefðbundin
grunngildi. Fræðsla um skaðsemi fíkniefna nægi ekki ein og
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)NGA $ËRA ER F¾DD Å 2EYKJAVÅK HINN
 JÒLÅ  (ÒN LAUK STÒDENTS
PRËFI FR¹ -ENNTASKËLANUM Å 2EYKJA
VÅK ¹RIÈ  OG FËR ÖAÈAN Å STJËRN
M¹LAFR¾ÈI VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS "!
GR¹ÈU FÁKK HÒN ¹RIÈ  ¶¹ TËK
VIÈ S¹LFR¾ÈI OG FÁLAGSFR¾ÈIN¹M OG
LAUK ÖVÅ MEÈ MEISTARAGR¹ÈU Å FÁ
LAGSFR¾ÈI ¹RIÈ  )NGA $ËRA ÒT
SKRIFAÈIST SVO MEÈ DOKTORSGR¹ÈU Å
FÁLAGSFR¾ÈI FR¹ 0ENN 3TATE H¹SKËLA
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Við höfum séð að lengd
þess tíma sem foreldrar
eru með börnum sínum hefur
mælanleg áhrif á líkurnar á því
að börnin neyti vímuefna.
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sér til að hafa áhrif á lífsstíl.
„Unglingar sem neyta vímuefna gera sér oft grein fyrir
skaðlegum áhrifum hegðunar
sinnar. Það skiptir þá bara ekki
höfuðmáli. Því þarf að reyna að
hafa áhrif á hegðun þeirra.
Byggja upp aðstæður til heilbrigðs lífernis.“

3KILABOÈIN SKILA SÁR EKKI
Aðspurð hvaða álit hún hafi á
frægum forvarnarherferðum, til
dæmis um Fíkniefnadjöfulinn,
þar sem vímuefni voru sýnd sem
djöfulleg og boðskapurinn á
næsta trúarlegum nótum, segir
Inga Dóra að slík bein skilaboð
og áróður skili ekki árangri einn
og sér í forvarnarstarfi. „Það er
mun árangursríkara að skapa
aðstæður til að hafa áhrif á
breytni unglinganna og í anda
þess hefur sífellt minni áhersla
verið lögð á beina fræðslu og
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meiri þungi lagður í starf úti á
vettvangi, með grasrótinni.“

'RASRËTINA ÖARF AÈ VÎKVA
„Við vinnum þessar rannsóknir í
nánu samstarfi við fólkið sem
mest umgengst krakkana. Foreldrar, kennarar, íþróttaþjálfarar og fleiri eru lykilfólk í lífi
barna. Það er þetta fólk sem
börnin leita til ef eitthvað bjátar
á og þau vilja svör sem fyrst.
Unglingar vilja ekki panta tíma í
næstu viku til að ræða það sem
þeim liggur á hjarta. Því er
mikilvægt að þeir sem standa
þeim næst hafi svör á reiðum
höndum.“
Tónlistarkennarar og íþróttaþjálfarar eru dæmi um starfs-

stéttir sem skipta máli í lífi
barna. Mikilvægt er að þeir miðli
gildum sem stuðla að heilbrigðu
lífi, segir Inga Dóra. „Það skiptir
höfuðmáli að þjálfarar kenni
börnum að þátttaka í íþróttum
snúist ekki bara um sigur í leik
heldur ekki síður hin hefðbundnu
gildi. Til dæmis að leikurinn sé
heiðarlega eða drengilega leikinn. Bestu þjálfararnir eru þeir
sem geta miðlað þessum gildum
og það eru þeir sem við viljum
að hjálpi til við að ala upp börnin
okkar,“ segir Inga Dóra. Hún
bætir við að þessi afstaða byggist á þeirri reynslu sem rannsóknamiðstöðin hafi viðað að sér
úti á vettvangi síðustu tíu árin.
KLEMENS FRETTABLADIDIS
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ormenn Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar sáu Ísland í ólíku ljósi í opnunarræðum sínum á landsfundum
flokkanna sem nú standa. Þrátt fyrir margs konar ágreining slógu þeir á ýmsa strengi í nokkrum takti um sum stór
viðfangsefni sem við blasa.
Forsætisráðherra sendi frá sér þrenns konar skilaboð. Í fyrsta
lagi lagði hann mestan þunga í skýrt fyrirheit um tilteknar úrbætur
í þágu aldraðra. Þær snúast ekki einvörðungu um aukin útgjöld. Þær
sýna einnig langtíma hugsun um nauðsyn þess að gefa eldra fólki,
sem bæði getur og kýs, tækifæri til lengri starfsaldurs. Frá pólitísku
sjónarhorni var skynsamlegt að leggja með þessum hætti áherslu á
velferðarmál.
Skilaboð númer tvö fólu í sér boðskap um að náttúruvernd og nýting náttúrugæða ættu ekki að vera andstæður er útilokuðu hvor
aðra. Umfangsmesta friðun lands hefur þannig átt sér stað samhliða
stærstu virkjanaframkvæmdum. Forsætisráðherra skaut sér að vísu
undan því að segja berum orðum það sem er kjarni þess máls, að allsherjar stöðvun undirbúnings og framkvæmda á þessu sviði er ávísun á lífskjaraskerðingu. Boðskapurinn var hins vegar ótvíræður.
Án þess að nefna viðskiptahallann fólust í þriðja lagi í ræðu forsætisráðherra skilaboð um að aðstæður gæfu ekki tilefni til mikilla útgjaldaloforða. Stefnan er frjálsræði í efnahagsmálum með
opinberu útgjaldaaðhaldi. Þó að staða ríkissjóðs hafi verið sterk eru
óneitanlega hættumerki fram undan. Að ósekju hefðu aðhaldsskilaboðin því mátt vera ákveðnari þó að þau verði ekki véfengd.
Formaður Samfylkingarinnar gerði einnig að umtalsefni mikilvægi ábyrgrar efnahagsstefnu þar sem framfarir byggðust á jafnvægi. Sá boðskapur er að vísu ekki í fullu samræmi við fjárlagatillögur flokksins. Hann er hins vegar tákn um skynsamlegan nýjan
tón í skilaboðum til kjósenda.
Í annan stað ítrekaði formaður Samfylkingarinnar stóriðjuhlé. Ef
þau ummæli eru túlkuð með skírskotun til skýrslunnar um efnahagslega ábyrgð virðist þessi orðnotkun rúma áframhaldandi undirbúning vegna annarra slíkra verkefna en þeirra sem Hafnfirðingar hafa
þegar slegið út af borðinu. Þetta er vísbending um að leiðir Samfylkingarinnar og Vinstri græns liggi ekki jafnþétt saman og litið hefur
út fyrir upp á síðkastið.
Velferðarmálin voru eðlilega kjarninn í boðskap formanns Samfylkingarinnar. Á því sviði hefur flokkurinn ekki átt við trúverðugleikakreppu að etja. Vandi hans er hins vegar að sýna fram á hvernig
tiltekin fyrirheit um útgjöld ríma við boðskapinn um ábyrga stjórn
efnahags- og ríkisfjármála.
Ræður þessara tveggja flokksformanna voru vitaskuld ólíkar. Að
öllu virtu var þó ákveðinn samhljómur í þeim skilaboðum sem þeir
sendu um framtíðina. Réttilega vaknar sú spurning hvort það hafi
einhverja pólitíska merkingu um auknar líkur á samstarfi þeirra ef
stjórnarflokkarnir halda ekki meirihluta?
Eins og sakir standa bendir fátt til þess að slíkt samstarf sé í uppsiglingu. Við blasir að Samfylkingin þurfi að fórna meir af stefnu
sinni í samstarfi við Vinstri grænt. En vandséð er hvernig hún getur
losað sig frá skuldbindingum um viðræður til vinstri og ef til vill er
ekki mikill áhugi fyrir því. Um pólitískt samstarf sýnist hún þar af
leiðandi vera í meiri trúverðugleikavanda en Sjálfstæðisflokkurinn.
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Ef sverð þitt er stutt
É

g datt í þunglyndiskast á
skírdagsmorgun. Mogginn
birtir skoðanakönnun um 40%
fylgi Sjálfstæðisflokksins og
20% fylgi Samfylkingarinnar. Og
það sem verra var. Ríkisstjórnin heldur velli. Maður sýpur
hveljur undir svona páskaboðskap og ég gerði meir: fór í langan göngutúr til að ná úr mér
mesta hrollinum, svona rétt eins
og maður gerði eftir að tapa leik
í fótboltanum í gamla daga. Ég
er jú innanbúðarmaður í Samfylkingunni og þegar svona
kannanir birtast spyr maður
sjálfan sig hvort það geti virkilega verið að jafnaðarstefnan eigi ekki meiri hljómgrunn í
þessu góða landi?
Og svo fór ég heim og lagðist flatur í sófann og hugsaði:
hvað er ég, gamall góðborgari,
að skipta mér að þessu? Hvað
kemur mér þetta við? Af hverju
ekki bara að fylgjast með fjölmiðlunum úr fjarlægð, fylgjast
með því hvað sagt er um lánshæfismat bankanna og eigendaskiptin á Glitni. Einhver borgaði eitt hundrað og tíu milljarða og annar græddi fimmtíu
og fjóra milljarða. Lesa um það
í fréttunum þegar þeir kaupa
kvótana hvor af öðrum, af því
að þetta eru mennirnir sem líka
eiga fiskinn. Fylgjast með því
hver sé ríkastur og hvar þeir
haldi upp á afmælin sín. Kynna
sér kaupmáttinn og hagvöxtinn
og reikna út vextina og vera sem
sagt þakklátur fyrir allt það sem
þessir góðu karlar hafa gert mér
um dagana. Af hverju að trufla
þá?
Mér er að vísu par sama hver
eigi þessa banka eða öll dótturfyrirtækin, en þessu er haldið að
mér, þetta þykir markverðast og
kannski á maður bara að draga
sig endanlega í hlé og láta sér
lynda að tilheyra þessum þögla
meirihluta þjóðarinnar sem
engu ræður í þessu þjóðfélagi,
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ræður ekki yfir peningunum
eða völdunum eða auðlindunum, ræður ekki yfir fólkinu sem
ráðstafar sínu atkvæði í kosningum til að mylja áfram undir
þessa sömu menn. Af hverju
sest ég ekki bara í djúpa stólinn heim í stofu og læt aðra um
að stjórna og ráða og kveiki svo
á sjónvarpsfréttum um sjöleytið á kvöldin, til að fylgjast með
því hver kaupir hvað og hver er
meiri forstjóri heldur en hinn?
Og horfa svo á fótbolta þess á
milli, til að stytta mér stundirnar. Erum við ekki bara tuttugu
prósent hér og fimm prósent þar,

Höfum eitt á hreinu: pólitíkin
snýst ekki um það hver kaupir
af hverjum fyrir alla milljarðana. Pólitíkin, kosningarnar,
snúast um hag heimilanna,
um Gunnu og Jón, um velferð
okkar allra, Ekki bara sumra.
í einhverskonar stjórnarandstöðuleik, óverulegur og óbreyttur minnihluti þjóðar, sem má sín
í rauninni einskis, þegar kemur
að fjörtíu prósent liðinu, þungavigtarliðinu í ráðherrastólunum, í forstjórastöðunum, á jötunum við kjötkatlana og öllu þessu
dygga stuðningsliði, sem hrópar
á pöllunum. Allir í kór. Þetta er
óvígur her.
Enda eru þeir á móti komm-

um, (afturhaldskommadindlar
hét það hjá Davíð) og þeir eru á
móti „kerlingunni“ henni Ingibjörgu, svo notað sé kurteisleg
nafngift stjórnarliðsins á sínum
helsta andstæðingi!! Þeir eru jú
sammála um að það kunni enginn með stjórn þessa lands að
fara, svo lengi sem þeir standa
saman í anda þess frelsis að
vera frjálsir að því að kjósa sína
menn aftur. Og aftur.
Já, af hverju gefst ég ekki upp
og tek mér sæti í djúpa stólnum, læt af þessu andófi, læt mér
lynda að horfa bara álengdar á
framhaldslíf þessara hofmóðugu
náttúruafla, lygni aftur augunum og dey smám saman drottni
mínum og örlögum? Er nema
von að maður gapi og spyrji?
En viti menn. Ég jafnaði mig á
þunglyndiskastinu, kreppti hnefann og beit á jaxlinn. Ég er enn á
lífi, ég hef ennþá trú á mínu liði,
mínum málstað, mínum foringja
og ef sverð þitt er stutt, þá taktu
eitt spor fram á við. Nú söfnum
við liði, með jafnaðarstefnuna
að vopni og sýnum hvar Davíð
keypti ölið.
Höfum eitt á hreinu: pólitíkin
snýst ekki um það hver kaupir af
hverjum fyrir alla milljarðana.
Pólitíkin, kosningarnar, snúast
um hag heimilanna, um Gunnu
og Jón, um velferð okkar allra,
Ekki bara sumra.
Alþingiskosningarnar eftir
tæpan mánuð eru í rauninni aðeins ein stór spurning sem lögð
er fyrir okkur öll: viljum við
hafa sömu stjórnina, sömu flokkana, sama fólkið, í sextán ár
samfleytt? Eða viljum við gefa
öðrum tækifæri til að sýna hvað
þeir geta og vilja? Þetta er enn
hægt. Það er enn á okkar valdi
að breyta fréttunum um peningana í umræðu um manneskjur.
Um líf okkar. Allra hinna. Um
það snúast stjórnmálin og kosningarnar. Fólkið í þessu landi.
Drauma okkar og vonir.

Múrar eru engin lausn
eru ekki eftirsóknarverðir auk þess
sem þeir í reynd breyta engu. Allir hafa
hvort eð er rétt til að koma til Íslands
og ráða sig hér til starfa ef störf eru
á annað borð í boði. Það er meginmálokkuð hefur verið rætt um innið. Hér hefur efnahagslífið verið þanið
flytjendapólitík að undanförnu.
til hins ítrasta, m.a. með stóriðjustefnu
Flest okkar höfum við þá afstöðu að við
stjórnvalda, með þeim afleiðingum að
viljum að eins vel sé komið fram gagnvinnumarkaðurinn hrópar bókstaflega á
vart útlendu aðkomufólki og við viljfólk. Þeir sem telja að vinnumarkaðurum að gert sé gagnvart okkur þegar
inn sé ekki í jafnvægi eiga að beina sjónvið erum í útlöndum. Sjálfur hef ég
reynslu af því að vera búsettur erlend- ®'-5.$52 *«.!33/. um sínum að þessu í stað þess að varna
fólki komu til landsins með gaddavír!
is og er hlýtt til þeirra þjóða sem ég
Lofsvert er hvernig staðið hefur verið að nýhef dvalist hjá, ekki síst vegna þess hve vel mér
legri lagasetningu sem tryggir réttindi á vinnuvar tekið.
markaði enda byggist hún á víðtækri sátt aðila
Þetta breytir því ekki að bráðnauðsynlegt er
vinnumarkaðar, ASÍ, BSRB, BHM og SA.
að ræða innstreymi erlends launafólks til landsEitt má aldrei gleymast í þessari umræðu og
ins, í hve miklum mæli við viljum og getum tekið
það er hve viðkvæm hún er. Allir ættu að minnast
á móti aðkomufólki svo sómasamlegt sé. Einnþess að orð geta sært fólk. Ekki síst ef aðkomuig þarf að hafa í huga að atvinnulíf verði ekki
fólk skilur umræðuna sem ógnandi og fjandsamsveiflukennt þannig að á víxl gangi á með ofsalega í sinn garð. Það má aldrei verða. Hræðsla við
þenslu og síðan fjöldaatvinnuleysi. Jafnvægi er
umræðu má á hinn bóginn ekki leiða til þess að
heillavænlegra fyrir atvinnulífið og samfélagið
hún komist hreinlega ekki á dagskrá.
hvernig sem á málin er litið.
Sumir vilja reisa múra og girðingar og sporna
þannig við innflutningi til landsins. Slíkir múrar
Höfundur er þingmaður VG.
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TIL HAMINGJU
Við óskum Flugstöð Leifs Eiríkssonar til hamingju með nýja og endurbætta flugstöð.

Við erum stolt af árangursríku samstarfi við stjórn og allt starfsfólk flugstöðvarinnar.

Verkefnisstjórn
Arkitektahönnun

Hönnun lagna- og loftræsikerfa

Hönnun burðarvirkja

Arkitektahönnun

Hönnun rafkerfis

Framkvæmdaeftirlit
Hönnun stálvirkja

Eftirlit með farangursflokkunarkerfi

Hönnun útisvæða

Rekstrarráðgjöf

ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is

Upplifðu töfra
Fágun, glæsileiki og framúrskarandi aksturseiginleikar er
það sem helst einkennir nýjan Mercedes-Benz C-Class. Og
upplifunin af akstrinum er töfrum líkust. Fullkomin kyrrð í
bland við hárfína snerpu.

Frumsýning um helgina. Opið laugardag og sunnudag kl. 12–16.
ASKJA er eini viðurkenndi sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi.
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Gjöfult dagsverk

V

vík. Faðir hennar Jóhann
borgararéttur á Íslandi sem
ladimir Ashkenazy
Tryggvason var tónlistarmaðhann hefur haldið síðan. Hér
stýrði Sinfóníuur og kenndi dóttur sinni á
héldu þau heimili um tíu ára
hljómsveit Íslands
píanó frá unga aldri. Hún fór
skeið en héðan lá leið þeirra
í tvígang í vikunni.
að spila tveggja ára, las nótur
til Sviss þar sem þau hafa búið
Hann verður sjösíðan.
tugur í sumar
Flutningur
og er ekki að
þeirra stafaði
sjá að þessi
6,!$)-)2 $!6)$/6)#( !3(+%.!:9
ekki síst af þeirri
vinnuþjarkákvörðun Vladiur láti aldur
mirs að snúa sér
draga úr vinnu
meir að hljómmeðan hann
sveitarstjórn.
hefur heilsu til.
Hann kaus að rata
Hljómsveitarinn á þann vettstjórn útheimtvang í skjóli Sinir gríðarlega
fóníuhljómsveitar
krafta, líkamÍslands og var það
lega ekki síður
hljómsveitinni
en andlega. En
til mikillar gæfu.
þá er til þess
Vann hann um
að líta að fáar
árabil með sveitstarfsgreininni og kom henni
ar leyfa mönntil þroska með
um jafn langan
því að taka skrefstarfsaldur. Þar
in sjálfur til æ
er viðurkennt
stærri verkefna.
að aldur bætir
Hann studdi þá
menn og margákvörðun Ragnir mestu hljómars í Smára að
sveitarstjórar
endurvekja listasögunnar hafa
hátíð í Reykjastarfað langt
vík sem Bandafram yfir aldlag íslenskra
ursmörk eftirlistamanna hafði
launa.
staðið fyrir á
Vladimir er
árum áður og
fæddur í Gorki
reyndist hinni
sem nú heitir
ungu Listahátíð
Nizhny Novgorhaukur í horni
od. Faðir hans
með samböndum
var gyðingur,
við fjölda virtra
kominn af þeim
listamanna. Báðar
straumi sem
þessar stofnanir
hrakinn var frá
hafa þakkað fyrir
Rínarlöndunum.
sig: Vladimir er
Móðirin var
heiðursforseti
aftur rétttrúnaðListahátíðarinnarkona og hefur
ar í Reykjavík og
aðskilinn trúar6)'2)0
heiðursstjórnandi
heimur foreldra
6LADIMIR $AVIDOVICH !SHKENAZY ER F¾DDUR  JÒLÅ  Å 'ORKI
Sinfóníuhljómörugglega haft
3TUNDAÈI N¹M Å PÅANËLEIK FR¹ UNGA ALDRI +V¾NTUR ¶ËRUNNI *Ë
sveitar Íslands.
sitt að segja um
HANNSDËTTIR OG EIGA ÖAU FIMM BÎRN 6LADIMIR 3TEF¹N .ADIU ,IZU
Samkeppni er
uppeldi drengs$MITRI 4HOR 3ONIU %DDU OG !LEXÎNDRU )NGU (EFUR ¹TT LITRÅKAN FERIL
hörð í hljómsveitins. Hann var
SEM TËNLISTARMAÈUR EINLEIKARI OG HLJËMSVEITARSTJËRI B¾ÈI Å TËN
arstjórn: Hann
settur til náms
LEIKASÎLUM BESTU HÒSA HEIMSINS OG Å HLJËÈRITUNUM ¥SLENSKUR RÅKIS
starfaði einkum
á píanó sex ára
BORGARI FR¹ 
sem gestastjórngamall og sýndi
b5NNENDUR PÅANËTËNLISTAR HNEIGÈUST TIL AÈ LÅTA ¹ HLJËÈRITANIR HANS
andi og fékk ekki
slík efni að hann
FR¹ 2ÒSSLANDSTÅMANUM SEM ÖAÈ BESTA EN ¹ SJÎTUGSALDRI VANN
fasta stöðu fyrr
var tekinn inn í
HANN NÕJAR ¹ SÎMU VERKUM OG Ö¾R KOMU ¹ ËVART FYRIR TÎKIN SEM
en hann var ráðvirtan skóla átta
HANN HAFÈI (ANN ER N¾STFR¾GASTI ¥SLENDINGUR OKKAR TÅMA OG VERÈ
inn til Royal Philára og lauk síðar
UR TALINN MESTUR ALLRA TÒLKENDA 2ACHMANINOFFS FR¹ UPPHAFI HLJËÈRIT
harmonic í Londnámi frá konsUNARm ,¹RUS *ËHANNESSON KAUPMAÈUR
on sem hann
ervatoríunni í
gegndi frá 1987
Moskvu. Hann
til 1994. Tékkvar við nám er
og samdi smálög frá fjögurra
neska fílharmonían réði hann
hann vann önnur verðlaun í alára aldri. Fyrstu tónleika sína
til starfa sem aðalstjórnanda
þjóðlegri samkeppni ungra
hélt hún tíu ára og það ár lék
1998 og gegndi hann því starfi
píanóleikara sem kennd er við
hún á þrennum stórtónleikum í
um fimm ára skeið. Öllum að
Chopin í Varsjá 1955 átján ára.
Reykjavík. Jóhann hafði haldóvörum réði hann sig sem aðalHann vann aftur virt verðlaun
ið til London 1945 til náms og
stjórnanda Sinfóníuhljómsveit1962 í Tjækovskí-keppninni
tveimur árum síðar flutti Klara
ar japanska ríkisútvarpsins
en deildi þá titlinum með John
kona hans þangað með börnin.
2004. Hinn 11. apríl var hann
Ogdon. Þá var ljóst að VladiÞórunn var strax tekin inn í
ráðinn listrænn stjórnandi Sinmirs beið alþjóðlegur frami
yngri deildina í Royal Acadfóníunnar í Sydney og tekur
sem einleikara.
emy of Music. Frammistaða
þar við árið 2009. Hann er
Vladimir var og er eitt af
hennar á tónleikum á þessum
handhafi fimm Grammy-verðstóru nöfnunum í einleik á
árum var afar mikilsverð fyrir
launa. Hann gaf út bók 1985
píanó á okkar dögum og mun
íslenskt listalíf og sannaði fyrir
sem lýsir hugmyndum hans um
verða skráður í söguna sem
þeim stóra hópi sem hleypti
tónlist og margt annað sem ber
slíkur. Hann er þekktur fyrir
heimdraganum árin eftir stríðheitið Handan landamæra.
hljóðritanir á verkum landa
ið að ævintýri Stefáns Íslandi
Orðspor Vladimirs er að
sinna og tónskáldum rómantog Maríu Markan var ekki
hann sé ákafur verkmaður,
íska tímans: hann hefur hljóðeinsdæmi.
strangur og kröfuharður við
ritað allar prelúdíur og fúgur
sjálfan sig og alla sem nálægt
Shostakovitsj, sónötu Skrjabins
Þau Vladimir tóku að draga
og öll verk eftir Rachmaninhonum eru. Hann var barn á
sig saman í Moskvu þegar Þórstríðsárunum og kom til þroska
off, Schumann og Chopin fyrir
unn kom þangað til náms 1960.
í Sovétríkjunum á síðustu
píanó. Þá eru ótaldar píanósónÞau giftust 1960 og bjuggu við
árum Stalíns-tímans og uppötur Beethovens, píanókonsbarnalán, fyrsta barnið fæddlifði þíðuna undir Krústsjoff
ertar eftir Mozart, Beethoven,
ist 1962 en þá bjuggu þau í lítog kalda stríðið fjarri föðurBartók og Prokofíev. Ferli hans
illi íbúð ásamt foreldum Vladilandi sínu frá 1963 sem útlagi
í flutningi einleiksverka fyrir
mirs. Þórunn tók sovéskan ríkmeð foreldra sína heima. Hann
pianó er ekki lokið. Hann spilisborgararétt en fram undan
man því tímana tvenna. Hann
ar enn og hljóðritar. Í umsögn
voru tímar ferðalaga og í mars
hefur reynst Íslendingum gjöfGramophone var sagt fyrir
1963 komust hjónin með son
ull sonur og hefur frá upphafi
fáum árum að væri laus stund í
sinn til London þar sem Þórnotið ómældrar virðingar hér
þéttu dagplani hans nýtti hann
unn nýtti sér enskan ríkisborgá landi í röðum þeirra sem átt
þann tíma til að ljúka dagsararétt sinn til að fá landvisthafa við hann samvistir. Hann
verki.
arleyfi fyrir fjölskylduna. Perhefur reynst óragur að tala út
Leið Vladimirs lá snemma
sónulegt líf þeirra hjóna hefur
um afkomu og aðstæður Sinhingað til Íslands: Þórunn
alltaf verið fjarri sviðsljósfóníunnar. Dæmið og reynsleiginkona hans er sprottin
inu og hafa þau lagt áherslu á
una af tengslum okkar við hann
úr samfélagi sem hafði tónþað. Þórunn sneri baki við ferli
og allt hans fólk er hollt að
list í hávegum, þótt það væri
sínum enda tók nú við gríðarrifja upp í umræðum um stöðu
í þröngum hópi. Þórunn og
legur tími ferðalaga: á næstu
Vladimir kynntust þegar hún
árum skóp Vladimir ser heimsþeirra sem hingað leita og vilja
kom til náms í Moskvu 1958.
frægð. Þau afréðu að flytjast
eiga hér skjól og starfsvettHún er tveimur árum yngri,
til Íslands 1968 og fjórum árum
vang. Hann er næstfrægasti Ísfædd og alin upp í Reykjasíðar var Vladimir veittur ríkislendingur sem nú er á lífi.
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Sjúklingar – ekki glæpamenn!
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá dularfullum vísbendingum, háhýsi í Mosó og fornum lögum um
hafragraut. Einnig er rætt um sjúklinga, glæpamenn, Mr. Bean, hæglæti skriffinnskubáknsins – og loks er
borgarstjórinn í Reykjavík beðinn um regnhlíf.
&®345$!'52  !02¥,

3TËRHÕSI Å -OSË
Vorum að ráðgera að fara norður um páskana en veðráttan er
of rysjótt til að leggjandi sé í svo
langan bíltúr með krakkana. Þess
í stað sitjum við heima í ró og
næði.
Horfðum á Alexander mikla í
sjónvarpinu. Ekki fannst mér það
góð mynd.
Elí vinur Andra var í heimsókn.
Hann reiknar með að flytja á næstunni upp í Mosó þar sem Hulda og
Valli eru búin að kaupa lóð og ætla
að byggja sér hús.
„Það verður 400 kílómetra hátt,“
sagði Elí.
Svona hefði Alexander mikli
hugsað.
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$ULARFULLAR VÅSBENDINGAR
Í kvöld voru páskaeggin falin með
tilheyrandi vísbendingum en einhvern tímann fyrir ævalöngu
komst sá siður á hérna á heimilinu að fela páskaeggin og dreifa
síðan rímuðum vísbendingum um
húsið; hver vísbending vísar síðan
á næstu vísbendingu þar til sú síðasta vísar á sjálfan súkkulaðifjársjóðinn.
Annars hefur þetta verið ágætur
og friðsæll vinnudagur sem kom
að góðum notum því að skáldsagan sem ég er að skrifa virðist ætla
að teygja anga sína í allar áttir.
Atburðarásin liggur um Ísland,
Argentínu, Eistland, Holland og
Þýskaland og nær frá nútímanum
aftur til jóla árið 800.
Þótt þessi bók ENGLAR
DAUÐANS fjalli
um ljótari
hluti en leit að
páskaeggjum
eru
í
henni
ýmsar
vísbendingar.
Fyrsta vísbendingin í bókinni er til dæmis
svona:

35..5$!'52  !02¥,

-EÈ LÎGUM SKAL LAND
BYGGJA
Dagurinn hófst á páskaeggjaleit.
Vísbendingarnar reyndust sem
betur fer nógu skýrar til þess að
eggin kæmu í leitirnar.
Litla Sól fékk bara eina vísbendingu sem amman las fyrir hana
því að sú stutta er ekki komin
lengra í lestri en svo að hún þekkir stafinn sinn S og A stafinn hans
Andra með öruggri vissu og man
líka að Ó heitir Ó þegar ég klíp
hana í handlegginn.
Vísbendingin sem litla Sól fékk
var svona:
Í bólinu kúrir karlinn hann afi
og knúsa þig vill hann
– það er enginn vafi.
Hann tekur þér vel með gleði
og gáska,
– en gægstu undir rúmið.
Gleðilega páska!
Þegar hún heyrði vísbendinguna lesna var ungfrúin jafnsnögg
að stinga sér undir rúmið og önd
að kafa eftir hornsíli. Mér óaði
við að sjá börnin í náttfötunum
með þessa risaskammta af sykri
og súkkulaði, svo að ég rifjaði upp
gamla lagagrein sem ég held að sé
úr Jónsbók ef ekki Grágás og útskýrði hana fyrir krökkunum.
En hún er svona: „Óheimilt er
að leyfa börnum að snæða páskaegg á fastandi maga enda skulu

þau áður hafa lokið við að hesthúsa fullan disk af páskahafragraut sem afi þeirra eldar handa
þeim.“ Í nafni laganna hitaði ég
hafragraut svo að börnin hefðu
einhverja undirstöðu til að takast
á við sælgætisfabrikkur landsins.
Með lögum skal land byggja!

-.5$!'52  !02¥,

¥ LEIT AÈ SUMARBÒSTAÈ
Í sundinu í dag á Seltjarnarnesi var
stundum sólskin og logn, stundum
slydda og stundum hífandi rok og
rigning. Hitinn sveiflaðist á milli 5
og 1 stig.
Börnin eru í sykursjokki, uppstökk, kenjótt og óánægð.
Ég hallast meira og meira að því
að Ingólfur Arnarson og frú Hallveig hafi komið hingað með það
í huga að leita sér að snoturri
lóð undir sumarbústað fremur
en þau hafi hugsað sér að búa
hér allt árið.
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-R "EAN OG EINS
¹RS SKRIFFINNSKUAF
M¾LI
Fór með Andra að sjá Mr. Bean
í Laugarásbíó. Það var mjög
skemmtileg mynd og ég held
að á stundum hafi Andri haft
áhyggjur af því að afi hans
rifnaði af hlátri.
Síðdegis var svo haldinn

fundur með völdum íbúum Grjótaþorps og fulltrúum frá Borgarskipulagi, Minjavernd og Rithöfundasambandi sem hafa þá hugsjón að rífa Gröndalshús og setja
niður eftirmynd þess á leiksvæði
barnanna hérna í Grjótaþorpinu
sem við köllum Glasgow-torg eftir
frægu húsi sem eitt sinn stóð þar.
Mr. Bean hefði unað sér vel í þessum hóp.
Einhverra hluta vegna fórst
fyrir að boða mig á fundinn en Sólveig mín fór. Hún er sem betur fer
ekki óvön því að þurfa að tala máli
skynseminnar.
Nú vona ég bara að okkar ágæti
borgarstjóri muni eftir regnhlífinni sem ég skaut yfir hann þegar
rigndi hvað mest í kosningabaráttunni og bregði upp regnhlíf yfir
okkur hérna til að hlífa okkur við
að taka við líkinu af frægu húsi
sem húsabanar í hans þjónustu

+2! $!'"«+
¶R¹INN "ERTELSSON SKRIFAR
vilja troða upp á okkur.
Þessari herferð Reykjavíkurborgar gegn eigin sögu og menningu verður að linna.
30. maí næstkomandi verður nákvæmlega eitt ár liðið síðan
svonefndri „úrskurðarnefnd um
skipulags- og byggingarmál“ var
sent kærubréf vegna þess að byggingaraðilar sem voru hér með gífurlegu brambolti að breyta Hlaðvarpanum í hótel leyfðu sér að
hundsa samþykktar teikningar og
byggingarleyfi og stækkuðu húsið
eftir eigin smekk og geðþótta.
Nú hefur þessi góða nefnd
lúrt á kærunni í rúma
tíu mánuði – og
30. maí á aðgerðaleysi
skrif-
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3JÒKLINGAR p
EKKI GL¾PAMENN
Í dag var sagt frá því að ungt hollenskt par hefði verið handtekið á
föstudaginn langa við komuna til
landsins frá Hollandi með rúmlega
eitt kíló af kókaíni í fórum sínum.
Aumingja manneskjurnar.
Því miður sér ekki högg á vatni
þótt eitt kíló af kókaíni sé hirt af
einhverjum vesalingum sem eru
nógu ruglaðir til að spássera með
eiturlyf gegnum tollskoðun á
Keflavíkurflugvelli. Eiturlyfin
sem valda óhamingju og sorgum fleiri þúsund fjölskyldna
hér á landi eru að sjálfsögðu
flutt hingað í gámum
innan um annan varning. Hvert mannsbarn
veit að tollgæslan
kemst ekki yfir
að skoða nema
brot af þeim
gámum sem
hingað
koma.
Ég veit
ekkert
um þetta
ólánsama
par sem
tollurinn
gómaði á
föstudaginn langa,
en yfirleitt eru
þeir sem
reyna þá
glötuðu
leið
að
smygla
eitur-

lyfjum
gegnum
tollhliðið á
Keflavíkurflugvelli innanklæða
eða jafnvel innvortis forfallnir
eiturlyfjasjúklingar eða þá nauðug burðardýr sem eru að reyna
að vinna sig út úr skuld við alvöru eiturlyfjasala. Og það eru
þessir sjúklingar sem eru settir í
fangelsi. Hinir raunverulegu innflytjendur eiturlyfja sem hvergi
ættu að vera nema í tugthúsi
leika hins vegar lausum hala.
Spurning hvort yfirvöldum
dómsmála, félagsmála og heilbrigðismála muni einhvern tímann í framtíðinni hugkvæmast að
snúa sér að því að lækna eiturlyfjasjúklinga og fangelsa glæpamenn í stað þess að fangelsa sjúklinga og láta glæpamennina afskiptalausa?
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&RJ¹LSLEGT FAS
Landsfundur
Sjálfstæðisflokksins hófst
í dag. Fundarmenn
virðast vera frjálslegir í fasi enda stýrir nú flokknum ábyrgur
maður sem
ber það með
sér að vera
heilbrigð
og góðgjörn
manneskja.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
Leggðu góðu málefni lið

Það er auðvelt að skipta máli
Leggðu góðu málefni lið er heiti á þjónustu í Einkabanka og Fyrirtækjabanka
Landsbankans sem auðveldar þér að hefja mánaðarlegan stuðning við góð málefni.
Það þekkja það flestir að greiða mánaðarlega af húsinu og bílnum og fyrir rafmagn
og hita. Nú er auðvelt að bæta góðum málefnum við þann lista og gerast áskrifandi
að þeim. Þú getur styrkt eitthvert af 75 góðgerðarmálefnum; velur einfaldlega
styrkupphæðina og hversu lengi þú vilt styrkja. Hver króna skilar sér til góðgerðarfélaganna og notendur bera engan kostnað við stuðning sinn. Með einfaldri aðgerð
er svo hægt að hætta stuðningi. Landsbankinn hefur boðið þessa þjónustu síðan 1.
júlí sl. og síðan þá hafa hundruð Íslendinga gerst áskrifendur að góðu málefni.

gottmalefni.is
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finnskunnar eins árs afmæli.
Miðað við þessa afgreiðslu
ferðast sniglar á geigvænlegum
hraða.

40%
LAMBAKÓTELETTUR
LÚXUS

afsláttur

1.298

kr.
kg

25%

afsláttur

GOURMET GRÍSAKÓTELETTUR
LÉTTREYKTAR

Þú sparar

BLÁ VÍNBER
299 kr. kg

129

GULAR MELÓNUR
99 kr. kg

afsláttur

kr. stk.
kr.
stk.

NÓATÚNS LÆRISSNEIÐAR
ÞURRKRYDDAÐAR

695

KÁESS PÓLSKAR PYLSUR

RAUÐLAUKUR
99 kr. kg

RAUÐ EPLI
129 kr. kg

Nýtt kortatímabil!

kr.
kg

afsláttur

1.618

kr.
kg

Þú sparar

25%

60

UNGNAUTAHAMBORGARAR
120 GR

1.214

kr.
kg

25%

300
kr. kg

RAUÐSPRETTA

AÐ DÖNSKUM SIÐ

AGÚRKUR
99 kr. stk.

=

1.298

kr.
kg

Tilboð

m
u
d
n
u
l
a
s
í
r
g
á fylltum

24% 1.998
GRÍSALUNDIR

MEÐ SÆLKERAFYLLINGU

afsláttur

Þú sparar

Þú sparar

300

300

kr. kg

KEILA

998

MEÐ HVÍTLAUKSOSTI

kr.
kg

kr.
kg

kr. stk.

STEINBÍTUR

MEÐ KARRÝ OG BÖNUNUM

NÝTT!

998

kr.
kg

25%

afsláttur

SÓL
APPELSÍNUSAFI

239

kr.
l

HREYSTI
SÚKKULAÐI

195

kr.
stk.

John West
sjávarfang
Verði ykkur að góðu!
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Þrúgur reiðinnar fyrst gefin út
Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma og
langamma,

Hólmfríður Jóna
Ágústsdóttir,
andaðist á hjúkrunarheimilinu Eir þriðjudaginn
11. apríl. Jarðarförin fer fram frá Lágafellskirkju föstudaginn 20. apríl kl. 13.00.

2/"%24 #!2,9,% %2  2! ¥
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„Því dekkri sem persóna er,
þeim mun áhugaverðari er
hún.“
,EIKARINN ER ÖEKKTUR FYRIR AÈ
TÒLKA ¹HUGAVERÈAR PERSËNUR

Fyrir hönd aðstandenda,
Kittý M. Jónsdóttir
börn og barnabörn.

Elías Skúlason

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ
F¹T¾KRA VERKAMANNA OG
 KOM ÒT SK¹LD
VAR R¹ÈIST ¹ RITHÎFUND
INN ÒR ÎLLUM ¹TTUM SAM
SAGAN ¶RÒGUR REIÈINN
AR EFTIR RITHÎFUNDINN
FÁLAGSINS 2OOSEVELT
*OHN 3TEINBECK 3TEIN
"ANDARÅKJAFORSETI TËK ÖË
BECK HLAUT 0ULITZER
MARK ¹ SKRIFUM 3TEIN
VERÈLAUNIN FYRIR BËKINA
BECKS OG LAGÈI SIG FRAM
UM AÈ R¾ÈA OG B¾TA
OG SÅÈAR .ËBELSVERÈ
KJÎR UMR¾DDS FËLKS
LAUNIN Å BËKMENNT
UM %KKI FÎGNUÈU ÖË
¶RÒGUR REIÈINNAR ER
ALLIR BËKINNI ÖEGAR HÒN
FYRIR LÎNGU ORÈIN SÅ
KOM FYRST FYRIR SJËNIR AL
GILD "ËKIN ER ENN LESIN
*/(. 34%)."%#+ ¶EKKTAST Å BANDARÅSKUM SKËL
MENNINGS
UR FYRIR B¾KURNAR ¶RÒGUR
¥ BËKINNI SEGIR FR¹
UM OG NÕTUR TALSVERÈRA
REIÈINNAR OG -ÕS OG MENN VINS¾LDA +VIKMYND
*OAD FJÎLSKYLDUNNI
LANDBÒNAÈARVERKA
VAR GERÈ EFTIR SÎGUNNI Å
MÎNNUM ¹ KREPPU¹RUNUM &JÎLSKYLD (OLLYWOOD ¹RIÈ  ¥ AÈALHLUTVERK
AN FLYST FR¹ /KLAHOMA TIL +ALIFORNÅU Å
UM VAR (ENRY &ONDA EN *OHN &ORD
LEIKSTÕRÈI "ËKIN KOM ÒT Å ÅSLENSKRI
VON UM FRELSI OG HAMINGJU -ÎRGUM
ÖËTTI 3TEINBECK GERA OF MIKIÈ ÒR EYMD ÖÕÈINGU 3TEF¹NS "JARMAN ¹RIÈ 

Alúðarþakkir færum við öllum þeim
fjölmörgu sem vottuðu föður okkar,

Grími Gíslasyni,
virðingu við andlát hans og útför.
Sérstakar þakkir til bæjarstjórnar Blönduóss.
Þökkum hlýju og stuðning í okkar garð.
Sigrún, Katrín, Sæunn, Gísli og fjölskyldur.

Okkar kæra vinkona,

Elín Kristjánsdóttir
Miðtúni 78, Reykjavík,

er látin. Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.
Fyrir hönd vina hennar,
Guðbjörg Benediktsdóttir.

5.'&2² 2%9+*!6¥+  &ANNEY ,¹RA 'UÈMUNDSDËTTIR VAR KRÕND 5NGFRÒ 2EYKJAVÅK ¹ FIMMTUDAGSKVÎLD (ÒN ER AÈ KL¹RA STÒDENTINN FR¹ 6ERZLUNAR

SKËLA ¥SLANDS EN STEFNIR ¹ VIÈSKIPTAFR¾ÈI Å BLAND VIÈ FERÈAM¹LAFR¾ÈI Å FRAMTÅÈINNI
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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.

Okkar elskulega

Guðrún Steinunn
Gunnarsdóttir,
Sléttuvegi 17, Reykjavík,

4RÒÈI EKKI AÈ ÁG MYNDI SIGRA
„Ég er rosalega ánægð og þetta kom
mér verulega á óvart,“ segir Fanney Lára Guðmundsdóttir, nýkrýnd
fegurðardrottning
Reykjavíkur.
Fanney er 19 ára Kópavogsmær og er
að klára Verzlunarskóla Íslands. Eftir
stúdentinn ætlar hún að taka eins árs
pásu frá námi til að ferðast en hún
stefnir á viðskiptafræði í framtíðinni í bland við ferðamálafræði. Aðspurð segir Fanney að kvöldið hafi
verið afar skemmtilegt en auk þess að
hreppa fyrsta sætið var Fanney valin
Aquolina-stelpan.

„Þetta var svo skemmtilegt að ég
vildi að kvöldið myndi aldrei enda.
Þegar búið var að tilkynna annað og
þriðja sætið bjóst ég við að heyra eitthvert annað nafn því ég trúði ekki að
ég myndi sigra,“ segir Fanney Lára en
bætir við að núna stefni hún að sjálfsögðu á fyrsta sætið í stóru keppninni
sem verður haldin 25. maí.
Fanney Lára segist ekki hafa þurft
að breyta mikið um lífsstíl í undirbúningi sínum fyrir keppnina. „Að
vísu þurfti ég að byrja að hreyfa mig
meira en ég hafði lítið gert af því áður.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Brynhildur Skeggjadóttir
Safamýri 48,

andaðist á Landspítalanum Hringbraut þriðjudaginn
10. apríl. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 16. apríl kl. 11.00.

lést að morgni fimmtudagsins 12. apríl á
Landspítalanum í Fossvogi. Útförin fer fram frá
Grensáskirkju, miðvikudaginn 18. apríl, kl. 15.00.

Gunnar Örn Pétursson
Birgir Pétursson
Steinunn Pétursdóttir
Guðrún Pétursdóttir
og fjölskyldur.

Sigrún Benediktsdóttir
Gísli Einarsson
Lilja Benediktsdóttir
Sigurður Vilbergsson
Benedikt Benediktsson
Þórný A. Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Karen Níelsdóttir
Anna Lísa Guðmundsdóttir
Sveinn Skúlason
Sigurgeir Benediktsson

Núna veit ég hvað það er gott og ætla
hiklaust að halda því áfram.“
Fanney Lára er á föstu með Daníel
Frey Daníelssyni sem er námsmaður
í Japan. Kærastinn var ekki á landinu
þegar keppnin var haldin en hringdi
strax í hana eftir krýninguna. „Hann
sá úrslitin á netinu og hringdi strax
og sagðist óska þess að hafa komið.
Ég var í svo miklu spennufalli að ég
gat varla talað en hringdi í hann aftur
um kvöldið þegar ég var komin heim,“
segir hún hlæjandi.
INDIANA FRETTABLADIDIS

Systir mín,

Guðný Sigríður
Þorsteinsdóttir
frá Köldukinn í Holtum, Lindargötu 57,

lést á líknardeild Landakotsspítala miðvikudaginn
11. apríl.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Guðrún Svava Þorsteinsdóttir.
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Stöndum
með París
Hilton
Auðunni Blöndal finnst fátt skemmtilegra en
diskókeila. Ármann Jakobsson veit ekki hvað
diskókeila er. Auðunn drekkur einn lítra af gosi á
dag. Ármann drekkur gos þrisvar á ári. Júlía Margrét Alexandersdóttir dró svart-hvítt par á rökstóla.

Ó

látabelgurinn Auðunn Blöndal segist vera alinn upp
að miklu leyti hjá
dómkirkjupresti.
Hann er af Króknum, elskar íþróttir og viðurkennir að hafa þurft að googla Ármann
Jakobsson áður en hann mætti
í viðtalið. En var að vísu fljótur
að kveikja þegar hann sá myndir af Ármanni í Gettu betur en
Auðunn er mikill aðdáandi allra
spurningakeppna. Ármann er hins
vegar borgarbarn, alinn upp í Álfheimum og vill helst sverja af sér
Gettu betur-tvíburastimpilinn.
Að hvaða leyti haldið þið að það
hafi mótað ykkur að vera utan af
landi annars vegar og hins vegar
úr úthverfi?
Auðunn: Þegar ég ólst upp á Sauðárkróki stundaði ég mikið íþróttir,
það var einfaldlega ekkert annað
að gera. Nú bý ég í bænum, hef
gert í sjö ár, en mér finnst ennþá
jafngaman að fara í bíó og keilu,
þetta er lúxus fyrir mér. Hefði
ég verið að þessu síðan ég var 11
ára væri ég örugglega orðinn leiður. Ég er sérstaklega hress í diskókeilu á föstudagskvöldum.
Ármann: Ég ólst upp í einu af
hinum þrjátíu úthverfum Reykjavíkur. Þau eru öll svipuð og Sauðárkrókur nema það er styttra í
bæinn. Fólk sem býr í úthverfum
er bara þar og sjálfur fór ég eiginlega aldrei niður í bæ. Ég held að
það sem geri aðstæður okkar Auðuns ólíkar séu frekar aldursmunur en búseta í æsku. Tölvur voru
til dæmis varla til þegar ég var
lítill. Í Reykjavík voru þrjár tölvur og þær voru allar í bönkum og
menn í hvítum sloppum sem umgengust þær.
Auðunn: Tölvur voru að vísu ekki
heldur margar í minni æsku.
Börn voru úti í fótbolta og í fallinni spýtu. Menn voru ekki að slíta
hausinn af hver öðrum í einhverjum tölvuleik. Unglingar í dag fara
ekkert í kyss-kyss-og-útaf heldur
er slummast á webcam.
Ármann: Ég missti alveg af tölvuleikjunum. Ég horfi stundum á
GameTíví og ég skil bara ekki
neitt.

&YRIRGEFIÈ AFSAKIÈ c
Að málefnum líðandi stundar.
Bandarískur
hagfræðiprófessor
skrifaði pistil þar sem hann stakk
upp á því að Bandaríkjamenn
myndu frekar ráðast á Ísland í
staðinn fyrir Íran. Af hverju haldið
þið að þessi háðsádeila hafi vakið
svona mikla athygli meðal Íslendinga?
Ármann: Íslendingar eru oft svolítið uppteknir af því að Ísland
skuli vera nefnt einhvers staðar
í heiminum. Annars finnst mér að
fólk mætti fá að segja sína skoðun
meira án þess að þurfa sífellt að
biðjast afsökunar á orðum sínum.
Seinustu mánuði líður varla sá
dagur að einhver heimti ekki afsökunarbeiðni út af einhverju sem
var sagt.
Auðunn: Gott dæmi um þetta er til
dæmis Smáralindarbæklingurinn.
En ég þekki þetta. Við erum oft
skammaðir í þættinum. Einhverjir

misskilja grínið og vilja afsökunarbeiðni. Og sum efni er viðkvæmara að nefna en önnur. Og
það má segja að oft séu hlutirnir
litaðir svartir án tilefnis. Fólki er
oft ætlað það versta.
Ármann: Ég held að það sé ekki
gott, að fólk geti ekki leyft sér að
láta ýmislegt flakka. Oft eru þetta
réttlætanlegar athugasemdir, en
samt sem áður – er ekki lífið mjög
leiðinlegt ef enginn má segja neitt?
En málfarskvartanir, Auðunn?
Er enginn sem fettir fingur út í
tungutak ykkar? Og hvað finnst
þér, Ármann, um málfar fjölmiðlamanna?
Auðunn: Það er mikið af krökkum
og unglingum sem horfa á þáttinn og því reynir maður að vera til
fyrirmyndar en ég fékk einu sinni
tölvupóst frá Davíð Þór Jónssyni
þar hann sagðist vera svo ánægður með að ég segði alltaf „Ég
hlakka til“. Svo spurði hann mig
hvort ég gæti þá ekki líka farið að
segja „Hann hlakkar til“ og „hún
hlakkar til“. Mér fannst gott að fá
þessa ábendingu og ég æfði mig,

 2®+34«,5mér var sko alls ekki sama.
Ármann: Málfarið í 70 mínútum
stuðaði mig aldrei. Aftur á móti
er málfarið í Kastljósinu ekki
upp á það besta og mér finnst
það kannski aðalmálið að málfar sé fjölbreytt. Ég hef svolitlar
áhyggjur af Ríkissjónvarpinu, til
dæmis í Kastljósinu. Mér finnst
mikilvægt að málfar sé fjölbreytt
og Ríkissjónvarpið þarf að vera
með öðruvísi málfar en 70 mínútur. Ég slekk á Kastljósinu um leið
og ég heyri fyrstu amböguna, það
er oft snemma.
Auðunn: Djöfull er ég að fíla þig,
maður. Þú horfir á 70 mínútur og
Kastljósið stuðar þig.
Ármann: 70 mínútur voru það sem
þær voru og voru ekkert að þykjast vera neitt annað. Kastljósið á
að vera allt í senn og þá er stundum hætta á að málfarið sígi niður
úr ríkissjónvarpsstaðlinum. Fólk
á Íslandi hefur áhuga á málfari og
það er það skemmtilega, að þetta er
rætt. Persónulega leiðist mér þessi
eilífðarnotkun á nafnhætti. Allar
setningar byrja á „Við erum að
horfa á …“ og svo framvegis, í staðinn fyrir að persónubeygja sagnirnar. Ég þoli það ekki, sérstaklega
hjá ráðherrum og fyrirfólki.
Auðunn: Ég er frekar líbó hvað
þessi mál snertir en í þættinum reyndum við oftast að passa
okkur. Það var kannski helst að við
værum gagnrýndir fyrir slettur.
Pabbi Sveppa er íslenskufræðingur þannig að við gerðum í því að
tala eins og við „áttum“ að gera.
Ármann: Það var mjög fyndið hvernig þið tókuð ykkur til og
pössuðuð sletturnar.

,ESTU ÖETTA "JÎRGËLFUR
Enn og aftur skýtur upp kollinum
umræðan um ríkidæmi Íslendinga og nú er það sjálfur Björgólfur Thor, ríkasti Íslendingurinn, en
afmælisveisla hans er sögð hafa
kostað yfir 200 milljónir. Hvað
hafið þið um það að segja?

$/+4/2).. /' 3+%--4)+2!&452).. RMANN *AKOBSSON OG !UÈUNN "LÎNDAL HAFA ËLÅKAR HUGMYNDIR UM HVERNIG GËÈ AFM¾LIS
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Auðunn: Að fá 50 Cent að spila er
auðvitað eitursvalt. Björgólfur er
orðinn fertugur og aðalskemmtikrafturinn er 50 Cent – ekkert
skallapopp. Ef hann hefur efni
á þessu þá er það líka bara allt í
lagi. Þegar ég var 16 ára var ég
með pulsur í afmælinu mínu og nú
nokkrum árum síðar á ég aðeins
meiri pening og býð kannski upp
á pitsur og frían bjór. Gaurinn er
bara snillingur og hann á allt gott
skilið að mínu mati, ég vona bara
að Björgólfur lesi þetta því þá
getur hann kannski splæst á mig
drykk næst þegar við hittumst.
Jafnvel keypt skemmtikrafta í afmælisveisluna. Ég drekk ógeðs-

ríkari núna en ég átti von á.
Auðunn: Ég er líka ríkari í dag en
ég var þegar ég var 17 ára og tók
Hyundai á 100 prósent láni. Það er
í raun furða að ég eigi einhvern
pening eftir þá reynslu.

opnum með lifandi umræðu.
Auðunn: Mér finnst þetta mjög
gott svar og ég vil gjarnan að þú
skrifir í sviga að við höfum sagt
þetta sem Ármann sagði – báðir
tveir í kór.

#OKE :%2/ STUÈAR EKKI
Jafnréttismálin hafa náð nýjum
hæðum undanfarið í umræðunni
og nú virðist vera að einhverjir ætli að kæra auglýsingar Coke
Zero? Hafið þið smakkað drykkinn og hvað finnst ykkur um slagorð eins og Af hverju ekki kærustur án ZERO … við þurfum að
tala saman? Eru jafnréttismálin í
góðum farvegi?

(VER ER SDÅS 2¹N
Að lokum. Slúðurblaðamennska.
Hvað finnst ykkur um þá tegund
blaðamennsku?
Auðunn: Ef ég mæti á einhvern
viðburð þá er auðvitað allt í lagi
þótt smellt sé af manni mynd,
hvort fólk hafi svo áhuga á að sjá
það er svo annað mál. En ég hef
hins vegar ekkert gaman af því að
sjá Ásdísi Rán og vinkonur hennar sitja á Caruso að panta sér
pitsu og vera að flippa en þannig
er bara slúðurblaðamennska á Íslandi í dag því það gerist svo fátt.
Þetta er lítið land og ég held það
myndi duga að gefa út mánaðarblað en ekki vikublað hvað þessi
efni varðar.
Ármann: Ég les þessi blöð ekki en
systir mín hefur lent í svona blaði.
Var á forsíðunni eins og hún væri
í viðtali en í raun var ekkert viðtal í blaðinu. Og það er dæmigert
fyrir þessi blöð af þessari tegund,
hér heima og í öllum hinum löndunum, að það er látið eins og það
sé eitthvað inni í blaðinu sem er
það svo ekki.
Auðunn: Já, það er alltaf lélegt. En
maður er ekkert á móti þeim.
Ármann: Auðvitað hlaut þetta að
koma til Íslands. En ég veit ekki
hver Ásdís Rán er. Fjölnir Þorgeirs? Jú, ég man eftir Fjölni Þorgeirs. Hann er af minni kynslóð.
Annars finnst mér fólk oft óþarflega vont við fólk sem er frægt án
þess að hafa afrekað neitt. Eins og
París Hilton, hvað hefur hún gert
okkur? Verst hún á ekki bróður
sem heitir Amsterdam.
Auðunn: Já, það gæti verið
skemmtileg fjölskylda. Í rauninni
held ég að það sé skárra að vera
París Hilton, gerandi eitthvað af
sér, heldur en Íslendingur tuðandi
hér heima yfir því – sjálfur fullur
allar helgar. N

Ármann: Málfarið í 70 mínútum stuðaði mig aldrei. Aftur á
móti er málfarið í Kastljósinu
ekki upp á það besta.
drykk og svo kemur 50 Cent og
tekur lagið.
Ármann: Ég fer strax að hugsa um
minnimáttarkenndina á Íslandi.
Að fá 50 Cent er eins konar yfirlýsing um hvað við erum stór og
getum allt.
Auðunn: En væri ekki það sama
uppi á teningnum ef Björgólfur
væri danskur eða sænskur – er
þetta eitthvað séríslenskt?
Ármann: Íslensk afmælisveisla
með heimsfrægum skemmtikrafti
hlýtur samt að koma því rækilega
á framfæri að nú sé Ísland orðið
stórt. Íslendingum finnst tilhugsunin um að enginn viti hvað Ísland
sé mjög erfið. Og þetta er hluti
af aldagamalli baráttu þjóðarinnar að koma því á framfæri að Ísland sé víst merkilegt. Þegar ég
var að alast upp var ekkert alvöru
ríkt fólk til á landinu, núna er það
til, og auðvitað breytir það samfélaginu og bilið milli þeirra ríku og
fátæku eykst sífellt. En auðvitað
hafa flestir líka orið ríkari. Ég er

Auðunn: Ég er pepsí max-maður
sjálfur en ég mun örugglega
smakka drykkinn. Ég drekk svona
þrjá lítra af gosi á dag. Mér persónulega er alveg sama um þessi
slagorð, ég fer ekki svona rosalega djúpt inn í hlutina, þetta er
bara grín.
Ármann: Ég drekk gos kannski
þrisvar á ári. Ég er örugglega ekki
markhópurinn fyrir þessa auglýsingu og hún hefur ekki stuðað
mig neitt sérstaklega en að vísu
er mjög fátt sem stuðar mig. Á
hinn bóginn er talsvert um kvenfyrirlitningu í samfélaginu og það
er sjálfsagt að bregðast við því.
Ég veit ekki hvort kæra sé endilega besta leiðin til þess. Ég held
að jafnréttismálin gangi vel ef
fólk hugsar mikið um þau. Ójafnvægi myndast ef fólk gleymir að
hugleiða hlutina. Jafnréttismálin eru eilífðarmál, það verður
aldrei fullkomið jafnvægi og það
er að mörgu leyti gott – að fólk
haldi þessum málefnaflokki sífellt

Hjólaðu
út í vorið
Það er hvergi slegið af gæðunum í Jamis barnahjólum
Öll hönnunin miðar að því að öryggi barnanna okkar sé sem mest.
Stellin eru t.d. sérstaflega lág við sætið til að auðvelda barninu að
ná tökum á hjólinu. Og svo spillir ekki fyrir hvað hjólin eru flott.

Jamis Lady Bug

Jamis Hot Rod

12”, 2-5 ára

12”, 2-5 ára

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 37112 04/07

Verð

12.990 kr.

Verð

12.990 kr.

Jamis Laser 1.6

Jamis Miss Daisy

16”, 3-6 ára

16”, 3-6 ára

Verð

14.990 kr.

Verð

14.990 kr.

Jamis Laser 2.0

Jamis Capri 2.0

Jamis Fester 2.0

Jamis Capri 2.4

20”, 5-9 ára álstell, fótbremsa

20”, 6-9 ára, álstell, 6 gíra

20”, 6-9 ára, álstell, 6 gíra

24”, 7-12 ára, álstell, 7 gíra

Verð

16.990 kr.

Verð

19.990 kr.

Verð

22.990 kr.

Verð

22.990 kr.

Rollerblade
barnaskautar
Útilíf er með línuskautana fyrir alla fjölskylduna!
Rollerblade er eitt þekktasta merki heims í línuskautum, þar
gengur þú að gæðunum vísum á góðu verði.

tt

Rollerblade Micro TFS
Stækkanlegir barnaskautar
Einfalt og töff reimakerfi
Rammi: Trefjaplast
Hjól: 72 mm/80A
Legur: ABEC 3
Stærðir: 29-34, 34-37 og 36-40
Verð

9.990 kr.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

Hlífase
fylgir

Rollerblade
Micro Combo

Stækkanlegir barnaskautar
Rammi: Trefjaplast
Hjól: 72 mm/80A
Legur: ABEC 3
Ein stærð: 29-34
Verð

9.990 kr.

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

Mikið úrval af hjálmum
og hlífum
Barnahjálmar frá 2.490 kr.
Fullorðinshjálmar frá 2.990 kr.
Barnahlífasett (Hné-, olnboga- og
úlnliðshlífar) frá 1.490 kr.
Fullorðinshlífasett (Hné-, olnboga- og
úlnliðshlífar) frá 1.990 kr.

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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Utanríkisþjónusta Íslands er dýr í rekstri.
Ríkisendurskoðun hefur gert alvarlegar
athugasemdir við að ítrekað hafi verið
farið fram úr fjárheimildum og krafðist
nýlega aðgerða til þessa að sporna við
framúrkeyrslunni. Utanríkismál og stefna
flokkanna í þeim málaflokki er eitt þeirra
mála sem kosið verður um í vor. Í fjórðu
kosningagreininni af átta skoðuðu blaðamennirnir Magnús Halldórsson og Þórður
Snær Júlíusson umsvif íslensku utanríkisþjónustunnar, stefnur flokkanna og
margþætt áhrif íslenskrar utanríkistefnu.
Hver eru viðhorf flokkanna til aðildar að
Evrópusambandinu? Hvaða sendiráð er
dýrast í rekstri? Leitast var við að skýra
málin og setja þau fram á einfaldan hátt.
&RAMSËKNARFLOKKUR

3J¹LFST¾ÈISFLOKKUR

&RJ¹LSLYNDI FLOKKURINN

¥SLANDSHREYFINGIN

3AMFYLKINGIN

(ORFIR TIL %VRËPUSAM
BANDSAÈILDAR MEÈ
OPNUM HUG OG TELUR
MIKILV¾GT AÈ STYRKJA
SAMBANDIÈ VIÈ %VRËPU ENN
FREKAR &LOKKURINN TELUR ËTÅMA
B¾RT AÈ SVO STÎDDU AÈ BEITA
SÁR FYRIR AÈILD VEGNA ÖESSARA
AÈST¾ÈNA SEM NÒ ERU FYRIR
HENDI &LOKKURINN VILL EFLA ÖRË
UNARAÈSTOÈ OG STYRKJA EN UM
LEIÈ HAGR¾ÈA Å ÅSLENSKU UTAN
RÅKISÖJËNUSTUNNI

6ILL HALDA ¹FRAM
AÈ BYGGJA ¹ GËÈRI
REYNSLU %%3 SAMN
INGSINS EN ÒTILOK
AR %VRËPUSAMBANDSAÈILD AÈ
SVO STÎDDU 6ILL AUKA FRAMLÎG
TIL ÖRËUNARAÈSTOÈAR OG HALDA
¹FRAM AÈ BYGGJA ¹ ¹RATUGA
LÎNGU SAMSTARFI VIÈ "ANDARÅKJA
MENN Å VARNARM¹LUM 3ÁRSTAK
LEGA LEGGUR FLOKKURINN ¹HERSLU
¹ STANDA VÎRÈ UM SAMKEPPNIS
STÎÈU ÅSLENSKS EFNAHAGSLÅFS ¹
ALÖJËÈAVETTVANGI

²TILOKAR EKKI %VR
ËPUSAMBANDSAÈILD
EN TELUR HANA ALLS
EKKI KOMA TIL GREINA
AÈ SVO STÎDDU 3ÁRSTAKLEGA ¹
ÖEIRRI FORSENDU AÈ ÅSLENSKUR
SJ¹VARÒTVEGUR G¾TI SKAÈAST VAR
ANLEGA &LOKKURINN VILL EFLA STARF
VIÈ .ORÈURLÎNDIN AUKA ÖRËUN
ARAÈSTOÈ OG EFLA EFTIRLIT MEÈ
ÖVÅ AÈ FRAMLÎG Å ÖRËUNARAÈSTOÈ
SKILI SÁR TIL RÁTTRA AÈILA

6ILL NOTA N¾STA
KJÎRTÅMABIL TIL AÈ
GERA ÒTTEKT ¹ KOST
UM OG GÎLLUM %VR
ËPUSAMBANDSAÈILDAR ¶¹ VILL
HÒN L¹TA TAKA ¥SLAND AF LISTA
HINNA VILJUGU ÖJËÈA DRAGA ÒR
KOSTNAÈI VIÈ UTANRÅKISÖJËNUST
UNA MEÈ ÖVÅ AÈ F¾KKA SENDI
R¹ÈUM OG AUKA FJ¹RFRAMLÎG TIL
ÖRËUNARAÈSTOÈAR ¥ AÈGERÈAR
¹¾TLUN HREYFINGARINNAR SEGIR
ENNFREMUR AÈ HÒN VILJI MËTA
HEILDARSTEFNU Å UTANRÅKISM¹LUM
MEÈ NÕ MARKMIÈ Å HUGA

6ILL EFLA SAMSTARF VIÈ
%VRËPU OG SKOÈA
AÈILD AÈ %VRËPUSAM
BANDINU Å FULLRI AL
VÎRU %INKUM OG SÁR Å LAGI TIL
ÖESS AÈ EFLA LÅFSSKILYRÈI FËLKS Å
LANDINU SVO SEM MATARVERÈ
OG L¹NAKJÎR 6ILJA DRAGA ÒR
STYRKJUM TIL SENDIR¹ÈA EN EFLA
STARF INNAN ALÖJËÈASTOFNANA
6ILJA ÅTREKA ANDSTÎÈU VIÈ ¥RAKS
STRÅÈIÈ /PNA MARKAÈI FYRIR ÖRË
UNARLÎND TIL ÖESS AÈ EFLA EFNA
HAG ÖEIRRA RÅKJA

6INSTRIHREYFINGIN
GR¾NT FRAMBOÈ
(AFNAR HUGMYND
UM UM %VRËPUSAM
BANDSAÈILD ALFARIÈ
 ÖEIRRI FORSENDU
HELSTRI AÈ AÈILDIN ÒTILOKAR MEÈ
ÎLLU GERÈ MILLIRÅKJASAMNINGA
LÅKT OG UNNIÈ ER AÈ VIÈ +ÅNA UM
ÖESSAR MUNDIR ¶¹ VILL FLOKK
URINN AÈ ¥SLAND STANDA ¹VALLT
UTAN HERNAÈARBANDALAGA OG
HVERFI ÒR .!4/ 3TYÈJA FRAM
ÖRËUN ÅSLENSKS ATVINNULÅFS ¹ AL
ÖJËÈAVETTVANGI

EES og útþanin utanríkisþjónusta

S

tærstu utanríkismálin hjá stjórnmálaflokkunum í komandi kosningum virðast annars vegar vera
Evrópumál og hins vegar hvert
umfang utanríkisþjónustunnar
eigi raunverulega að vera. Hér
að neðan verður samband Íslands við Evrópusambandið (ESB) í gegnum samninginn
um Evrópska efnahagssvæðið skoðað auk
þess sem farið verður yfir vöxt og umfang
sendiráða og skyldra kostnaðarliða.

+OSTNAÈUR AUKIST UM  PRËSENT
Íslenska utanríkisþjónustan rekur alls
sautján sendiráð, fjórar fastanefndir gagnvart alþjóðastofnunum auk tveggja sendiræðisskrifstofa. Auk þess starfa sex sendiherrar á vegum utanríkisráðuneytisins hér
á landi.
Samkvæmt fjárlagafrumvarpi ársins
2007 er kostnaður ríkissjóðs vegna þessa
reksturs alls 1.773 milljónir króna. Þegar
núverandi stjórnarflokkar tóku við árið
1995 var sá kostnaður 625 milljónir, eða
um 970 milljónir á núvirði. Kostnaðurinn
hefur því aukist um tæplega 83 prósent frá
því að núverandi stjórnarmeirihluti tók við
árið 1995, en bæði Framsóknarflokkur og
Sjálfstæðisflokkur hafa farið með utanríkisráðuneytið á þeim tíma.
Dýrust í rekstri er fastanefnd Íslands
hjá Sameinuðu þjóðunum í New York sem
kostar landann 134 milljónir króna á þessu
ári. Átta manns starfa hjá henni sem þýðir
að kostnaður vegna hvers starfsmanns er
tæplega sautján milljónir króna.
Alls starfa 147 manns hjá sendiráðum,
fastanefndum og sendiræðisskrifstofum
erlendis auk hinna sex sendiherra sem
staðsettir eru hér á landi. Flestir þessara
starfsmanna starfa hjá sendiráðinu í
Brussel og Evrópusambandinu (sameiginlegt sendiráð), eða 21 alls. Auk hinna föstu
starfsmanna eru fjórir starfsnemar í jafnmörgum sendiráðum erlendis. Þá eru nánast öll sendiráð með bílstjóra á sínum
snærum.
 KR PLÒS STAÈARUPPBËT
Grunnlaun sendiherranna, hvort sem þeir
starfa hérlendis eða á erlendri grundu, eru
nú 565.357 krónur. Þeir sem eru staðsettir á Íslandi fá auk þess greiddar sérstakar
einingar samkvæmt ákvörðun kjararáðs,
en einingarfjöldinn ræðst af verksviði og
verkefnum hvers sendiherra.
Erlendis fá sendiherrarnir greiddar sérstaka staðaruppbót, sem er kostnaðar-

greiðsla vegna búsetu erlendis. Ekki fékkst
uppgefið hver hún væri að öðru leyti en að
upphæð hennar væri „ákveðin með hliðsjón af alþjóðlegum verðsvæðaútreikningum og verðlagsþróun í hverju ríki“. Þó má
ætla að staðaruppbótin hækki heildarlaun
sendiherranna töluvert.

%%3 ER RAMMI SAMSKIPTANNA
Allir flokkarnir koma inn á samband Íslands við Evrópusambandið (ESB) í stefnuskrám sínum þótt nálgun þeirra sé æði
misjöfn. Það samband er í dag rammað
inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) sem gekk í gildi 1. janúar
1994. Í grófum dráttum snýst samningurinn um að hið svokallaða fjórfrelsi (frjálst
flæði vöru, þjónustu, fólks og fjármagns)
hefur verið framlengt til þriggja ríkja utan
ESB: Íslands, Noregs og Liecthenstein.
Ríkin þrjú fá því frjálsan og tolllausan aðgang að innri markaði ESB á öllum sviðum
utan landbúnaðar, náttúruauðlinda og „annarra mála er varða þjóðarhag aðildarríkja
samningsins“.
Í staðinn skuldbinda ríkin sig til þess
að innleiða allar þær reglur, reglugerðir
og staðla sem ESB ákveður og snerta fleti
EES-samningsins án þess að þau fái að
koma að mótun þeirra eða ákvörðunartökuferli. Þetta þýðir á mannamáli að um
80 prósent allrar ESB-löggjafar verður að
lögum á Íslandi án þess að við höfum nokkuð um það að segja. Þær framkvæmdir og
reglugerðir eru yfir fjögur þúsund frá því
að samningurinn gekk í gildi.
Þessi skortur á aðkomu að ákvörðunarferlinu hefur oft á tíðum verið kallaður
lýðræðishalli, enda er verið að innleiða löggjöf hjá sjálfstæðu ríki sem ákveðin er hjá
alþjóðastofnun sem ríkið er ekki aðili að.
Öllum ætti því að vera ljóst hversu gífurlega víðtæk áhrif EES-samningurinn hefur
haft á íslenskt samfélag á síðastliðnum
þrettán árum.
3AMNINGUR MEÈ KOSTI OG GALLA
Samningurinn er Íslendingum gífurlega
mikilvægur. Árið 2005 fór um 60 prósent
alls útflutnings frá Íslandi til aðildarríkja
ESB og það hlutfall hækkar upp í um 66
prósent ef Noregur og Liecthenstein eru
tekin með í dæmið. Þá er um 58 prósent
alls innflutnings til Íslands frá ESB-löndum og sú tala hækkar í 70 prósent ef hinum
löndum EES-samningsins er bætt inn.
En það eru fleiri gallar á gjöf Njarðar
en hinn svokallaði lýðræðishalli. Aðgengið

+/34.!¨52 6)¨ 2%+3452 3%.$)2¨! ¥3,!.$3
+OSTNAÈUR ¥SLANDS VIÈ SENDIR¹È FASTANEFNDIR HJ¹ ALÖJËÈASTOFNUNUM OG SENDIR¾ÈISSKRIFSTOFUR ¹
¹RUNUM   Å MILLJËNUM KRËNA

3ENDIR¹È Å "ERLÅN
3ENDIR¹È Å +AUPMANNAHÎFN
3ENDIR¹È Å ,ONDON
3ENDIR¹È Å -OSKVU
3ENDIR¹È Å «SLË
3ENDIR¹È OG FASTANEFND Å 0ARÅS
3ENDIR¹È Å 3TOKKHËLMI
3ENDIR¹È Å 7ASHINGTON
&ASTANEFND Å .EW 9ORK
!ÈALR¾ÈISMAÈUR Å .EW 9ORK
3ENDIR¹È Å "RUSSEL OG HJ¹ %3"
&ASTANEFND HJ¹ .!4/
&ASTANEFND HJ¹ ALÖJËÈAST OG %&4! Å 'ENF
3ENDIR¹È Å 6ÅNARBORG OG FASTAN HJ¹ ®3%
3ENDIR¹È Å 0EKING
3ENDIR¹È Å /TTAWA
3ENDIR¹È Å 4ËKÕË
3ENDIR¹È Å (ELSINKI
&ASTANEFND HJ¹ %VRËPUR¹ÈINU
3ENDIR¹È Å 0RETORÅU
!ÈALR¾ÈISMAÈUR Å 7INNIPEG
3ENDIR¹È Å 2ËM
3ENDIR¹È Å .ÕJU $ELÅ
3ENDIR¹È ANNAÈ
3AMTALS
!UKNING FR¹ FJ¹RLÎGUM 
!UKNING FR¹ RÅKISREIKNINGI 
3KV 2ÅKISREIKNINGI
3KV &J¹RLÎGUM
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að innri markaðinum er nokkuð kostnaðarsamt líka. Ísland, Noregur og Liecthenstein
hafa nefnilega alltaf greitt ákveðnar fjárhæðir í hinn svokallaða þróunarsjóð ESB
sem er hluti af EES-samningnum.

aukalega til frekari þróunar innan sambandsins. Kostnaður ríkjanna þriggja við
EES-samninginn er því rúmlega 100 milljarðar á fimm ára fresti, eða um 20 milljarðar á ári.

.ORÈMENN GREIÈA  PRËSENT
Í aðdraganda þess að tíu ný ríki gengu inn í
ESB 1. maí 2005 þurftu ríkin að semja á ný
um aukin framlög til þróunarsjóðsins.
Eftir langvarandi samningsviðræður
varð niðurstaðan sú að ríkin greiddu 600
milljónir evra (um 53,4 milljarðar á núvirði) á fimm ára fresti í sjóðinn sem yrði
skipt upp milli Spánar, Portúgals, Grikklands og nýju aðildarríkjanna tíu. Norðmenn greiða 95 prósent þessarar upphæðar en Íslendingar um fimm prósent. Auk
þess greiða Norðmenn svipaða upphæð

-IKILV¾GI .ORÈMANNA
Kostnaður Íslands vegna EES-samningsins
er samkvæmt þessum tölum rúmur milljarður á ári. Sú upphæð sem Norðmenn
greiða undirstrikar að mörgu leyti hversu
mikilvægt það er fyrir Íslendinga, og líftíma EES-samningsins, að missa Norðmenn
ekki út úr samningnum. Það yrði Íslendingum og Liectensteinum líklega afar erfitt að
halda honum á lífi án þeirra.
Stefna Baráttusamtakanna í utanríkismálum liggur ekki fyrir og því er hún ekki
tekin með í þessari umfjöllun.
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MANNA ALDRIFINN JEPPLINGUR
VERÈUR FRUMSÕNDUR UM HELGINA
HJ¹ (EKLU &YRST UM SINN
VERÈUR HANN
F¹ANLEGUR
MEÈ  
LÅTRA 
HESTAFLA
DÅSILVÁL

Líkamsrækt og skáldskapur undir stýri
Óttar M. Norðfjörð rithöfundur
er mikill Polo-maður. Ásamt
Polo-namminu og Polo-íþróttinni
er blái Wolkswagen Polo-bíllinn í
mestu uppáhaldi.

.ÔRBURGRING KAPPAKSTURINN

FER FRAM  JÒLÅ )SAFOLD 4RAVEL
STENDUR FYRIR STUTTRI OG HNITMIÈ
AÈRI HËPFERÈ ¹ KEPPNINA FR¹
FIMMTUDEGI FRAM TIL SUNNU
DAGSKVÎLDS .¹NARI UPPLÕSINGAR
ER AÈ FINNA ¹ WWWISAFOLDTRA
VELIS
0ARTÕ BÒÈIN ER MEÈ ÖAÈ SEM
TIL ÖARF FYRIR VEISLUNA (VORT
SEM UM R¾ÈIR BARNAAFM¾LI
INNFLUTNINGSPARTÅ EÈA BARA
MATARBOÈ M¹ FINNA SKRAUT OG
ÕMSA SM¹MUNI TIL AÈ LÅFGA UPP
¹ STEMNINGUNA
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

«TTAR - .ORÈFJÎRÈ FËR LANGLEIÈINA UPP ¹
3N¾FELLSJÎKUL ¹ 0OLO BÅL MÎMMU SINNAR
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

„Mamma keypti bílinn nýjan árið
2002. Hún notar hann mjög lítið svo
ég er nánast alltaf á honum,“ segir
Óttar M. Norðfjörð rithöfundur.
Poloinn er mest uppi í Grafarvogi með Óttari þar sem hann leggur
lokahönd á teiknimyndasöguna Jón
Ásgeir og afmælisveislan.
„Sagan fjallar um Jón Ásgeir
Jóhannesson sem býður Davíð Oddssyni í afmælið sitt í Perluna. Þar
reynir Jón Ásgeir að útkljá Baugsmálið í eitt skipti fyrir öll á ansi
farsakenndan hátt,“ segir Óttar
hlæjandi.
Hann segir bílinn koma að góðum
notum þegar hann leitar að nýjum
hugmyndum þrátt fyrir að hann
skrifi ekki undir stýri.
„Ég rúnta gjarnan í Vesturbænum
og út á Granda til að skoða mannlíf
og fá innblástur. Utanbæjar er Suðurlandið í mestu uppáhaldi,“ segir
Óttar. Hann hefur margsinnis farið
í ferðalög með Polo og segir bílinn
virkilega hafa komið á óvart.
„Þegar ég og kærastan mín fórum
hringinn fórum við að Snæfellsjökli.
Bíllinn fór langleiðina upp á jökulinn þar sem aðeins jeppar fara. Ég
var dauðhræddur um að brjóta öxul
á leiðinni niður en þetta fór allt vel.
Síðan þá hef ég borið miklar tilfinningar til bílsins,“ segir Óttar brosandi.
Þrátt fyrir fjallaferðir er Óttar
ekkert hrifin af jeppum og finnst
Poloinn bera af öðrum bílum. „Jeppar eru oft svo léttir og þess vegna
meiri hætta á að missa sig út í vitleysu í umferðinni. Poloinn er þyngri
og þess vegna líka ágætis líkamsrækt að keyra hann,“ segir Óttar.
RH FRETTABLADIDIS
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.ÕR -ERCEDES "ENZ # CLASS VERÈUR FRUMSÕNDUR UM HELG
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%NGINN VEIT HVAÈ G¾ÈI
ERU FYRR EN REYNT HEFUR
/MEGA SMUREFNIN

0LÒS
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%RFITT AÈ SKILA HONUM
EFTIR REYNSLUAKSTUR
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Til hamingju með afmælið
Saga Volkswagen Golf GTI
spannar nú 30 ár. Af því tilefni
hefur bíllinn fengið 30 hestöfl í
afmælisgjöf.

barninu og venjulegum GTI er að
það hefur fengið eitt hestafl að
gjöf fyrir hvert afmælisár. Hann
er því orðinn 230 hestöfl.
Golf GTI er frábær akstursbíll, vel útlítandi og með frábæra
sjálfskiptingu. Afmælisútgáfan
er það líka. Það er hins vegar ekki
hægt að segja að hún sé betri.
Hvort velja ætti hana eða venjulegan GTI er einungis smekksatriði varðandi útlitið. Hestöflin 30
skipta litlu máli upp á aksturseiginleikana, því þótt gaman sé að
hafa rúmlega 200 hestöfl undir
húddinu er í raun lítil ástæða til
að velja heldur 230 hestöfl í stað
200.
Golf GTI er frábær bíll í
flesta staði. Afmælisútgáfan er
skemmtileg viðbót við Golf-flóruna, sérstaklega fyrir gallharða
GTI-áhugamenn. TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Lengi getur gott batnað. Volkswagen hefur sent frá sér sérstaka
afmælisútgáfu af Golf GTI sem
fengið hefur smá andlitslyftingu
og sterasprautu.
Það sem aðgreinir afmælisútgáfuna frá venjulegum GTI er
sætisáklæðið, en það er orðið að
vel heppnuðum kokkteil af leðri
og taui, smáatriði í innréttingu,
þar sem búið er að koma rauða afmælislitnum fyrir á ýmsum stöðum auk burstaðs stáls, og ýmis
mismikilvæg atriði eins og samlituðu spoilerkitt og sérstakar
svartar felgur.
Stærsti munurinn á afmælis-

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt
Nóatún

Margt Smátt
Toppskórinn

Húsasmiðj

an

Vínlandsleið

Vesturlandsvegur

Reykjavík
Mosfellsbær

!FM¾LISBLANDAN AF KLASSÅSKU '4) ¹KL¾ÈI
OG LEÈRI KEMUR VEL ÒT
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DAGANA  TIL  APRÅL 6ERÈA SÕNINGARNAR 'OLF  OG SUMARIÈ
 SAMHLIÈA

.ÕJAR FLUGLEIÈIR
KYNNTAR Å $ANMÎRKU

Gönguferðir í Skotlandi

)#%,!.$ %802%33 "4)2 6)¨ "%).5
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Býð upp á 4 - 7 daga gönguferðir fyrir hressar konur
á öllum aldri um hina frægu West Highland Way.

.ÕLEGA KYNNTU &ERÈAM¹LASTOFA
OG )CELAND %XPRESS NÕJAR FLUGLEIÈ
IR SEM HEFJAST Å SUMAR +YNNING
IN FËR FRAM Å +AUPMANNAHÎFN OG
VAKTI MIKLA LUKKU HJ¹ DÎNSKU OG
S¾NSKU FERÈAÖJËNUSTUNNI OG ÖAR
LENDUM FJÎLMIÈLUM
&LOGIÈ VERÈUR BEINT ¹ MILLI +AUP
MANNAHAFNAR OG !KUREYRAR OG %G
ILSSTAÈA !UK ÖESS VERÈUR BEINT
FLUG MILLI +EFLAVÅKUR OG +AUP
MANNAHAFNAR SEM ENDRAN¾R
&R¹ !KUREYRI VERÈUR FLOGIÈ ¹
M¹NUDÎGUM OG MIÈVIKUDÎGUM
OG FR¹ %GILSSTÎÈUM VERÈUR FLOGIÈ ¹
ÖRIÈJUDÎGUM OG FÎSTUDÎGUM
!È SÎGN RS¾LS (ARÈARSONAR
FORSTÎÈUMANNS &ERÈAM¹LASTOFU
ER MARKMIÈIÈ AÈ BJËÈA GËÈA VIÈ
BËT VIÈ FRAMBOÈIÈ FR¹ .ORÈURLÎND
UNUM 3ÁRSTAKLEGA FYRIR FERÈAMENN
SEM VILJA HEFJA FÎR EÈA ENDA UTAN
2EYKJAVÅKUR
RH

Gengið er með fram hinu rómaða Loch Lomond vatni og
upp í hálöndin. Tilvalin ferð fyrir vinkonur, mæðgur,
vinnu og gönguhópa.
Allar nánari upplýsingar eru að ﬁnna á vefsíðunni minni
www.skotganga.co.uk og hjá Ingu fararstjóra
í síma 897-8841.

"LËÈKIRKJAN Å 0ÁTURSBORG BER VOTT UM
EINSTAKAN OG SÁRKENNILEGAN ARKITEKTÒR Å
2ÒSSLANDI
-9.$(5'2². (!..%3$«44)2

Menningin í
Pétursborg

F í t o n / S Í A

Upphaflega flutti Pétur Óli Pétursson leiðsögumaður til Pétursborgar í Rússlandi til að starfa
fyrir vestrænt fyrirtæki. Honum
líkaði dvölin vel og býr þar enn tíu
árum síðar.
„Ég byrjaði sem leiðsögumaður fyrir tilviljun stuttu eftir að ég
flutti til borgarinnar. Í fyrstu voru
þetta vinir og kunningjar sem
komu, en síðan hefur þetta undið
upp á sig og er mitt aðalstarf,“
segir Pétur.
Hann tekur á móti fjölda hópa
ár hvert sem bæði koma á eigin
vegum og í gegnum skipulagðar
ferðir. Til dæmis með Icelandair
og Bændaferðum.
„Þetta er mikið af kórum og öðru
listelsku fólki sem hefur áhuga á
menningunni.
Hér er mikil hefð fyrir sígildri
tónlist og mörg falleg óperu- og
leikhús. Það er af miklu að taka,“
segir Pétur.
Borgin er sú fjórða stærsta í
Evrópu og er að sögn Péturs aðalmenningarborg Rússlands. Meðal
þess sem Pétur býður upp á er
saga borgarinnar og Rómanovættarinnar. Skoðunarferð að Vetrarhöllinni og Hermites-safninu frá
tímum Katrínar miklu og ferð á
fornar víkingaslóðir.

)CELAND %XPRESS BÕÈUR BEINAR FERÈIR
TIL +AUPMANNAHAFNAR Å SUMAR FR¹
!KUREYRI OG %GILSSTÎÈUM
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Leiðsögnin er sniðin að óskum
og dvalarlengd hópanna sem flestir koma á vorin eða haustin.
„Þetta er kannski ekki borgin fyrir fólk í verslunarferð eða
þá sem vilja fara á strönd. Þess
vegna er ágætt að koma meðan
veðrið er milt því sumrin geta
verið mjög heit og veturnir kaldir,“ segir Pétur.
Ferðaþjónustan er í miklum
blóma í Rússlandi og Pétur segir
borgina mjög örugga fyrir ferðamenn. „Ferðamenn þurfa að sjálfsögðu að fara varlega eins og í
öllum stórborgum, en við höfum
aldrei lent í neinum óþægindum
og hér eru Íslendingar alltaf mjög
vel liðnir,“ segir Pétur.
Áhugasamir geta haft samband
við Pétur Óla Pétursson með tölvupósti. peturo@online.ru
RH FRETTABLADIDIS

&ERÈAÖJËNUSTAN Å 2ÒSSLANDI BLËMSTRAR OG
2ÒSSAR TAKA EINKAR VEL ¹ MËTI ¥SLENDING
UM AÈ SÎGN 0ÁTURS
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6XPDUOH\¿sferðir FÍ
Jónsmessa og jóga
á Hornströndum
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0ÁTRI «LA 0ÁTURSSYNI LÅKAÈI DVÎLIN Å
0ÁTURSBORG ÖAÈ VEL AÈ HANN ÅLENGDIST
.Ò TEKUR HANN ¹ MËTI ¥SLENDINGUM OG
SÕNIR ÖEIM LAND OG ÖJËÈ
-9.$(5'2². (!..%3$«44)2

Pétur Óli Pétursson hefur búið
í Pétursborg í Rússlandi í tíu
ár. Hann hefur leitt margan
Íslendinginn um menningarheima borgarinnar og segir
sífellt fleiri landa sækja hana
heim.

[g{`g#'.#..%
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Sæludagar í Hlöðuvík
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Kjalvegur hinn forni
Með eilífðinni á
Arnarvatnsheiði.

Ferðafélag Íslands
www.fi.is s. 568-2533
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3ITKALÒS %LATOBIUM ABIETINUM OG SITKABARRLÒS .EOMYZAPHIS ABIETINA

Bannað!

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

Sitkalús er af víðilúsarætt og er önnur af tveimur
tegundum hér á landi sem lifir á greni. Hin lúsin er
grenisprotalús. Talið er að hún hafi borist hingað til
lands í kringum 1960 frá Evrópu.
Sitkalúsin er græn með rauð augu og er 1,5-1,8
mm að lengd. Hér á landi hafa eingöngu fundist
kvendýr þannig að um svo kallaða meyfæðingu er
að ræða. Sitkalúsin fæðir lifandi afkvæmi og eignast hver lús um 15 afkvæmi á ævinni.
Sitkalúsin veldur miklum skaða í grenitrjám, sérstaklega á sitkagreni og blágreni, en þessar amerísku grenitegundir hafa ekki náð að aðlagast lúsinni
og verða því ansi hart úti þegar lúsafaraldur geisar.
Eini möguleikinn til að drepa lúsina er að úða skordýralyfi á trén að hausti eða eftir árferði í febrúar
og mars. Skordýralyf sem notað er, og hefur reynst
vel, myndar vaxkennda filmu á sprotana og fælir
lúsina frá.
Til þess að lúsin drepist af sjálfsdáðum þarf að
gera verulegt frost, allt að 15 stigum, um tíma eða
frost og vindkælingu en þá frostspringa egg lúsarinnar. Hún leggst ekki í dvala yfir veturinn og
skemmir trén meðan frostlaust er.

gefið út af lögreglustjóra/sýslumanni og það mikilvægasta er að viðkomandi hafi starfsleyfi frá viðkomandi sveitarfélagi. Ein og sér hafa starfsréttindi
meindýraeyða og garðúðara ekkert gildi. Athugaðu
hvort öll skírteini séu í gildi. Félagar í Félagi meindýraeyða eru með félagsskírteini á sér, í ár eru skírteinin gul. Fáðu alltaf nótu vegna viðskiptanna.
Réttindi meindýraeyða og garðúðara frá erlendum ríkjum og félagasamtökum gilda ekki á Íslandi.
Lesendum Fréttablaðsins er velkomið að að senda
fyrirspurn á netfangið: gudmunduroli@simnet.is

6ARNAÈARORÈ
Þegar fólk þarf að fá til sín meindýraeyði eða garðúðara þá skal alltaf óska eftir að fá að sjá starfsskírteini útgefið af Umhverfisstofnun og eiturefnaleyfi

(EIMILDIR
Upplýsingar og fróðleikur um meindýr og varnir
2004, Guðmundur Óli Scheving.
Meindýr í húsum og gróðri 1944, Geir Gígja.

Ég vil þakka lesendum Fréttablaðsins fyrir frábærar móttökur á þessum pistlaskrifum mínum,
en ekki munu verða fleiri pistlar frá mér að sinni.

Upptökur úr þættinum
er að finna á FM957.is
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"ÅLAR TIL SÎLU

BÍLAR &
FARARTÆKI

"ÅLAMARKAÈURINN
3MIÈJUVEGI % +ËPAVOGI
3ÅMI  

&ORD &  ,ARIAT   $IESEL ¹RG 
EKINN  Ö KM 4OPPLÒGA LEÈUR 'ËÈUR
BÅLL 6ERÈ   63+ 3  

(¹LF MILLJËN Å AFSL¹TT -"ENZ #
+OMPR k EK  SSK LEÈUR TOPPL OG
FL SETT  Ö F¾ST ¹  Ö  ÒT
L¹N 3  

+)! 3ORENTO ¹RG k 3SK DÅSEL EK 
ÖÒS 5PPL Å S  

2ENAULT -EGANE 3CENIC ¹RG k &R¹B¾R
FJÎLSKYLDUBÅLL TILBÒINN FYRIR SUMARIÈ
%KINN Ö .ÕSKOÈAÈUR $R¹TTARKÒLA
6EÈHUGMYND Ö 5PPL Å S 

4IL SÎLU (YUNDAI 4UCSON ¹RG k EKINN
 KM %INN MEÈ ÎLLU 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  
67 'OLF  6ARIANT  EK
 ÖÒS  DYRA  GÅRA CD FJARSTÕRÈAR
SAML¾SINGAR SUMAR OG VETRARDEKK ¹
FELGUM SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
ÖÒS  96 

(YUNDAI %LANTRA ¹RG k +EYRÈUR 
ÖÒS 6ERÈTILBOÈ 'REIÈSLUKJÎR Å BOÈI 3
 

--# 0AJERO 37 $ÅSEL RG k %K 
ÖÒS ,EÈUR TOPP, 'ËÈUR BÅLL 5PPL Å S
 
4OYOTA !YGO RG  EK  Ö KM
H¹LFSJ¹LFSKIPTUR SUMARVETRARDEKK 6ERÈ
 Ö

.ISSAN 0ATROL 3% TURBO DÅSEL 
EKINN  ÖÒS KM  MANNA BEINSKIPT
UR m BREYTTUR ¹LFELGUR DR¹TTARBEISLI
FJARST SAML¾SINGAR GEISLASPILARI KAST
ARAGRIND NÕ DEKK OG ALLT NÕTT Å STÕRIGANG
OG MFL NÕSK k 6ERÈ    ¹HVÅL
ANDI    AFB  ÖÒS PR M¹N

"ÅLAHORNIÈ
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILAHORNIDIS

3UBARU )MPREZA 728  EK 
Ö KM 6ERÈ KR  'OTT ¹HVÅLANDI
L¹N 3JËN ER SÎGU RÅKARI
$AEWOO ,ANOS  3%  EK 
Ö KM SJ¹LFSKIPTUR INNSPÕTING LÅKNAR
BELGIR RAFM Å RÒÈUM VELTISTÕRI NÕLEG
TÅMAREIM OFL SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ
 ÖÒS

,YKILBÅLAR EHF
-ALARHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  

4OYOTA #OROLLA  347 ¹RG  %K
 ÖÒS 3K k 'OTT EINTAK 6  Ö
STGR 5PPL Å SÅMA  

.ISSAN 0ATROL  4URBO DISEL ¹RG k
l EK  Ö KM V  Ö 3 
 'UÈMUNDUR

-ITSUBISHI -ONTERO ,IMITED 
BENSÅN ¹LFELGUR FJARSTÕRÈAR SAML¾SINGAR
GLERTOPPLÒGA HITI Å S¾TUM HRAÈASTILLIR
KASTARAR LEÈUR¹KL¾ÈI RAFDRIFNAR RÒÈUR
REYKLAUST ÎKUT¾KI SAML¾SINGAR 6ERÈ
 5PPL S  

  *EEP 'RAND #HEROKEE FR¹
  &ORD %XPLORER FR¹  $ODGE
$URANGO FR¹  0ORSCHE #AYENNE
FR¹  4OYOTA 4ACOMA FR¹ 
&ORD & FR¹  .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ "ÅLAL¹N
 ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI 3ÅMI
  WWWISLANDUSCOM

.ISSAN -ICRA  NÕSKR  %K 
ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 3  

.)33!. 0!42/, '2 ¹RG  EK
Ö KM $¥3%, CC 3*3+ -JÎG
&ALLEGUR "ÅLL 6ERÈ ÖÒS HV 
ÖÒS 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹
3  

'ULLFALLEGUR &ORD  +ING 2ANGE ¹RG
 EKINN  UPPH¾KKAÈUR
Å l 4OPPEINTAK %INN EIGANDI 4ILBOÈ
ËSKAST *ËHANN 3ÅMI  

3KODA /KTAVIA ¹RG k EK  Ö F¾ST
GEGN YFIRTÎKU L¹NS 5PPL Å S  

3SANGYONG -USSO  DIESEL 
EK ÖKM SJ¹LFSKIPTUR ¹LFELGUR ARM
PÒÈI DR¹TTARBEISLI RAFM Å RÒÈUM OG
SPEGLUM TÒRBÅNA INTERCOOLER OFL SETT
VERÈ ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS ZR 

3UBARU ,EGACY /UTBACK  
EK  Ö KM SJ¹LFSKIPTUR !"3 ¹LFELGUR
DR¹TTARKÒLA #$ GLERTOPPLÒGA KASTARAR
3MURBËK BÒIÈ AÈ TAKA HEDD OG SKIPTA
UM PAKKNINGAR ¶AKBORGAR OFL SETT
VERÈ ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS NV 

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
"ÅLDSHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

&ORD -USTANG V ¹RGERÈ k EK 
KM mSHELBY FELGUR LJËST LEÈUR SKIPTI
MÎGULEG 6ERÈ  %KKERT ¹HVÅLANDI
+V "IRGIR  

4OYOTA !YGO ¹RG k %K Ö 3SK
(LAÈINN AUKAB 9FIRT ¹ L¹NI 5PPL Å S
 

67 #ARAVELLE X ¹RG k EK  ÖÒS
DIESEL %INN EIGANDI 'OTT EINTAK 6ERÈ
 ÖÒS 3     

"-7 I ¹RG  EK Ö KM
CC 3*3+ ,EÈUR OG 4OPPLÒGA &LOTTUR
"ÅLL 6ERÈ ÖÒS HV ÖÒS
'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3
 
&ORD &  (ARLEY $AVIDSON %INN MEÈ
ÎLLU %K  Ö 6ETRAR OG SUMARDEKK
$6$ LOK ¹ PALLI KL¾ÈNING Å PALLI AUKA
MIÈSTÎÈ OFL .¾STA SKOÈUN JÒLÅ k
5PPL Å S  

/PEL VECTRA ', l %KINN AÈEINS Ö
KRËKUR RAFM Å RÒÈUM -JÎG RÒMGËÈUR
OG GËÈUR BÅLL SEM HEFUR FENGIÈ GOTT
ATL¾TI VERÈ AÈEINS Ö 3  

4),"/¨ -IKILL AFSL¹TTUR !UDI !  L
1UATTRO ¹RG  %K  ÖÒS !MERÅKUTÕPA
MEÈ ÎLLU 6ERÈ ÖÒS 3 

4OYOTA 9ARIS 3OL l 3*,&3+)0452
EKINN  ÖÒS SETT VERÈ 
¹HV  3

4/9/4! 9!2)3 4%22!  DYRA ¹RG 
EK Ö KM CC  GÅRA 4ILBOÈSVERÈ
ÖÒS 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG
SKR¹ 3 

&ORD %SCAPE k 3VARTUR 8,4 6  HÎ
%KINN  KM 4ILBOÈ  3
 

67 0ASSAT  #OMFORT ,INE 
EK  Ö KM SJ¹LFSKIPTUR !"3 #$
LÅKNARBELGIR RAFM Å RÒÈUM OG SPEGLUM
ÒTVARP O FL SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ
 ÖÒS

 ¹RG  DISEL TURBO  GÅRA BEIN
SKIPTUR NÕTT HEDD NÕ TÅMAREIM -IKIÈ
ENDURNÕJAÈUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS KR
5PPL Å S  

2ENAULT +ANGOO k   DIESEL EK 
ÖÒS 3TGR VERÈ  Ö -ÎGULEIKI ¹
 L¹NI 5PPL Å S  

0EUGEOT  ¹RG k BEINSK NÕSK 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

4OYOTA 9ARIS 3OL  EK  ÖÒS KM 
DYRA  GÅRA FALLEGUR BÅLL SETT VERÈ 
ÖÒS  

4OYOTA (ILUX DÅSEL ¹RG  EK 
Ö  GÅRA PALLHÒS KRËKUR SETT  
Ö  

0AJERO

2ENAULT -ASTER k EK  Ö D G
 L $ÅSEL .ÕYFIRFARINN AF UMB .ÕSK
 Ö 3  

&ORD 2ANGER k RAUÈUR  CYL EK 
ÖÒS MÅLUR %INS OG NÕR 6ERÈ  ÖÒS
3  

$AEWOO ,ANOS   38  EK 
Ö KM BEINSKIPTUR !"3 LÅKNARBELGIR
SPOILER ÖJËNUSTUBËK NÕLEG TÅMAREIM
OFL SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
ÖÒS OL 

3UBARU /UTBACK RG k %K 
ÖÒS .Õ TÅMAREIM OG BREMSUKLOSSAR
,ISTAVERÈ Ö 4ILBOÈ Ö !TH SKIPTI
3ÅMI  

4ILBOÈ    3TGR
&YRIR $ISEL (ILUX 

4IL SÎLU (YUNDAI ( ¹RG  EKINN
 3KOÈAÈUR k 5PPL Å S 


$AEWOO ,ANOS  38  EK
ÖKM BEINSKIPTUR !"3 ¹LFELGUR LÅKN
ARBELGIR RAFM Å RÒÈUM OG SPEGLUM
ÖJËFAVÎRN NÕLEG TÅMAREIM OFL SETT
VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS AD
 

2AV ¹RG k EK  ÖÒS JA DYRA 
G NÕ DEKK 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

4IL SÎLU 4OYOTA !VENSIS  NËV 
3SK EK  ÖÒS $EKURBÅLL ËRISPAÈUR
SAMLITUR 6ERÈ  ÖÒS 3  
67 "ORA  6I ¹RG k %K  ÖÒS
6  ÖÒS ,¹N FYLGIR 4OPP EINTAK
3ÅMI     

,AND #RUISER '3 $ISEL SSK DR¹TT
ARKR %K  Ö HV CA  Ö 6ERÈ
 Ö .ÕKOMINN ÒR ¹STANDSSKOÈUN
HJ¹ 4OYOTA 5PPL Å S  

&/2$ %80,/2%2 ,)-)4%$ ¹RG  EK
Ö KM CC 3*3+ ,EÈUR OG MARGT
FLEIRA 6ERÈ ÖÒS 'ETUM B¾TT BÅLUM
¹ PLAN OG SKR¹ 3 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

3UBARU ,EGACY ¹RG  SJ¹LFSSK DR¹TT
ARKR FJARSTART 3UMAR VETRARD ¹ FELGUM
.ÕSK k &ÅNN BÅLL 6ERÈ  ÖÒS 'ËÈUR
STGRAFSL 3  

$EKURDÕR TIL 3ÎLU .ISSAN 0ATROL 
%K  Ö -JÎG VEL MEÈ FARINN BÅLL
mBREYTING &ULLT AF AUKAHLUTUM 6ERÈ
  M  

(ONDA #IVIC   VTEC k EK  Ö KM
BEINSK 'ËÈAR GR¾JUR LÅTIÈ FRAMTJËN
6ERÈ  ÖÒS 3  

-AZDA & 'LX 3PORT ¹RG  %KINN
AÈEINS  ÖKM BSK 6ERÈ  Ö KR
5PPL ¥ S 

 APRÅL  ,!5'!2$!'52



3-!5',µ3).'!2

4ILBOÈ

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA STATION k EK
 Ö 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  
&ORD !EROSTAR TIL SÎLU RG k .ÕSK
k %K Ö MÅLUR .Õ SUMARDEKK 6ERÈ
Ö 5PPL Å S   OG E KL  Å
S  

4IL SÎLU ,ANCER STATION X EKINN ÖÒS
MKRËK SUMAR OG VETRARDEKK FYLGJA ¹
FELGUM KR  ÖÒS 5PPLÕSINGAR Å S
 OG 
&ORD -ONDEO ¹RG  EK Ö SUMAR
VETRARDEKK ¹ FELGUM !4( %YÈSL   LTR
%INSTAKLEGA GËÈUR BÅLL 6ERÈ Ö 5PPL
 

77 0ASSAT k
%KINN  ÖÒS KM  DYRA
BEINSKIPTUR .Õ YFIRFARIÈ LAKK
EN ÖARFNAST LAGF¾RINGA &¾ST ¹
SANNGJÎRNU VERÈI
5PPL Å S  

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RG k %K Ö  
BENSÅN BEINSK 6ERÈ Ö 5PPL Å S
 
4IL SÎLU &ORD %XPLORER ¹RG k EK 
Ö "ÅLL Å TOPPSTANDI F¾ST ¹  Ö 5PPL
Å S  

  ÖÒS

4IL 3ÎLU 6/,6/ 6   V 3TATION
%K  ¶ "ÅLL Å TOPPSTANDI 6ERÈ  ¶
5PPL Å S 
4IL SÎLU .ISSAN !LMERA #OMFORT ¹RG
k %K  ÖÒS  DYRA DÎKKAR FILMUR
FJARSTÕRÈAR SAML¾SINGAR SUMAR OG VETR
ARDEKK 'ANGVERÈ  ÖÒS .¹NARI UPPL
Å S  
4IL SÎLU *%%0 'RAND ,IMETED k DEKUR
BÅLL ËRYÈGAÈUR OG ¹ NÕJUM DEKKJUM M
KRËK EKINN  ÖÒSVERÈ  ÖÒS
5PPLÕS Å SÅMA  EÈA 

4OYOTA HILUX ¹RG  EKINN  ÖÒS
TURBO DÅSEL NÕ VETRARDEKK SLITIN SUM
ARDEKK ¹ FELGU NMT GPS LOFTD¾LA UHF
TALSTÎÈ Å GËÈU STANDI 6ERÈ  KR
5PPLÕSINGAR Å S  

#HRYSLER #ROSSFIRE  6 (P
EKINN Ö VERÈ Ö ¹HVÅLANDI
Ö 5PPL Å SÅMA  

  MILLJËNIR

¥BÒÈ ËSKAST

0ËLSK HJËN ËSKA EFTIR AÈ TAKA ÅBÒÈ ¹
LEIGU FYRIR ALLT AÈ  ÖÒS KR ¹ M¹NUÈI
SKILEG STAÈSETNING ER N¹L¾GT MJËDD
INNI EN ÖË EKKI SKILYRÈI %RUM RËLEG OG
REGLUSÎM OG LOFUM SKILVÅSUM GREIÈSLUM
.¹NARI UPPL Å S  
3UZUKI 'RAND 6ITARA GYLLTUR k EK
 SJ¹LFSKIPTUR 9FIRT ¹ L¹NI MÎGUL
6ERÈ  5PPL Å  

4OYOTA #OROLLA ¹RG k EKINN  Ö
6ERÈ   5PPL Å SÅMA   OG
 
67 0OLO ¹RG k %K  ÖÒS -IKIÈ
ENDURNÕJAÈUR 3KO k  D !UKA ¹LF
ELGUR OG SUMARDEKK 4OPP BÅLL 3 


(YUNDAI 0ONY ',3) ¹RG k %K  Ö
¥ GËÈU STANDI OG SKOÈAÈUR 6ERÈ  Ö
3  

.ISSAN 3UNNY ¹RG k MEÈ KRËK NÕSK
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

4OYOTA #OROLLA 3UPER SPORT ¹RG k
&ALLEGUR BÅLL Å TOPPSTANDI 3ELST LANGT FYRIR
NEÈAN GANGVERÈ  Ö STGR 5PPL Å S
  (ÒGË
"ENZ  % ¹RG k 3KOÈAÈUR ¥ ¹G¾TIS
STANDI 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  
#HRYSLER 3TRATUS k EK  ¶ÒS %IN
MEÈ ÎLLU SETT VERÈ  ÖÒS &¾ST ¹
GËÈU STAÈGR VERÈI 5PPL Å S  

(UMMER ( FELGUR OG DEK

.¹NAST NÕJAR ORIGINAL m ¹LFELGUR ¹
(UMMER ( ¹ m "& 'OODRICH HEILS¹RS
DEKKJUM 5PPL Å S  
&IAT $UCATO ¹RG k TIL SÎLU 5PPL Å S
    
.ISSAN -ICRA ¹RG k EK  ÖÒS  DYRA
 GÅRA SVARTUR ¹LF SPOILER 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  
3KODA /CTAVIA %LEGANCE SVARTUR k EK
 ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 3  

4IL SÎLU MBENZ $ X ¹RG  HÒSBÅLL
MEÈ ÎLLU VERÈ  MILLJËN ATH SKIPTI ¹
AMERÅSKUM PICKUP EÈA PALLHÕSI SÅMI


²TSALA  ÖÒSUND

4IL SÎLU $AEWOO ,ANOS (URREKEN RG
k 6ÁL ¹RG k .ÕSKOÈ %K  ÖÒS
.Õ TÅMAREIM OG KÒPLING 6ERÈ  Ö
3TAÈGREITT 5PPL Å S  

#ORVETTE  MEÈ  CUB 3J¹LFSKIPT
NÕ GRIND OG ALLT Å UNDIRVAGNI ÖARF AÈ
KL¹RA OG SETJA SAMAN ER ERLENDIS HAFIÈ
SAMBAND VIÈ GISSUR COOLTECHIS

-"ENZ !VGARDE k EK  Ö SJ¹LFSK
5MBOÈSBÅLL Å TOPPSTANDI 6   M 3
 

4IL SÎLU TOPPEINTAK AF - "ENZ %
¹RG l EKINN AÈEINS  6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

4OYOTA #ARINA % ¹RG  4ILBOÈ 
ÖÒS 3ÅMI  
/PEL #ORSA ¹RG k EK  ÖÒS TIL SÎLU
6ERÈ  ÖÒS 3  

,ANCER ¹ Ö RG k %K Ö
4OPPLÒGA SJ¹LFSK ¹LFELGUR 5PPL Å S
 

4IL SÎLU STEINGR¹R (ONDA !CCORD 4YPE
3 ¹RG k %+  ÖÒS  GÅRA  HÎ
DÎKKAR FILMUR SPOILER m ¹LFELGUR CRUISE
CONTROL 6ERÈ  ÖÒS -ÎGULEIKI ¹
YFIRTÎKU ¹ L¹NI 5PPL Å S  

!UDI ! k  4 WD "SK LEÈUR LÒGA
m  m FILMUR %K  Ö HV  6
 S  

4OYOTA 9ARIS  MËDEL  DYRA  
VÁL +EYRÈUR  .Õ VETRARDEKK OG
SUMARDEKK FYLGJA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

 $ODGE #ALIBER 6ANDAÈUR OG SPAR
NEYTINN FËLKSBÅLLJEPPLINGUR FR¹ +R 
ÖÒS   LÅTRAR PRKM &¾ST MEÈ X
.ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU
ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

«SKA EFTIR BÅL ¹   ÖÒS EKKI ELDRI
EN k -¹ ÖARNAST LAGF¾RINGAR 3ÅMI
 
«SKA EFTIR BÅL EKKI ELDRI EN k ¹ VERÈBIL
INU   ÖÒS 3  

/0%, :!&)2!   #/-&/24
 -!..!
 EKÖ 3J¹LFSK 6

7ISH TO BUY A CAR FOR ABOUT 
)NFO AT TEL  
(YUNDAI 3ANTA &E ¹RG  EKINN 
ÖÒS "EINSK DR¹TTARKÒLA #$ TJËNLAUS
OG Å TOPPSTANDI 4ILBOÈ  5PPL
Å  

4IL SÎLU (ONDA (26 3MART EKINN  Ö
KM  DYRA BEINSKIPTUR SUMAR OG VETR
ARDEKK ¹SETT VERÈ  Ö F¾ST ¹ 
STAÈGREITT UPPLÕSINGAR Å SÅMA 

  ÖÒS

.)33!. $/5",% #!" 7$ 
n BREYTTUR %KÖ .Õ DEKK
6  ,¹N  !FBÖ

"ÅLAR ËSKAST

!VENSIS EÈA #OROLLA k l ËSKAST
STAÈGREIÈSLA Å BOÈI 5PPL Å S  

4OYOTA #OROLLA ¹RG k EK Ö 'ËÈUR
BÅLL OG VEL VIÈHALDIÈ 6ERÈ Ö 5PPL Å
S  

&ORD %XPLORER ¹RG k 3K ÒT ¹RIÈ %K
 Ö 6ERÈ  Ö 3KIPTI ¹ DÅSEL SENDIBÅL
EÈA PICK UP KOMA TIL GR 3  

4),"/¨ 4),"/¨ 4),"/¨
--# -/.4%2/ ,4$ 
-ANNA 3J¹LFSKRG %KÖM .Õ
nDEKK ,EÈUR /Ú
4),"/¨ +R STGR -ÎGUL
¹ (¹U L¹NI

"-7 I RG k %K  ÖÒS 3SK
4OPPLÒGA OG LEÈUR 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

4IL SÎLU 67 'OLF  ¹RG k SK k 
DYRA 6ERÈ  ÖÒS 3  
67 'OLF k %KIN Ö NÕ TÅMAREIM
BREMSUR OFL 6ERÈ  Ö SKOÈAÈUR k
BÅLL Å TOPPSTANDI S  

35"!25 &/2%34%2 7$   
%K Ö 3J¹LFS 6 
-®'5,%)+)  '«¨5 ,.)

3UZUKI "ALENO X ¹RGERÈ  EKINN
  KM  DEKKJAGANGAR ¹ FELGUM
GËÈUR BÅLL 5PPL Å SÅMA  

«SKA EFTIR SENDIFERÈABÅL -¹ KOSTA ALLT AÈ
 ÖÒSUND 5PPL Å S  
6ANTAR BÅL ¹   Ö %INNIG DÅSEL SENDI
BÅL ¹ ALLT AÈ  Ö 5PPL Å S  

*EPPAR

4OYOTA 9ARIS ¹RG k EK  ÖÒS  DYRA
  , VÁL SUMAR OG VETRARDEKK ¹ FELG
UM 6  ÖÒS 5PPL Å S  

*AGUAR 8*3 6 , k  DYRA 6ERÈ 
ÖÒS #RYSLER ,(3 6  , k LEÈUR
INNRÁTTING OG TOPPLÒGA 6ERÈ  ÖÒS
7RANGLER k , (/ m DEKK 6ERÈ
 ÖÒS !LLIR ÖARFNAST LAGF¾RINGAR %RU
¹ NÒMERUM 5PPL Å S  

4/9/4! #/2/,,!   664 ) .%7
 %KÖ GÅRA 6 
,¹N  !FB PERM¹N

2ENAULT -EGANE ))  EK  Ö 6ERÈ
 Ö ¹HV  AFB  ÖM¹N 3
 

  ÖÒS
-USSO k BENSÅN % SSK EK 
ÖÒS KM 3K k ,ÅTUR VEL ÒT SETT VERÈ
 ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS 3  

,ADA .IVA  EK  ÖÒS ¶ARFNAST
LAGF¾RINGAR %R MEÈ ENDURSKOÈUN TIL
BOÈ ËSKAST 5PPL Å SÅMA  

/PEL !STRA k  DYRA EK  Ö ¹LF
TOPPL ,ISTAV  Ö &¾ST ¹ YFIRT L¹NS
 Ö  

4IL SÎLU &LEETWOOD #HEYENNE FELLIHÕSI
¹SAMT FORTJALDI OG FYLGIHLUTUM ¹RGERÈ
 MJÎG VEL MEÈ FARIÈ 5PPL Å SÅMA
  OG  

0ATROL ¹RG k NÕ VÁL FR¹ )( EKINN  ÖÒS
NÕR ST¾RRI VATNSKASSI LEÈUR LÒGA SJ¹LF
SKIPTUR m WEBASTO OLÅUMIÈSTÎÈ EINN
MEÈ ALGERLEGA ÎLLU SETT  TILBOÈ
 ¹HV  3  

 MILLJËNIR

'ALOPER ¹RG k %K Ö   TDI ,ÅTUR
VEL ÒT 6ERÈ Ö 5PPL Å S  

'JAFAVERÈ #HRYSLER #IRRUS k EK 
ÖÒS MÅLUR %INNIG 3UBARU ,EGACY k 3
    

.)33!. !,-%2! #/-&/24  
 EKÖ 6
,¹N !FBÖ PERM¹N

,EXUS )3 k EKINN  SSK LEÈUR
RÒSKINN 6ERÈ  ÖÒS ¹HVÅL #A 
AFBORGANIR  ÖÒS %NGIN SKIPTI 5PPL
 

--# 0AJERO   DÅSEL RG k %K
Ö 6ERÈ Ö 5PPL Å S  
OG E KL  Å S  

(YUNDAI #OPÁ k TIL SÎLU ¶ARFNAST
LAGF¾RINGAR FYRIR SKOÈUN 6ERÈ  ÖÒS
EÈA TILBOÈ 3  

4IL SÎLU ,ANDCRUISER  68 BENSÅN
MANNA SKR  %KINN KM
4OPPLÒGA KRËKUR BAKKSKYNJARI FILMUR
BLUETOOTH %KKERT ¹HVÅLANDI ENGIN SKIPTI
6ERÈ   M 5PPL Å S  

4OYOTA !VENSIS TERRA STATION  GÅRA ¹RG
k -JÎG VEL MEÈ FARINN OG EK AÈEINS
 ÖÒS .ÕYFIRFARINN AF 4OYOTA NÕ TÅMA
REIM OG NÕSK 3KIPTI MÎGULEG ¹ ËDÕRARI
4OYOTA 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS 5PPL Å S
 

-"ENZ -,  $ÅSEL &INAL %$ RG k
%K  ÖÒS &LOTTUR BÅLL 6   MILJ EÈA
TILBOÈ 5PPL Å S  

$/$'% -!'.5- 384   
%KÖ 6  ,¹N 
36+!,%'! &,/44 %).4!+

,ANDROVER $ISCOVERY k EK  Ö ¹
VÁL  Ö SJ¹LFSK UPPH¾KKAÈUR !"3 OG
MARGT FLEIRA 5PPL Å SÅMA   OG
  6ERÈHUGM  Ö 3KIPTI
ATHUGANDI 5PPL Å SÅMA   OG
 

35"!25 ,%'!#9 ,58   
%KÖ 3J¹LFSK 6 
,¹N  !FBÖ PERM¹N

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA ¹RG k EK
 SK k SETT  ÖÒS 5PPL
S  

3PARIBAUKUR TIL SÎLU 4OYOTA #OROLLA ¹RG
   SJ¹LFSK EK  ÖÒS 4VEIR GANG
AR AF DEKKJUM ¹ FELGUM GEISLASPILARI
AUKA H¹TALARAR 5PPL  

²TSALA 'RAND #HEROKEE ,AREDO , ¹RG
 EK  ÖÒS .ÕTT PÒST GEYMIR
BENSÅND¾LA OG VATNSKASSI &ALLEGUR OG
GËÈUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS 3  

/0%, !342! ', %#/4%# 
%K ÖKM .Õ SKOÈAÈUR 'ËÈ
DEKK
+AUPENDUR !THUGIÈ
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hönnun

Komdu og skoðaðu í
körfuna mína
L Körfur eru til margra hluta nytsamlegar. Þær setja svip á heimilið og eiga vel við í öllum
herbergjum, allt frá baðherbergi til stofu og svefnherbergja. Svo er ótvíræður kostur að í
þeim má geyma alla þá smáhluti sem alls staðar og hvergi eiga heima.

1. Stór blaðakarfa með góðu
haldi. Það er lítið mál að safna
stórum blaðabunkum í þessa
körfu sem getur reyndar nýst
undir margt annað eins og viskustykki eða dúka. Fæst í Húsgagnahöllinni á 4.980 kr.

L ÞESSI SKEMMTILEGU LOFTLJÓS eru frá danska fyrirtækinu Louis
Poulsen Lighting, sem hefur verið framsækið á sviði lampa- og ljósahönnunar síðan hönnuðurinn Poul Henningsen gekk til liðs við það árið 1924. Henningsen hannaði marga skemmtilega lampa þegar hann starfaði
hjá fyrirtækinu, þar á meðal PH (þriggja skerma) lampann sem
er nánast orðinn að goðsögn og er mjög eftirsóttur enn í dag.
Framangreind loftljós veita ágætis innsýn í þá hágæða hönnunarvöru sem Louis Poulsen Lighting hefur sent frá sér í gegnum
tíðina. Þeir ganga undir nafninu Flower Pot og eru meðal annars
þekktir fyrir að hafa verið notaðir í innanhússhönnun annars og
ekki síður athyglisverðs dansks hönnuðar, að nafni Verners Pantons. Þeir sómdu sér vel í hönnun Pantons, sem er þekktur fyrir
að hafa skapað litrík, framtíðarleg og síðast en ekki síst svolítið
geggjuð húsakynni.

2. Viðarbox úr
Húsgagna-

L GAMALT OG
GOTT Leitið ekki langt
yfir skammt. Gamlir og
skemmtilegir munir úr
fortíðinni sóma sem vel
sem skraut í hillum og
gluggasyllum. Gamli
sparibaukurinn eða upphálds Barbiedúkkan eru ekki síðra hilluskraut en nýjustu hönnunarmunirnir. Einn dagur í geymslunnir þar sem rótað er í kössum
getur skilað af sér ýmsum gersemum, eins og þessum stórskostlega sparibauk frá gamal Útvegsbankanum.

höllinni. Lokið er mjúkt og fast
á boxinu. Þá má rúlla lokinu upp.
990 krónur.
3. Bastkarfa með höldum.
Höldurnar gera þessa körfu mjög
hentuga þar sem auðvelt er að
bera hana á milli staða. Hún er
vel stór og fóðruð að innan svo
í henni er hægt að geyma hluti

4. Fléttuð með loki. Þessi passar vel í hillur og rúmar vel. Hún
fæst í Unika á 1.890 kr.
5. Stór og opin karfa. Hentar
vel fyrir dagblöðin. Ketang karfa
frá Habitat á 4.200 kr.
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sem ekki mega við miklu hnjaski.
Bo Concept, 2.900 kr.
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Sendibílar til leigu
www.cargobilar.is

Krefst ekki meiraprófs réttinda
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Garðhola fyrir grænmetið
ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

Ný sending af
sængurfatnaði
Ný mynstur og nýjar gerðir

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …
• ENGIN MÁLNINGAVINNA
• HVORKI FÚI NÉ RYÐ
• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN
• FALLEGT ÚTLIT
• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR
• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING
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PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

Auður Ottesen er kona með
græna fingur og meðal þess
sem hún hefur yndi af að rækta
eru matjurtir. „Það er líka svo
gaman að borða eigið grænmeti
og maður ímyndar sér að það sé
miklu hollara en það sem keypt
er í búðinni,“ segir hún brosandi.
„Margir halda að það þurfi stórt
garðpláss fyrir grænmetisrækt
en það er mesti misskilningur.
Smá hola nægir til dæmis alveg
fyrir nokkrar salatplöntur því
ný blöð spretta jafnóðum í stað
þeirra sem tekin eru í matinn.“
Auður gerir margt fleira með
sínum fingrum en að róta í mold.
Eins og margir vita reka hún og
maður hennar Páll Pétursson
fyrirtækið Sumarhúsið og garðurinn sem auk þess að vera öflugt útgáfufyrirtæki hefur undanfarin ár staðið að stórum vörusýningum í byrjun sumars og
keppnum í sambandi við hana.
Ein slík sýning er á döfinni um
næstu helgi í Fífunni í Kópavogi
í samfloti með ferðaþjónustunni
og golfurum, Sumar 2007.
Það var því með herkjum að
hægt væri að kyrrsetja Auði
núna til að fá við hana viðtal um
handbók sem hún er að leggja
lokahönd á. Sú bók er í ritröðinni
Við ræktum og fjallar einmitt
um matjurtarækt. Auður kveðst
hafa fræðst heilmikið sjálf við
gerð þessarar bókar svo auðvitað var hún beðin um hollráð og
leiðbeiningar.
„Eitt af því sem ég komst að
er hversu mismunandi grænmetið er að efnainnihaldi. Það
er gaman að spá í lækningamátt hverrar tegundar og hvernig þær vinna saman. Allt kemur
það fram í bókinni. Þar er ekki
bara um ræktunarleiðbeiningar að ræða heldur líka alls konar
fróðleik um innihald og virkni.“
Hvað ber okkur þá helst að
rækta í eigin garði? „Ég mæli
með brokkáli númer eitt. Í því
eru svo góð efni sem verja
okkur fyrir sjúkdómum, jafnvel
krabbameini. Það er líka mjög
auðvelt í ræktun og ekki þarf
margar plöntur handa meðalfjölskyldu því knúbbarnir þjóta upp
á meðan fólk sefur. Stjáni blái
gerði spínatið víðfrægt og það
er vissulega ríkt af járni og vítamínunum A og C. Grænkálið er
það líka og hentar vel íslenskum aðstæðum því það þolir svo
vel haustkuldann. Svo er klettasalatið mikið tískukál og auðvelt
í ræktun. Blaðsalat er ekki ýkja
bætiefnaríkt en fallegt og gerir
allan mat lystugan á diskinum.“
Auður kveðst forsá flestum
tegundum grænmetisins nema
gulrótum og hreðkum sem hún
sái beint út í beð í maí.
En nú er ekki vert að tefja
hana lengur. Hún var að vinna
fram á nótt og kom snemma.
Nóg að gera við að dreifa nýju
hefti af Sumarhúsinu og garðinum og Gróandanum, skipuleggja
Sumarið 2007 og koma matjurtabókinni í prentun. „Þetta er allt
spennandi en seigt og útheimtir mikla vinnu,“ segir hún að
lokum.
GUN FRETTABLADIDIS

Auður hefur komið sér upp vermireit við heimilið með góðum tegundum grænmetis
og krydds.

Það þarf ekki stóran blett fyrir salatið.

Hlúð að pattaralegri plöntu.
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Húsgagnaarkitekt
Íslands
L

Hjalti Geir Kristjánsson húsgagnahönnuður sýnir stóla í Galleríi 101.

Áhugi Íslendinga á hönnun hefur farið stórvaxandi undanfarin ár en þó höfum við átt
okkar hönnuði um margra áratuga skeið.
Meðal þeirra er Hjalti Geir Kristjánsson,
sem með sanni má kalla einn af frumkvöðlunum á sviði íslenskrar húsgagnahönnunar.
REYKJAVÍK, ZÜRICH, STOKKHÓLMUR
OG NEW YORK
Hjalti Geir, sem fæddist árið 1926, vissi það
frá fyrstu tíð að fyrir honum lægi að starfa
við fyrirtæki föður síns, Húsgagnaverslun
og vinnustofu Kristjáns Siggeirssonar. Að
loknu Verslunarskólaprófi komst hann þó
að því, að til að fá að starfa við fagið þurfti
hann einnig að ljúka prófi frá Iðnskólanum.
„Ég nam húsgagnasmíði við Iðnskólann í
fjögur ár og tók sveinspróf árið 1948. Þegar
líða tók að námslokum fór það að krauma
í mér að halda í hönnunarnám og úr varð
að árið 1950 lauk ég tveggja ára námi frá
Kunstgewerbeschule der Stadt Zürich. Í
framhaldi af því fór ég til Stokkhólms þar
sem ég hélt áfram að læra en starfaði jafnframt á teiknistofu hjá Nordíska Kompaníinu þar sem ég fékk mjög góðar undirstöður fyrir það sem koma skyldi,“ segir Hjalti
Geir sem þó var ekki alveg búinn að ljúka
námi sínu eftir Svíþjóðarferðina.
„Ég vissi að eftir að maður væri kominn
heim þá væri ekki svo auðvelt að taka sig
upp og fara aftur út, svo að vorið 1951 datt
mér í hug að fara til Ameríku. Ég skrifaði
Kólumbíuháskóla bréf og fékk inni á kúrs
um framleiðslustýringu, lét fólkið mitt vita
að ég kæmi ekki fyrr en um áramót og tók
svo skip til New York.“
GÓÐ TÍMASETNING
Hjalti sneri aftur til Íslands á tilsettum
tíma með mikið af hugmyndum og teikningum í farteskinu, þá búinn að vera á fjórða
ár erlendis án þess að koma heim. Eitt af
hans fyrstu verkum við heimkomuna var
að setja upp teiknistofu á verkstæði föður
Þegar Hjalti Geir
sýndi þessar
hansahillur á fimmta
áratugnum varð
einhverjum að orði
að þessar hillur
héldu engu. Hjalti
afsannaði það með
því að vippa sér upp
á eina og fá sér sæti.
Efasemdamaðurinn
sagði ekki mikið
eftir það.

síns. Fljótlega tók við undirbúningur fyrir
stóra iðnsýningu sem haldin var haustið
1952, í tilefni af því að tvöhundruð ár voru
liðin frá Innréttingum Skúla Magnússonar.
„Tímasetningin var mjög góð og fátt
hefði getað komið okkur betur en þessi
sýning á þessum ákveðna tímapunkti. Húsgögnum okkar var mjög vel tekið og ýmsir
vildu fá að nýta sér kunnáttuna sem ég bjó
yfir. Ég fékk meðal annars stórt verkefni
frá Vinnuveitendasambandi Íslands þegar
þá vantaði ný húsgögn fyrir fundarsalinn
þeirra. Ég smíðaði fyrir þá fundarborð og
stóla og skemmtilegt er frá því að segja
að þegar Samtök atvinnulífsins fluttu með
skrifstofur sínar í Borgartún á síðasta ári,
þá var ákveðið að láta bólstra gömlu stólana
síðan 1953 í stað þess að kaupa nýtt, enda
eru þetta konstrúktívir gripir og hönnunin
í góðu lagi.“

Hjalti Geir Kristjánsson: „Fólk hefur það orðið betra og getur hugsað meira um hluti eins og hvað það
borðar, hvernig fötum það klæðist og hvernig híbýlum það býr í. Fólk hefur líka meiri fjárráð og þannig er
almenningur farinn að leita meira til hönnuða til að njóta góðs af reynslu þeirra og þekkingu og það finnst
mér góðs viti.“

SÝNINGAR OG GULLVERÐLAUN
Hvernig var þessi bransi fyrir tæpum 60
árum. Voru margir að selja húsgögn og var
eitthvað flutt inn?
„Innflutningur á húsgögnum var sáralítill og þeir sem voru að framleiða húsgögn
gerðu töluvert af því að leika eftir það sem
var gert á Norðurlöndunum. Við lögðum
það á hilluna og einbeittum okkur að eigin
hönnun,“ segir Hjalti. Hann bætir því við að
margt hafi breyst þegar húsgagnaarkitektar, eða hönnuðir eins og þeir kallast í dag,
tóku sig saman og stofnuðu með sér félag
árið 1955.
„Við vorum sex í þessu félagi til að byrja
með og þar af höfðu fæstir kost á því að láta
framleiða fyrir sig húsgögn. Af einhverjum
ástæðum voru framleiðendur líka seinir að
átta sig á því að nýta sér þekkingu hönnuðanna. Þegar félagið var fimm ára ákváðum við
að halda sýningu á verkum okkar og hana settum við upp í nýbyggingu við Pósthússtræti.
Sýningin vakti mikla lukku og við komumst
á flug vegna þess að einstaka verkstæði fór að

Stóll hannaður
fyrir Verslunarráð Íslands eftir
byggingu Húss
verslunar árið
1978. Nýjung er að
fundarstóllinn er á
snúningsfæti.

leita til húsgagnaarkitekta í kjölfarið. Ári síðar
vorum við orðnir aðeins fleiri og þar sem fyrri
sýning hafði tekist svo vel var ákveðið að halda
aðra. Um fjögurþúsund manns sóttu þá sýningu
og hún leiddi meðal annars til þess að okkur
var boðið að taka þátt í alþjóðlegri iðnsýningu í
München í Þýskalandi. Þar sem ég var formaður félagsins og kunni tungumálið var ég fenginn til að fara út með sýninguna. Það sem kom
út úr þessari ferð okkar voru gullverðlaun fyrir
stól sem Gunnar H. Guðmundsson hafði teiknað. Stóll þessi var svo framleiddur af Kristjáni
Siggeirssyni í mörg ár þar á eftir og gekk undir
nafninu gullstóllinn,“ segir Hjalti Geir.
GOTT AÐ LEITAÐ SÉ TIL HÖNNUÐA
Árið 1970 tók Hjalti Geir við rekstri fyrirtækis föður síns og við tóku margvíslegar breytingar. Áherslur breyttust, fyrirtækið sameinaðist öðrum sambærilegum og að lokum
endaði sá samruni í Pennanum sem í dag

Þegar Samtök atvinnulífsins skiptu um húsnæði
á síðasta ári var ákveðið
að halda í fundarstóla þá
sem Hjalti Geir hannaði
árið 1953, en þeir voru
yfirfarnir og bólstraðir
upp á nýtt.

framleiðir skrifstofuhúsgögn, en smátt og
smátt hafði framleiðsla þeirra feðga færst
yfir á það svið. Í dag skemmtir Hjalti Geir
sér einna helst við að hanna muni fyrir börnin sín en er jafnframt áhugasamur um það
sem er að gerast í málum Íslenskra hönnuða og fylgist vel með. Spurður að því hvaða
álit hann hafi á auknum áhuga Íslendinga á
almennri hönnun segir hann það leggjast
óhemju vel í sig. „Fólk hefur það orðið betra
og getur hugsað meira um hluti eins og hvað
það borðar, hvernig fötum það klæðist og
hvernig híbýlum það býr í. Fólk hefur líka
meiri fjárráð og þannig er almenningur farinn að leita meira til hönnuða til að njóta góðs
af reynslu þeirra og þekkingu og það finnst
mér góðs viti,“ segir Hjalti Geir að lokum.
Sýningin á verkum Hjalta Geirs stendur til 21. apríl í Galleríi 101 við Hverfisgötu
18a og er opin frá þriðjudegi til sunnudags
milli kl. 14 og 18.
mhg@frettabladid.is
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Elma Lísa Gunnarsdóttir sem Ditte, úti í
garði við gervikofa eftir Michael Young
og gervihundinn Puppet eftir Eero
Aarenio.
MYND/EDDI

„Enginn hlustar á mig.“ Friðrik Friðriksson sem strákurinn Kalli á mottu heima
hjá mömmu sinni.
MYND/EDDI

Edda Björg Eyjólfsdóttir, sem Ingunn,
teygir makindalega úr sér á borðinu
Parabel eftir Eero Aarenio.
MYND/EDDI

Kjartan Guðjónsson sem Ari, í köldu
skrifstofuumhverfi.
MYND/EDDI

Atli Rafn Sigurðarson, sem Hjörtur, í FORMULA-stól frá Eero Aarenio. Tilvísanir í
vísindaskáldskap eru alls staðar að finna í verkinu.
MYND/EDDI

Hönnun sem vekur
fólk til umhugsunar
L

Ilmur Stefánsdóttir myndlistarkona fékk muni úr Epal lánaða í söngleikinn Leg.

„Persónur sýningarinnar eru á
fullri ferð í lífsgæðakapphlaupinu
og mig langaði til að fara alla leið
til að sýna það,“ útskýrir Ilmur
Stefánsdóttir
myndlistarkona,
sem annaðist sviðsmynd söngleiksins Leg, sem sýnt er í Þjóðleikhúsinu. „Þess vegna ákvað ég
að nota eins verðmæta og fallega
hluti og völ er á. Í mínum huga lá
því beinast við að fá Eyjólf Pálsson hjá Epal til að lána okkur húsgögn í sýninguna og hann reyndist
ótrúlega hjálpsamur.“
Ilmur segist aldrei hafa verið í
neinum vafa um að hún vildi raunveruleg húsgögn til að endurspegla þann munað sem persónurnar búa við. Það hvarflaði aldrei
að henni að nota eftirmyndir fyrir
sýninguna, þar sem hún telur að
þær hefðu ekki náð tilætluðum
áhrifum. „Mér fannst ákveðin yfirlýsing fólgin í því að nota raunverulega hönnunarhluti. Þeir sýna
svo ekki verður um villst óhóflega
neyslu sögupersónanna og endurspegla tilvistarkreppu þeirra.“
Ilmur vill þó ekki meina að leikmunirnir séu sýndir í neikvæðu
ljósi, ekki fremur en persónurnar sjálfar. „Þvert á móti,“ segir
hún. „Það er með umhverfið eins
og fólkið sem fjallað er um í verkinu, að því er hvorki hampað né er
það lítilsvirt. Gert er grín að því
um leið og samúð er vakin með
því. Þessi fína lína er ávallt farin
í verkinu. Sömu sögu má segja
um húsgögnin. Athygli er vakin
á hönnunarmunum en spurning
vakin hvort við þurfum virkilega
á þeim að halda.“
Ilmur segir markmiðið með

Stund milli stríða. Ilmur Stefánsdóttur vildi komast sem næst íslensku ríkidæmi með
leikmyndinni og fékk því lánaða hluti úr versluninni Epal.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

þessu að endurspegla íslensku
þjóðina og fá áhorfendur til að
hugleiða hver við séum og hvert
verið sé að stefna. „Einn gagnrýnandi hitti naglann á höfuðið þegar
hann sagði sýninguna vera mjög

fyndna, en velti því fyrir sér hvað
við ætluðum að gera þegar hlátrasköllunum linnti,“ segir hún.
„Ætlum við að velta stöðunni fyrir
okkur, endurskoða hana eða láta
okkur fátt um finnast?“ roald@fretta-

VILTU STÆKKA
húsið eða sumarbústaðinn
eða ertu að byggja nýtt?
Sólstofur, svalalokanir, glerbyggingar
Four Seasons glerbyggingar
eru frábær lausn sem hefur
verið mik ið notuð á Íslandi.
Glerið er háeinangrandi,
með mjög góðri sólar vörn
og ör yggisgler sem er
sk ylda að nota í þök.
Glerið gerir húsin að 100%
heilsárshúsum.
Sem dæmi um notkun hér á landi er:
Fyrir einkaheimili: Stofur, sólstofur, borðstofur,
eldhús, svalalokanir, sumarbústaðir og margt fleira.

Úr áli eða timbri.
Timbur klætt að utanverðu með állistum.

Fyrir atvinnuhúsnæði: Veitingahús, hótel, verslunarhús, söluskálar, barnaheimili og margt fleira.

Viðhaldsfrítt.

Verkhönnun

Kirkjulundi 13, 210 Garðabæ
Sími 565 6900
Netfang verkhonnun@simnet.is
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Appelsínuguli
liturinn á sófanum gerir rýmið
hlýlegt, ásamt
viðargólfinu.

Steypan og parketið eiga vistaskipti
og heimilið verður
hlýlega nútímalegt.
Rúm og hilla eru
steypt en mjúk
rúmdýna lögð
ofaná.

Hlýlegt úr
köldum efnivið
Steypan þykir ekki sérlega hlýleg
eða heimilisleg. Hún hefur þó sótt í
sig veðrið upp á síðkastið og er vinsælt að flota gólfin eða hafa ómálaða
steypta veggi í eldhúsinu. Sjaldgæfara er að láta steypuna vera allsráðandi í allri hönnun á húsinu. Steypan
er þeim skemmtilegu eiginleikum
gædd að hægt er að móta úr henni

nánast hvað sem er. Ekkert er því til
fyrirstöðu að móta með henni rúm,
bekki, hillur eða önnur húsgögn.
Málning er oftast notuð til að
loka á kaldan gráan lit steypunnar
en það getur verið fallegt að láta
steypuna njóta sín. Til að spyrna
gegn köldu útliti er gott að nota
með steypunni hlýja liti og við.

Borðplata og vaskur mynda eina heild
og kallast á við grátt loftið.

12 ● hús&heimili
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● FERSKAN SAFA Á SVIPSTUNDU er hægt að útbúa með

þessari sítrusávaxtapressu úr Húsgagnahöllinni. Hún kemur í mörgum
litum, er lítil og handhæg. 1.980 kr.
Saltkvörn
frá Chef´s.

Þessir skemmtilegu postulínstaukar eru
frá Alberto Mantilla.

Smá salt og pipar í tilveruna
Hvernig væri að koma elskunni
á óvart með skemmtilegum saltog piparstaukum sem leggjast
saman eins og tveir skrípókallar í faðmlögum?
Þá eru salt- og piparstaukarnir frá Alberto
Mantilla málið. Postulínstaukarnir, sem ganga einfaldlega undir heitinu The
Hug salt-and-pepper-shaker set, njóta mikilla vinsælda og eru dæmi um þær
nýstárlegu leiðir sem hönnuðir fara til að hressa upp á eldhúsáhöld.
Kímnigáfan er heldur ekki
langt undan hjá David Holcomb
og hönnuðum hans hjá fyrirtækinu Chef´s sem hafa sett á markaðinn salt- og piparkvarnir sem eru
í laginu eins og hálfgagnsæ
kanínuhöfuð. Eða hönnuðunum hjá Zan´s, sem hafa búið
til salt- og piparstauka úr
litríku plastköllunum sem
fyrirtækið hefur getið sér
góðan orðstír fyrir.

Salt- og piparstaukar frá Zan´s.

- rve

Gefðu mér fimm! Dæmi um
hugmyndaauðgi Alberto
Mantilla.

;:GB>C<6GI>A7DÁ
:>IIB:HI6ÖGK6AA6C9H>CHÌ=:>AHJ9CJB

;:GB>C<6GA:>@JG
GæB<DII
g_]Zee^c[Zgb^c\VgWgchZb

&*"(%
6;HAÌIIJG

KZghajc^cGb\diiÆHb^Â_jkZ\^'Æ@eVkd\^ÆHb^*))'&'&
De^Âk^g`VYV\V[g{`a#&%"&-"aVj\VgYV\V`a#&&"&+

[{ciigb[g{Gb\dii![{
VcYk^g^gbh^ch[Zgb^c\Vg\_[
[g{Gb\dii#9gZ\^kZgjg(%bV^

lll#gjb\dii#^h

14 L hús&heimili

14. APRÍL 2007 LAUGARDAGUR

Töfraveröld undirdjúpanna
L

Hönnuðurinn Ayala S. Serfaty leitar fanga í lífríki sjávar í húsgagnahönnun sinni.

Ísraelski hönnuðurinn Ayala S. Serfaty (f. 1962)
hefur öðlast heimsfrægð á síðastliðnum áratug
með óviðjafnanlegri húsgagna- og listmunahönnun, sem minnir oft á lífríki sjávar í öllum sínum
margbreytileika.
Serfaty hefur frá upphafi einsett sér að skapa
þægilegt og afslappað umhverfi með hönnun sinni
og oftar en ekki haft sjávarlífið að fyrirmynd til

að ná settu marki. Tilgangurinn er að vekja með
mönnum öryggiskennd í því áreiti sem einkennir
líf nútímamannsins.
Ímyndunarafl Serfaty virðast engin takmörk
sett og sem dæmi má nefna skelja-, kuðungs- og
krossfisklaga stóla og kolla, sem eru oftar en ekki
hannaðir með fullkomin þægindi í fyrirrúmi.
Þá eru óupptalin ljós og lampar Serfaty, sem frá
stafar litrík birta og
minna helst á sæfífla,
kórala og marglyttur
og aðrar litskrúðugar
sjávarlífverur, sem er
stundum engu líkara
en svífi í lausu lofti.
Meðfylgjandi myndir sýna sjálfsagt best
þau kynngimögnuðu
áhrif sem hönnuðurinn framkallar með
ljósum sínum, lömpum og listaverkum.
Þeir sem vilja
Ayala S. Serfaty finnst fátt
kynna sér betur verk
eins skemmtilegt og að kafa
Serfaty er bent á að
og því kemur varla á óvart að
fara inn á heimasíðhönnun hennar skuli enduruna www.aquagallspegla lífríki sjávar.
Morning Glory, eða Morgun- ery.com.
dýrð. MYND/ALBI SERFATY

- rve

Einkaheimili í Tel Aviv.

Horn, listaverk í New York. MYND/ALBI SERFATY

Loftljós í Valencia.

Morning Glory, eða Morgundýrð.

Heitir pottar
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"ENS !CTROS  X ¹RG k EK 
ÖÒS &JÎGURRA ÎXLA ALDRIF #ASE SLE
TRAKTORSGRAFA ¹RG k EK  %R MEÈ
ÎFLUGRI H¹SINGAR EN FLESTAR 3ÅMI 

3UMARGJÎFIN &ORD &AIRLANE  ¹RG
 MIKIÈ ENDURNÕJAÈUR BÅLL OG KL¹R
¹ SUMARRÒNTINN 6ERÈ  ÖÒS -JÎG
GOTT STAÈGRVERÈ EÈA SKIPTI ¹ ËD BÅL HJËLI
EÈA HÒSBÅL 5PPL Å SÅMA   EÈA
 
4OYOTA (IGHLANDER ¹ ,EXUS 28
GRUNNI  HÎ  ,KM  FR¹
 ÖÒS .ÕR  FR¹  ÖÒS
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

6ÎRUBÅLAR ËSKAST

(ÎFUM KAUPENDUR AÈ 6OLVO & X
EÈA X %INNIG - "ENZ OG -!. X
BÅLAR &LEST KEMUR TIL GREINA %INNIG ELDRI
BÅLAR (JËLKOPPAR m  m FYRIR FLESTAR
GERÈIR ST¾RRI BÅLA 6ARAHLUTIR Å VÎRUBÅLA
&JAÈRIR OG ÕMSIR NOTAÈIR HLUTIR (EIÈI
REKSTRARFÁLAG EHF SÅMI  

(ARLEY $AVIDSON &834 k %K AÈEINS
 Ö SERVICE BËK SÕNIR TOPP ÖJËNUSTU
(LAÈIÈ AUKAHL 6ERÈ  Ö )CEBIKE
S  

0ALLBÅLAR
(ÒSBÅLAR

(ONDA #2& 2 ¹RG k TIL SÎLU (JËL
Å GËÈU STANDI 6ERÈ  ÖÒS 3 


.ISSAN 0ATROL %LEGANCE k SSK EK 
ÖÒS .Õ VÁL Å  ÖÒS NÕ DEKK 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

(ILUX  NÕSKOÈAÈUR 0ALLHÒS FYLGIR EÈA
SELST SÁR 'ËÈUR BÅLL ¹ GËÈU VERÈI 3
 

&IAT $UCATO ¹RG   METRA LANGUR
EKINN  KM %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ 
M 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

MMC Pajero Sport – 2,5 dísel
01/2006 ek 12 þ. km. Verð 3.190.000.

(ONDA 3HADOW CC ¹RG k Å TOPP
LAGI UPPL Å S  

.ISSAN 0ATROL '2 NÕSKR¹ÈUR   
EKINN  Ö KM
5PPH¾KKAÈUR m
DEKK STIGBRETTI TÒRBÅNA ÖAKBOGAR KAST
ARAR OMFL 6ERÈ  ÖÒS !LLAR N¹NARI
UPPL HJ¹ (EIMSBÅLUM Å S  

Nissan Patrol Elegance 35 “ – 3,0 dísel.
04/2006 ek 17 þ. km. Verð 5.090.000.

"ENS  $ ¹RG k EKINN  ÖÒS
KM "ÅLL Å TOPPSTANDI 6ERÈ KR  ÖÒS
5PPL Å S  
&ORD & FR¹  ÖÒS &ORD 
OG $ODGE 2!-  X DÅSEL MEÈ
ENGUM HRAÈATAKMARKARA FR¹ ÖÒS
.ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU
ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM
4IL SÎLU &IAT $UCATO ¹RG 3VEFNPL¹SS
FYRIR  5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4IL SÎLU 9AMAHA 72  ¹RG k %KKI
GÎTUSKR¹È  .¹NAST ËNOTAÈ HJËL ENGIN
SKIPTI 6ERÈ  STGR 5PPL Å S
 

0AJERO DÅSEL ¹RG k SSK  MANNA
EK  ÖÒS VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 
&ORD & ¹RG   LÅTRA %&) OG
 GÅRA BEINSK %R ¹ TVÎFÎLDU AÈ AFTAN
OG MEÈ STËRAN OG MJÎG GËÈAN ¹LPALL
3KOTHELDUR VINNUÖJARKUR EÈA bTRANSPORT
ERm FYRIR LEIKT¾KIN 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
SÅMA   EÈA  

Toyota Land Cruiser LX 37” – dísel
03/2006 ek. 30 þ. km. Verð 5.000.000.

4IL SÎLU 'L¾SILEGUR (ILUX NÕSK 
EKINN  mDEKK HÒS KRËKUR VIND
HLÅFAR SMUR OG ÖJËNUSTUB 6
5PPL Å  

6ANTAR ÚEIRI BÅLA ¹ SKR¹
OG ¹ STAÈINN

Toyota Land Cruiser LX – dísel
02/2005 ek. 92 þ. km. Tilboð 3.500.000.

6OLVO 8# 6 ,JËSGR¹R  MANNA SVART
LEÈUR OG TOPPLÒGA 'ÎTUNA  %KINN
UM  Ö 6ETRARDEKK "EIN SALA 3


3ENDIBÅLAR

4IL SÎLU 9AMAHA 9: KROSSARI  ¹RG k
6ERÈ  ÖÒS 3ÅMI  
9AMAHA 6 3TAR #LASSIC  CC ¹RG 
%KIÈ UM  MÅLUR %INS OG NÕTT -IKIÈ
AF AUKAHLUTUM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
SÅMA  

MMC Pajero DID 35” – dísel
06/2000 ek. 140 þ. km. Verð 2.600.000

4IL SÎLU +AWASAKI 6ULKAN ¹RGERÈ 
EK  MÅLUR .ÕSPRAUTAÈ OG VEL VIÈ
HALDIÈ HJËL ,ÅTUR MJÎG VEL ÒT OG BÒIÈ AÈ
KRËMA VEL UPP 6ERÈ KR  ÖÒS 5PPL
Å S  

3UZUKI )NTRUDER 

RGERÈ  6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA
 

&ORD 4RANSIT  EK  ÖÒS KM MJÎG
VEL MEÈ FARINN BÅLL 5PPL Å SÅMA 


(ONDA #RF  %KIÈ AÈEINS KLST
,ÅTUR ÒT EINS OG NÕTT 6ERÈ  ÖÒS STGR
3  

6ÁLSLEÈAR
4IL SÎLU EINSSLEÈA OPINN KERRA M¹L
 X  M  JEPPA DEKKJUM OG N¹NAST
ËNOTUÈ M STURTUM 6  ÖÒS SÅMI
 
4IL SÎLU 0OLARIS 2-+  ¹RG k 6ERÈ
 Ö 3TAÈGREITT 5PPL Å S  

(ONDA #"2 22 ¹RG  EKIÈ  Ö
KM 5PPL Å S  

'ALLOPER k mm 6ERÈ  ÖÒS 3
  E KL  Å DAG

4IL SÎLU 9AMAHA &J  RG k 6ERÈ
 ÖÒS EÈA SKIPTI ¹ KROSSARA ENDURO
3ÅMI  

-ËTORHJËL

&ORD 4RANSIT DOUBLE CAP NÕSKR
 EK  ÖÒS $IESEL 6ERÈ
 ÖÒS ¹N VSK 3  
4OYOTA $# k EK  Ö m BREYTTUR
LENGDUR LOFPÒÈAR AFTAN AUKA TANKUR
!# LOFTD¾LA m NEGLD OG m ËNEGLD
¹ FELGUM GRINDASTÕFING RÎRASTUÈARI
MJÎG HEILLEGUR FENGID GOTT VIÈHALD
.ÕSKOÈAÈUR ¹N ATH 6  Ö 5PPL
 

&IAT %LNAGH SKRD  EK AÈEINS
 KM 6ÁL  L ²TVARP OG CD "ÅLL Å
TOPPSTANDI 5PPL Å  

(JËLHÕSI

3VAKALEGA GËÈUR

- "ENZ  $ ¹RG k  KG LYFTA
CM KASSI  MJÎG GËÈU VERÈI 5PPL
¹ *2 "ÅLASÎLU Å S  

3UZUKI "ENDIT 3 ¹RG  EKIÈ 
Ö KM 5PPL Å S  

.ISSAN 0ATHFINDER ¹RG k NÕSK 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å SÅMA  
67 4RANSPORTER k ¹RG %KINN  ÖÒS
KM 6ERÈHUGM  ÖÒS 3  

(ONDA #"2 22 2EPSOL ¹RG 
EKIÈ  Ö KM 3  

Ford Excursion LTD – 6,0 dísel
04/2004 ek. 67 þ. km. Verð 4.900.000.

.ISSAN 0ATROL ¹RG k m DEKK
)NTERCOOLER m PÒST OG MARGT FLEIRA
5PPL Å S  
&ORD %XPLORER k m BREYTTUR SKIPTI ¹
ËDÕRARI 3ÅMI  
.ISSAN 4ERRANO )) ¹RG k 5PPH m
"L¹R  G 3ËLLÒGA 'ËÈUR BÅLL 5PPL Å S
 
6ANDAÈIR FERÈANUDDBEKKIR OG FYLGIHLUTIR
FR¹  STGR 5PPL Å SÅMA  

"ENZ   %  ÖÒS 4EKUR 
KÎR "URÈARGETA   4 6  VSK S
    

6ÎRUBÅLAR

4IL SÎLU 9AMAHA YZF  ¹RG  VIRKI
LEGA LÅTIÈ NOTAÈ OG GOTT HJËL 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL S  

&ORNBÅLAR

4IL SÎLU PALLUR ¹  ÎXLA VÎRUBÅL 0ALLUR OG
STURTUR Å GËÈU LAGI 6ERÈ KR 
VSK 5PPL Å SÅMA  
4IL SÎLU #HRYSLER .EWPORT ¹RG 
4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S  

WWWTRUKKURIS

3ÅMI  

+ROSSARI OG +ERRA

+AWASAKI +8  TVÅG ¹RG k NÕSKR
 FATBAR X RING KEÈJ GL¾NÕTT AFT
URD S¾TI HALDF 6ERÈ  Ö JA HJËLA
KERA  Ö 3ELST SAMAN ËDÕRT EÈA Å
SITTHVORU LAGI 3  

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

 APRÅL  ,!5'!2$!'52
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6INNUVÁLAR

!UKAHLUTIR Å BÅLA
4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA 3EDAN   
EKINN  Ö SILFURGR¹R BEINSK 6ERÈ 
ÖÒS 3ÅMI  

(JËLBARÈAR

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

²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 

6ILL KAUPA GAMLA DR¹TTARVÁL GANGF¾RA
UPP AÈ  ÖÒS 3ÅMI  

,YFTARAR

,-# $OMINANT  2$" ¹RG 
6INS¾LASTA HÒSIÈ SEINASTA ¹R &ULLT AF
AUKAHLUTUM SS !,$% HITAKERFI GËLFHITI
SJËNVARPSLOFTNET LAGT FYRIR  SJËNVÎRP 
METRA SKYGGNI ²TVARP MEÈ #$ SETT
VERÈ  ÖÒS ¹KV CA ÖUS 5PPLS
S  

,ÅTIÈ NOTUÈ -ICHELIN HEILS¹RSDEKK
 2   STK ¹  ÖÒS  COUT
INENTAL  2   STK ¹  ÖÒS
5PPL Å S     
.Õ SUMARDEKK ¹ ¹LFELGUM TIL SÎLU 3TR
X (ANKOOK /PTIMA 5PPL Å
S  
4IL SÎLU  GANGAR AF m DEKKJUM H¹LF
SLITIN DEKK ¹ FELGUM OG ËSLITIN NEGLD
VETRARDEKK SEM EKKI ERU ¹ FELGUM 3ELST
Å EINUM PAKKA 6ERÈ KR  ÖÒS 5PPL
Å S  
«SKA EFTIR SPORTFELGUM UNDIR 4OYOTA
!VENSIS k m 5PPL Å S  
3UMARDEKK TIL SÎLU 'OODYEAR 2
 +ENDA 2  NÕ DEKK ¹ GËÈU
VERÈI 5PPL Å S  
4IL SÎLU NÕLEG SUMARDEKK 
5PPL Å S  

0ËLSKT JA MANNA HJËLHÕSI ¹RG k TIL
SÎLU «NOTAÈ FORTJALD FYLGIR 6ERÈ 
ÖÒS 3     

4IL SÎLU IÈNAÈARHURÈIR Å  OP BREIDD
 H¾È  5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


6ARAHLUTIR

.ÕLEG PÎKKUNARVÁL POKALOKUNARVÁL
SEM G¾TI HENTAÈ VEL FYRIR LÅTINN REKSTUR
5PPL Å S  

'UÈMUNDUR FR¹ -IÈDAL

3TÒLKA M LAMB 3ELIRNIR HV RJÒPUR BRÒN
AR RJÒPUR OG SNJËTITTLINGAR 4ILBOÈ ËSKAST
3VAR SENDIST TIL FBL -ERKT -IÈDALUR
4ILVALIÈ FYRIR VEITINGA EÈA VEISLUSALI #A
 STËLAR OG  BORÈ 6EL MEÈ FARIÈ 3
 
6EL MEÈ FARINN RAUÈUR FALLEGUR TVÅBREIÈ
UR SVEFNSËFI 3ELST ¹ H¹LFVIRÈI 5PPL Å S
 
 LÅTIÈ SLITIN FËLKSBÅLADEKK 2 ÖAR
AF  ¹ FELGUM UNDIR $AIHATSU !PPLAUSE
F¹ST ¹  KR  SAMA STAÈ FALBJËÈAST
 ËSLITIN NEGLD VETRARDEKK ¹ FELGUM
2 UNDIR .ISSAN !LMERA ¹
SAMA VERÈI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

"¹TAR

¶VOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR

4IL SÎLU TVÎ GL¾SILEG HOBBY HJËLHÕSI 
EXCELSIOR MLEÈRI NÕ OG ËNOTUÈ ¹RGERÈ
 &¹ST ¹ MJÎG GËÈU VERÈI 5PPL
SÅMA  

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
UPPÖVOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR 4ÎKUM BIL
AÈAR UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁL
AR 3  

4IL SÎLU PALAMINO MUSTANG  FETA
¹RG  H OG K VATN FORTJALD OG FL3


6ÁLAR EHF
!LTERNATORAR OG STARTARAR Å B¹TA BÅLA OG
VINNUVÁLAR "EINIR OG NIÈURG STARTARAR
6ARAHLÖJ 6ÁLAR EHF 6ATNAGÎRÈUM 
SÅMI   WWWVELAREHFIS

,-# -UNSTERLAND  3$ ¹RG k
,ÅTIÈ NOTAÈ MEÈ SËLARSELLU LOFTNETI OG
GRJËTGRIND 6ERÈ   M 6ERÈUR TIL SÕNIS
¹ MORGUN SUNNUD 3   
 

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 
&LEETWOOD #OLONIAL ¹RG TIL SÎLU
¥SK¹PUR MIÈSTÎÈ SËLARSELLA MAKRÅSA
ÒTIGRILL HEITT OG KALT VATN OG STURTA
6ERÈ  Ö ¹HV L¹N KR  Ö 5PPL
S  

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR Å MIKLU ÒRVALI
&R¹B¾R VERÈ 3UZUKI 5MBOÈIÈ EHF 3
  WWWSUZUKIIS

3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

.ÕTT 4ABBERT 0UCCINI  HJËLHÕSI TIL
SÎLU3ËLARSELLA OG ÒTVARP %URO MOWER
GETUR FYLGT 5PPL 

'RAND #HEROKEE ER AÈ RÅFA #HEROKEE ¹RG
k l ENFREMUR MILLIKASSI 3ELECTRAC
k l 5PPL Å S  
#OLEMAN -ESA  FET k ¥SSK -IÈST
RAFMD SKYGGNI FORTJALDSNET OFL AUKA
HLUTIR 3EM NÕTT (¾GT AÈ SKOÈA UPP
SETT 6  ÖÒS (ELGA  
3TËRL¾KKAÈ VERÈ (JËLHÕSI TIL SÎLU
"URSTNER 43 ¹RG  ¹ KR
 MFORTJALDI 5PPL Å SÅMA
    

4IL SÎLU FELLIHÕSI 0ALLOMINO #OLT  FET
-EÈ FORTJALDI RG k OG k %RUM FARIN
AÈ TAKA NIÈUR PANTANIR FYRIR SUMARIÈ %
!LFREÈSSON &ELLIHÕSALEIGA S  

4IL SÎLU BREYTTUR 6ÅKINGUR  MEÈ
GR¹SLEPPULEYFI ÒTHALDI NIÈURLEGGJ
ARA OG GËÈU SPILI "¹TUR Å TOPPSTANDI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG 


4IL SÎLU #OLEMAN 2EDWOOD ¹RG k
6EL MEÈ FARIÈ 5PPL Å S   
 
-JÎG VEL MEÈ FARIÈ LÅTIÈ NOTAÈ +NAUS
HJËLHÕSI ¹RG k TIL SÎLU 5PPL Å S 


4JALDVAGNAR

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö 5PPÖVOTTAVÁL ¹ 
Ö &RYSTIKISTA ¹  Ö ¶URRKARI ¹  Ö
%LDAVÁL ¹  Ö .Õ ELDHÒSVIFTA ¹  Ö m
TV ¹  Ö m TV ¹  Ö ®RBYLGJUOFN ¹ 
Ö (ÒSBÅLAÅSSK¹PUR ¹ Ö ,ÅMTRÁSSTIGI ¹
Ö "ARNAÖRÅHJËL ¹  Ö 3  

«SKAST KEYPT
«SKA EFTIR AÈ KAUPA ,INDATONE ENSKU
N¹MSKEIÈ FR¹   5PPL Å SÅMA 

«SKA EFTIR AÈ KAUPA ,INDATONE ENSKU
N¹MSKEIÈ FR¹   5PPL Å SÅMA 


(LJËÈF¾RI

%R AÈ RÅFA $AEWOO .UBERA ¹RGl 5PPL
Å S  

KEYPT
& SELT

«SKA EFTIR  FETA FELLIHÕSI MEÈ ÅSSK¹P
OG FORTJALDI HELST OFF ROAD  3 


)NNRAMMARI SEM ER H¾TTUR VILL SELJA
VÁLAR VERKF¾RI OG RAMMAEFNI 5PPL Å
S  

4IL SÎLU
¶ESSI B¹TUR 'ALEON  FET ER TIL SÎLU
STAÈSETTUR Å 3NARFARA (EF EINNIG UPPLÕS
INGAR UM AÈRAR ST¾RÈIR 3ÅMI  

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

3JËNVARP

«SKA EFTIR NOTUÈU HJËLHÕSI 3T¾RÈ INNAN
M¹L    M 3   OG IMENN
IMENNIS

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

&ELLIHÕSI

4ÎLVUR
%' 4ËNAR

$RAUMURINN ¹ FLËANN

-ARGAR GERÈIR SKEMMTIB¹TA   FET
NÕJIR B¹TAR OG NOTAÈIR 5PPL Å S 
 WWWBATAVIKIS

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

&LUG

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

4IL BYGGINGA
%RTU AÈ BYGGJA

'LUGGARAMMAR OG GLER SEM FYLGIR TILVALIÈ
Å BÅLSKÒR EÈA SUMARBÒSTAÈ &¾ST ËDÕRT
5PPL S  

2AFMAGNSLYFTARI
+OMATSU RAFMAGNSLYFTARI  
TONN   METRA LYFTIH¾È
5PPL Å S  

6ERSLUN

.ÕJAR VÎRUR NÕKOMNAR

4JALDVAGN «SKA EFTIR VEL MEÈ FÎRN
UM TJALDVAGNI GEGN STAÈGREIÈSLU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

.OKKRIR RAFMAGNSNUDDPOTTAR TIL SÎLU
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

'L¾SILEG FÎT FR¹ 'INA "ACCONI-ICHAELA
,OUISA(AUST 6ERSLUNIN %MILÅA ER FLUTT
AÈ 3UÈURLANDSBRAUT   "L¹U (ÒSIN
VIÈ &¹KAFEN 6ERTU VELKOMIN /PIÈ 
 VIRKA DAGA   LAUGARD 3ÅMI 
 WWWGALAIS

,!5'!2$!'52  APRÅL 
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'ARÈYRKJA

-¹LARAR

HEILSA
(EILSUVÎRUR

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
 

6ANTAR ÖIG M¹LARA

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

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

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

.UDD

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

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

+OMDU Å NUDD 5PPL Å S  

3NYRTING

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

0 RNASON

%RTU AÈ FLYTJA ,¹TTU OKKUR UM FLUTN
INGINN %RUM ALHLIÈA FLUTNINGSFYRIRT¾KI
MEÈ ¹RATUGA REYNSLU 3ÅMI  
WWWPAIS

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

(ÒSAVIÈHALD
(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

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

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

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

4ARROT OG DRAUMR¹ÈNINGAR ,EIÈSÎGN UM
¹STIR VIÈSKIPTI OG FJ¹RM¹L 3ÅMI  
 KRMÅN HJ¹ 3ÅMANUM 'EYMIÈ
ÖESSA AUGLÕSINGU

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

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

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

3TÅNA ,ËA 3P¹MIÈILL

 

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

3ÅMASP¹ OPIÈ VIRKA DAGA   HELGAR
  !TH AÈ PANTA TÅMA

2AFVIRKJUN

HEIMILIÐ

6ERKFAG EHF

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


(ÒSGÎGN
(ÎFUM TIL SÎLU VEL MEÈ FARIN SKRIFSTOFU
HÒSGÎGN SVO SEM SKRIFBORÈ SKRIFBORÈS
STËLA SK¹PA OG FLEIRA 5PPL VEITIR (LYNUR
Å S  

(ÒSASMIÈUR AUGLÕSIR ¶ARF AÈ SKIPTA UM
RENNUR OPNANLEG FÎG GLERJA 4ILBOÈ
TÅMAVINNA 3  
+LIPPI RUNNA LIMGERÈI OG FELLI TRÁ ®NNUR
GARÈVERK 'ARÈAÖJËNUSTA (AFÖËRS 3
 
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  

ÞJÓNUSTA

4RJ¹KLIPPINGAR
GRISJUN OG LISTR¾NAR
KLIPPINGAR ¹RATUGA REYNSLA 5PPL Å S
  'UNNAR

(REINGERNINGAR

0ARKETLAGNIR FLÅSALAGNIR MILLIVEGGIR HURÈ
AÅSETNINGAR GLUGGAVIÈGERÈIR GLERJUN
UPPSETNINGAR ¹ INNRÁTTINGUM KERFISLOFT
KERFISVEGGIR OG FL (ÒSASMÅÈAMEISTARINN
5PPL Å S  

4IL SÎLU TVEGGJA S¾TA SËFI OG SKAMMEL
ÒR MICRO FILTER EFNI OG UPPÖVOTTAVÁL
UPPLÕSINGAR Å SIMA 

3P¹DËMAR

!NTÅK
®NNUR ÖJËNUSTA
0ÅPULAGNIR

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

¶RIGGJA S¾TA LEÈURSËFI OG TVEIR STËLAR
SVARTIR AÈ LIT -JÎG VEL FARIÈ LEÈURSËFA
SETT 3ELST ¹ ÖÒS 5PPL Å S  
"RYNDÅS

4RÁSMÅÈAVINNA

4EK AÈ MÁR VIÈHALD ¹ PÅPULÎGN
UM HREINL¾TIST¾KJUM BAÈHER
BERGJUM OG OFNALÎGNUM
3  
6ANTAR ÖIG GËÈAN OG DUGLEGAN STARFS
KRAFT 'ET ÒTVEGAÈ 0ËLVERJA Å N¹NAST ALLA
VINNU 5PPL Å S   3ONJA

4IL SÎLU ANTIK H¹LFBORÈ Å ANDA ,OÈVÅKS
86) EÈA %MPIRE STÅLSINS "REIDD ER 
CM OG H¾È CM   CM 4ÅMABIL
HÎNNUNAR ER CA  -AT ER KR 
ÖÒS 3ELST MEÈ GËÈUM AFSL¾TTI SJËN ER
SÎGU RÅKARI 5PPL Å SÅMA  
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(EIMILIST¾KI

4IL SÎLU 3KEL  9ANMAR $IESEL  $.'
34+ 6(& DÕPTARM¾LIR PLOTTER OFL 
ÖÒS STAÈGR 3ÅMI  

-EÈALSTËR FRYSTIKISTA F¾ST FYRIR  KR
GEGN ÖVÅ AÈ VERA SËTT SÅMI  
E 

4IL SÎLU SUMARHÒS   FM VIÈ
3OGSBAKKA 5PPL HJ¹ 2EMAX ,ËA 

«SKA EFTIR SUMARHÒSLËÈ TIL LEIGU EÈA
KAUPS AUSTAN 2VK EÈA "ORGARFJ 'UMMI
S   IMENN IMENNIS

'EFINS

!TVINNUHÒSN¾ÈI

%LDHÒSINNRÁTTING F¾ST GEFINS  ¹RA HVÅT
PLASTLÎGÈ MEÈ BEYKIUMGJÎRÈ ,ENGD CA
 METRAR 5PPL Å SÅMA  
/RBITREKK GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ VERA SËTT
5PPL Å S   MILLI  

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

$ÕRAHALD

!TVINNUHÒSN¾ÈI EÈA
BÅLSKÒR
«SKA EFTIR LITLU ATVINNUHÒSN¾ÈI
EÈA BÅLSKÒR TIL LEIGU µMISLEGT
KEMUR TIL GREINA OG STAÈSETNING
EKKI TIL FYRIRSTÎÈU
R¾ÈANLEGAR OG SKILVÅSAR
GREIÈSLUR
HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND Å
S  

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

4IL SÎLU !M #OCKER 3PANIELHVOLPAR
ÎRMERKTIR OG ¾TTBËK FR¹ (2&¥ 5PPL Å S
  OG WWWCARALESNET

4IL LEIGU  HERB BJÎRT OG NÕUPPGERÈ
ÅBÒÈ VIÈ &OSSVOGSDALINN ,EIGA  ÖÒS
¹ M¹NUÈI 5PPL Å S  

3CH¼FFER

(REINR¾KTUÈ  ¹RA 3CH¼FFER TÅK F¾ST
GEFINS ¹ MJÎG GOTT HEIMILI HJ¹ ÖEIM SEM
GETA GEFIÈ HENNI N¾GAN TÅMA 5PPL Å S
 
 VETRAR KL¹R TIL SÎLU UNDAN GËÈUM GRAÈ
HESTI 5PPL Å S  
"ASENJI HVOLPUR TIL SÎLU +YNNIÈ YKKUR
TEGUNDINA ¹ DOGIS .¹NARI UPPL GEFUR
3TEINA Å S  
 VIKNA DVERGSCHNAUZER TÅK TIL SÎLU 5PPL
&RÅÈUR   WWWSVARTSKEGGSCOM
4IL SÎLU  #HIHUAHUA STELPUR 3PRAUTAÈAR
HEILSUFARSBËK OG HÒSVANAR 5PPL Å S
    

µMISLEGT
&LÅSALAGNIR 'ET BYRJAÈ EFTIR  MAÅ
.¹NARI UPPLÕSINGAR (ELGI  

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
&YRIR VEIÈIMENN

,AX "LEIKJA '¾S

4IL SÎLU VEIÈILEYFI Å (JALTADALS¹ OG +OLKU
Å 3KAGAFIRÈI .OKKUR HOLL LAUS %INNIG
KORNAKUR Å G¾S Å HAUST 5PPL ¹ WWW
SVFRIS OG Å S  

(ESTAMENNSKA

4IL LEIGU  M HERBERGI MEÈ 7# OG
HÒSGÎGNUM Å 2EYKJAVÅK Å  M¹N ,EIGA
 Ö ¹ M¹N ,AUST STRAX  
2EYKLAUS  HERB FULLBÒINN  FM ÅBÒÈ
Å +ËP ,EIGIST FR¹  TIL 
VERÈ  ÖÒS !LLT INNIFALIÈ %INUNGIS
REGLUSAMT OG SKILVÅST FËLK KEMUR TIL
GREINA 5PPL Å S  
&YRIRT¾KI ËSKAR EFTIR  JA HERB ÅBÒÈ
OGEÈA NOKKRUM SÁR HERBERGJUM FYRIR
STARFSFËLK 3  
'RAFARVOGUR HJ¹ 3PÎNGINNI FM
HERB MBÅLAST¾ÈI Å BÅLSKÕLI .ÕTT ¹
BAÈINU OG ÎLLU GËLFI STËRAR SVALIR SÁR
INNGANGUR ÖVOTTAÈASTAÈA INN ¹ BAÈI
GEYMSLA,ANGTÅMA LEIGA Ö MEÈ ÎLLU
3

!TVINNA Å BOÈI
STARFIS
.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ BREYTA
TIL

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

(ÒSASMIÈJAN 'RAFARHOLTI
ËSKAR EFTIR HELGARSTARFSMÎNNUM
Å HREINL¾TIST¾KJADEILD OG GËLF
EFNADEILD
2EYNSLA KOSTUR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(ÒSASMIÈJAN 'RAFARHOLTI
ËSKAR EFTIR HELGARSTARFSFËLKI Å
M¹LNINGARDEILD
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

¶ÕSKA SENDIR¹ÈIÈ ËSKAR EFTIR CA  HERB
HÒSN¾ÈI FR¹ OG MEÈ  ¹GÒST Å  ¹R
5PPLÕSINGAR GEFUR INFO REYKJAVIKDIPLO
DE
5NG STÒLKA ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ ¹ LEIGU ¹
HÎFUÈB SV¾ÈINU -EÈ LEYFI FYRIR G¾LU
DÕR ,EIGAN M¹ KOSTA   ÖÒS (AFIÈ
SAMBAND   +OLBRÒN
 MANNA REGLUSÎM FJÎLSK MEÈ TRAUST
AR OG SKILVÅSAR GREIÈSLUR BR¹ÈVANTAR
HÒSN¾ÈI EÈA JÎRÈ MEÈ NOTH¾FUM
HÒSAKOSTI ¹ 3TAÈSETNING SKIPTIR ENGU
,ANGTÅMALEIGA !LLAR N¹NARI UPPL Å S
 
%INSTAKLINGSÅBÒÈ TIL LEIGU  FM 6IÈ
"ARËNSTÅG BEINT ¹ MËTI )ÈNSKËLAN ,ÅTUR
ÒT SEM NÕ 5PPL Å S  
2EYKLAUS OG REGLUSAMUR MAÈUR ËSKAR
EFTIR SNYRTILEGRI ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBORGARSV
'REIÈSLUGETA   ÖÒS 'ËÈRI
UMGENGNI OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM
HEITIÈ 4RYGGINGAR OG MEÈM¾LI EKKERT
VANDAM¹L 3  

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

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

«SKUM EFTIR 0ËLVERJA Å VINNU VIÈ MÒRVERK
OG FLÅSALAGNIR ¶ARF AÈ KUNNA ENSKU 'ËÈ
LAUN Å BOÈI 5PPL Å S   3TEF¹N
   +ARL
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANAN KRANAMANN Å
VINNU 'ËÈ LAUN Å BOÈI &REKARI UPPLÕS
INGAR VEITIR 3VERRIR S  

(ELLULAGNIR

6ANIR HELLULAGNINGARMENN ËSKAST 5PPL
Å S   «SKAR

3UMARVINNA

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

3UMARSTARF ¹ !KUREYRI

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
 

6ANTAR DUGLEGT OG ¹REIÈANLEGT FËLK Å
VINNU VIÈ SL¹TT ¹ !+UREYRI 6ERÈA AÈ VERA
MEÈ BÅLPRËF OG GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
5PPL Å S  
3KIPSTJËRA VANTAR ¹ -" 3URPRISE (5
5PPL   

"ËNSTÎÈ *OBBA

«SKUM EFTIR RÎSKU STARFSFËLKI TIL STARFA
SEM FYRST -IKIL VINNA FRAMUNDAN 5PPL
Å S     

!TVINNA ËSKAST
3KEMMTILEG VINNA Å
VETUR
/KKUR VANTAR FËLK Å VINNU 5M
ER AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU BJËÈ
UM UPP¹ BREYTILEGAR VAKTIR OG
SVEIGANLEGAN VINNUTÅMA 6AKTIR
SEM H¾GT ER AÈ SNÅÈA AÈ ÖÅNUM
ÖÎRFUM ,EITUM AÈ J¹KV¾ÈU OG
LÅFSGLÎÈU FËLKI MEÈ MIKLA ÖJËN
USTULUND (VETJUM FËLK ¹ ÎLLUM
ALDRI TIL AÈ S¾KJA UM (¾GT ER
AÈ S¾KJA UM ¹ STÎÈUNUM OG ¹
NETINU SUBWAYIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA
 
!U PAIR %NGLANDI ¥SLENSK L¾KNAHJËN
ËSKA EFTIR BARNGËÈRI STÒLKU  EÈA ELDRI
TIL AÈ G¾TA  M¹N DRENGS 5PPL Å S
 EÈA $R-ATTHILDUR
MSNCOM
6IÈ LEITUM AÈ ¹HUGASÎMUM STARFS
MÎNNUM TIL AÈ AÈSTOÈA FËLK MEÈ FÎTLUN
SEM BÕR SJ¹LFST¾ÈRI BÒSETU 5M ER AÈ
R¾ÈA DAG OG KVÎLDVINNU .¹NARI UPPL
VEITIR 3IGHVATUR "LÎNDAHL Å S  
   5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ¹
SIGHVATURBMAGNUSSON REYKJAVIKIS

®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 %INAR
S   E KL 

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 
3TARFSFËLK FR¹ ,ETTLANDI SMIÈIR VERKA
MENN SUÈUMENN BÅLSTJËRAR OFL 3 

%R ÎRYRKI 'ET TEKIÈ AÈ MÁR ÕMIS STÎRF
B¾ÈI TIL SJËS OG LANDS %R ¹ BÅL 5PPL Å S
  EÈA  
 ¹RA STÒLKA Å ARKITEKTAN¹MI Å $K ËSKAR
EFTIR SUMARVINNU 5PPL HEKLAK YAHOO
COM
(ÎRKUDULEGUR SAMVISKUSAMUR  ¹RA
KK «SKAR EFTIR VINNU LAGER ÒTKEYRSLA
!NNAÈ KEMUR TIL GREINA 'ET BYRJAÈ STRAX
5PPL *ËHANN Å S  
.EMI Å HÒSASMÅÈI SEM ER AÈ LJÒKA  ÎNN
ËSKAR EFTIR AÈ KOMAST ¹ SAMNING (ILMIR
®RN S  
+ONA LEITAR EFTIR VINNU VIÈ AÈ ÖRÅFA Å
HEIMAHÒSUM (EF REYNSLU 5PPL Å S
 

«SKA EFTIR TRÁSMIÈ EÈA MEISTARA SEM
GETUR TEKIÈ AÈ SÁR VERKSTJËRN Å UNGU
FYRIRT¾KI ¹ UPPLEIÈ !LLAR UPPL Å S 


(ELGARVINNA
3TARFSFËLK ËSKAST Å HELGARSTARF
HJ¹ +ORNINU "ORGARTÒNI OG
(RÅSATEIG
5PPL Å S  

"LËMAHEILDSALAN 'R¾NN
-ARKAÈUR EHF

TILKYNNINGAR
µMISLEGT

«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

"LËMAHEILDSALAN 'R¾NN
-ARKAÈUR EHF

%INSTAKLING VANTAR LEIGUHÒSN¾ÈI ¹
6ESTURLANDI 3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ
3   3VEINBJÎRG

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

3TARFSMANN VANTAR Å SUMARAF
LEYSINGU Å MÎTUNEYTI !ÈFANGA
FR¹ MIÈJUM JÒNÅ LOKA ¹GÒST
3TARFIÈ FELLST Å ELDUN OG
AFGREIÈSLU ¹ ALMENNUM HEIM
ILISMAT FYRIR ALLT AÈ  STARFS
MENN ALLA VIRKA DAGA VIKUNNAR
FR¹   6INNUAÈSTAÈA ER MJÎG
GËÈ OG ER AÈSTOÈARMANNESKJA Å
MÎTUNEYTINU H¹LFAN DAGINN
HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND VIÈ
3VÎLU Å SÅMA  

+JÎTSMIÈJAN EHF

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HÎRKUDUGLEGAN
STARFSKRAFT Å VÎRUTILTEKT ÒTKEYRSLU OG
FLEIRA «SKUM EINNIG EFTIR AÈ R¹ÈA VANAN
MANN Å ÒRBEININGU 5PPL GEFUR "IRGIR Å
S  

%UROPRIS VERSLANIR ËSKA EFTIR STARFSFËLKI
  %UROPRIS

2EYKLAUS REGLUMAÈUR ËSKAR EFTIR STÒD
ÅË HERB ÅBÒÈ MEÈ GREIÈSLUGETU ALLT AÈ
 PER M¹NUÈ OG SKILVÅSUM GREIÈSL
UM HEITIÈ ER Å SÅMA  

3UMARBÒSTAÈIR

3UMARAFLEYSING Å MÎTU
NEYTI !ÈFANGA

6AKTSTJËRAR
«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  

ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI TIL AÈ
VINNA UM HELGAR OG Å SUMAR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

&JÎLSKYLDA ¹ HEIMLEIÈ ËSKAR EFTIR 
 HERB HÒSN¾ÈI Å NOKKUR ¹R FR¹ OG
MEÈ JÒLÅ ¹GÒST NK 5PPLÕSINGAR VEITIR
JOHANNA?V YAHOOCOM

 KVK ËSKA EFTIR ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ !KUREYRI
EÈA N¹GRENNI ER MEÈ  ¾ÈISLEGA HUNDA
SEM GELTA EKKI %R SNIRTILEG OG SKILVÅSUM
GREIÈSLUM HEITIÈ 'REIÈSLU GETA CA 
ÖÒS 5PPL Å S  

µMISLEGT

ATVINNA

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

5NG HJËN M BARN AÈ VESTAN VANTAR 
HERB ÅB Å 2VK 2EYKLAUS OG REGLUSÎM
3  

(IÈ MARGRËMAÈA KAFFIHLAÈBORÈ
KVENNADEILDAR &¹KS VERÈUR
HALDIÈ LAUGARDAGINN  APRÅL Å
FÁLAGSHEIMILINU AÈ 6IÈIVÎLLUM
OG OPNAR HÒSIÈ KL 
!LLIR VELKOMNIR

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

(ÒSASMIÈJAN 'RAFARHOLTI

FR¹   EÈA  MAÅ

+AFFIHLAÈBORÈ

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
(LÅÈARSM¹RA OG
3UÈURLANDSBRAUT

,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  
JA (ERB ¥BÒÈ TIL LEIGU Å 'RAFARHOLTI
,AUS STRAX VIÈ LEIGU SAMNING ,EIGA
 KR ¹ M¹NUÈI 5PPL Å SÅMA 
 2AGNAR

3CHAFER HVOLPAR TIL SÎLU MEÈ ¾TTBËK FR¹
(RFÅ TILBÒNIR TIL AFHENDINGAR &ORELDRAR
'UNNARSHOLTS ¥ZOLA OG ²RAN 5PPL Å SÅMA
 

'ISTIHEIMILI (ALLDËRU (VIDOVRE+ÎBEN
«DÕR OG GËÈ GISTING WWWGISTIHEIMILID
DK   

!MERICAN 3TYLE
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  

4HORVALDSEN
+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  

4HORVALDSEN BAR LEITAR EFTIR
HRESSU DUGLEGU OG FLOTTU
FËLKI 4IL AÈ KOMA OG VINNA ¹
SKEMMTILEGASTA STAÈ ¥SLANDS
"ARÖJËNAR FËLK Å SAL OG UPPVASK
¶EIR SEM HAFA ¹HUGA HAFIÈ
SAMBAND VIÈ 3AMÒEL Å SÅMA
  EÈA ¹ SAMMI THOR
VALDSENIS

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL
"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 

(ÒSASMIÈJAN
«SKAR EFTIR AFGREIÈSLUMANNI ¹
KASSA Å VERSLUN (ÒSASMIÈJUNAR Å
'RAFARHOLTI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

«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
&YRIRT¾KI Å FERÈAÖJËNUSTU ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA BIFREIÈASTJËRA TIL AKSTURS HËPFERÈA
BIFREIÈA 2EYNSLA AF AKSTRI STËRRA BIFREIÈA
¾SKILEG 5PPL Å S    

3TARFSFËLK ËSKAST Å SÎLUTURNVIDEOLEIGU Å
MIÈB¾NUM $AG KVÎLD OG HELGARVAKT
IR Å BOÈI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
6ANTAR M¹LARAMEISTARA EÈA M¹LARA Å
VINNU STRAX TÅMABUNDIÈ 'ËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR RÁTTAN MANN 3ÅMI  
+RISTINN

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

(¹RSNYRTAR !4(

HUGASAMUR H¹RSNYRTIR ËSKAST Å STËLA
LEIGU ¹ GËÈUM STAÈ 5PPL Å S  
EÈA   E KL 
6ANAN STÕRIMANN OG H¹SETA VANTAR ¹ 
TONNA YFIRBYGGÈAN LÅNUB¹T SEM R¾R FR¹
$ALVÅK 5PPL Å S  

(LUTASTÎRF ¹ 0IZZA (UT
0IZZA (UT LEITAR AÈ DUGLEGU OG
STUNDVÅSU STARFSFËLKI Å HLUTA
STÎRF Å VEITINGASAL OG Å ELDHÒS
,¹GMARKSALDUR ER  ¹RA
5MSËKNIR SENDIST ¹ WWWPIZZ
AHUTIS EÈA HAFIÈ SAMBAND VIÈ
VEITINGASTJËRA 3PRENGISANDUR
  3M¹RALIND  
.ORDICA  

¥SLANDSPËSTUR ËSKAR EFTIR STARFSMÎNN
UM Å VAKTAVINNU Å 0ËSTMIÈSTÎÈ
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL
5MSËKNIR BERIST TIL HELGABO POSTURIS
EÈA ¹ WWWPOSTURIS

-ÒRARAR BYGGINGAVERKA
MENN

«SKA EFTIR MÒRURUM EÈA MÎNNUM
VÎNUM MÒRVERKI %INNIG BYGGINGAVERKA
MÎNNUM 5PPL Å S   +OLBEINN
(REINSSON MÒRARAMEISTARI

%INKAM¹L

,!5'!2$!'52  APRÅL 

3UZUKI 2- #ROSSER  .ÕLEG PLÎST
EXCEL FELGUR AUKAPLÎST HJ¹LMUR STAND
UR STÅGVÁL BRYNJA  ÖÒS STGR 3
 

%RTU AÈ LEITA AÈ ¹STINNI Å LÅFI ÖÅNU EÈA
BARA AÈ FÁLAGA TIL AÈ SPJALLA VIÈ WWW
DATINGIS

!ÈALFUNDUR 6ERSLUNARMANNAFÁLAGS 3UÈURNESJA
VERÈUR HALDINN AÈ 6ATNSNESVEGI  2EYKJANESB¾
ÖRIÈJUDAGINN  APRÅL KL 

%LDRI MAÈUR AUGLÕSIR EFTIR FERÈAFÁ
LAGA 'ËÈRI +ONU ¹ ALDRINUM  
HUGASAMAR GETA HAFT SAMBAND Å SÅMA
 

$!'3+2
 6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
 ®NNUR M¹L
3TJËRN 6ERSLUNARMANNAFÁLAGS 3UÈURNESJA

3UZUKI CC ¹RG k 6ERÈ  ÖÒS
3  
/PEL &RONTERA JEPPI k SK k 6ERÈ
 ÖÒS 4ILBOÈ STGR  ÖÒS 3 
 EÈA  

²TSÎLUSTAÈUR
(NOKKAR OG (N¹TUR
3KËLAVÎRÈUSTÅG 
SÅMI  

Eggert Sk. Jóhannesson. Jóhannes Eggertsson. Ólafur Thoroddsen hdl.
Bjarki Fr. Jóhannesson Löggilt skipasala. Síðumúli 13, Sími: 5 888 111

+RISTINN ,¹RUSSON '+    4IL SÎLU
3KIPIÈ ER TILBÒIÈ TIL ÙSKVEIÈA MEÈ BEITNINGAVÁL
3T¾RÈ "RL  "T  -L   3L   "   $  
-USTARD BEITNINGAVÁL ER Å SKIPINU 3MÅÈAÈ  Å (ARSTAD
.OREGI
6ÁL 7ICHMANN  HÎ  K7 ¹RG 
3KIPIÈ ER MJÎG MIKIÈ ENDURNÕJAÈ OG VAR YÙRBYGGT ¹RIÈ 
¶AÈ ER VEL T¾KJUM BÒIÈ OG MEÈ NÕTT HAFF¾RNISSKÅRTEINI

Skipamiðlunin ehf, Bátar & Kvóti.
Sími: 5 888 111. www.skipasala.com
Síðumúla 13. 108 Reykjavík.

Efstaleiti 14 „Breiðablik“

594 5000

Stórhöfði 27 // 110 Reykjavík
akkurat@akkurat.is // www.akkurat.is
Halla Unnur Helgadóttir, löggiltur fasteignasali

Glæsileg 4ra - 5 herb. endaíbúð. - Opið hús í dag frá kl. 14-16

Frum

Frum

NÚ ER RÉTTI TÍMINN TIL AÐ HUGA AÐ SUMRINU!
O P I Ð H Ú S Í DA G K L . 1 3 - 1 6
KETILHÚSHAGI LÓÐ 34 – V/ GUNNARSHOLT

Glæsileg 4ra -5 herb. 145 fm endaíbúð á jarðhæð með
gluggum í þrjár áttir í þessu eftirsótta lyftuhúsi auk sér
stæðis í bílgeymslu og sér geymslu í kj. Íbúðin skiptist í
forstofu með fataherb. innaf, hol, stórar og bjartar samliggjandi stofur með útgangi á verönd til suðurs og vesturs, húsbóndaherbergi innaf stofum, rúmgott eldhús
með góðri borðaðstöðu, 2 herbergi og baðherbergi sem er nýlega endurnýjað að hluta.
Útgangur á verönd úr hjónaherbergi. Hlutdeild
í mikilli sameign m.a. sundlaug, gufubaði og
líkamsræktarsal. Verðtilboð.

Íbúðin verður til sýnis í dag, laugardag,
frá kl. 14-16. Bjalla nr. 314.
Innsti stigagangur. Verið velkomin.

FASTEIGNAMARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4 - SÍMI 570 4500 - OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

48,2 fm bústaður ásamt ca 22,5 fm óskráðu svefnlofti og 5-6 fm bíslagi, samtals ca 76 fm. 0,5 ha leigulóð úr landi Gunnarsholts. Tvö herb. Stór grasflöt,
leiktæki og leikkofi. Stutt í golf og á sögustaði. Afhending gæti orðið við kaupsamning. 9HUèPLOOM
/HLèDUOêVLQJ (NLè DXVWXU Dè DIOHJJMDUDQXP Dè
*XQQDUVKROWL PLOOL+HOOXRJ+YROVYDOODU ,QQDIOHJJMDUDQQRJQRNNXUQVS|OìDUWLONRPLèHUDè
KLWDYHLWXVN~UiK JULK|QGìDUHUEH\JWWLOK JULVYRDIWXUWLOK JULRJQLèXUìDUVHPDIOHJJM
DULQQNYtVODVWRJìiHUE~VWDèXULQQI\UVWXUiYLQVWULK|QG NRPLèDèKRUQLOyèDULQQDU 8ìE
PtQHUXIUi+HOOXDè*XQQDUVKROWL
Hanna og Pálmi taka á móti ykkur með heitt á könnunni.
Hanna sími 695 4512, Pálmi sími 848 2771
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Rauðamýri 2-17 og Hamratún 1-13, Mosfellsbær

Frum

Sölusýning laugardag og sunnudag frá kl 14:00 til 16:00
Raðhús á einni og tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsin eru flest til afhendingar strax, fullbúin að utan og með frágenginni lóð.
Að innan eru húsin afhent fokheld eða tilbúin til innréttinga. Húsin eru frá 163-206 fm, 3-4 svefnherbergi. Mikil lofthæð og frábært skipulag.
Verð frá 27,9-31,9 millj. fokheld. Tilbúin til innréttinga frá 34,9-38,9 millj.
Sérlega vandaður frágangur. Álklæddir gluggar og húsin eru sölluð og klædd og því sem næst viðhaldsfrí.
Snjóbræðsla er í innkeyrslum og grill suð-vestur verandir í garði.
Stutt í margvíslega þjónustu og ósnortna náttúru.
Nú er rétti tíminn til að tryggja sér hús á hagstæðu verði !
Traustur Byggingaraðili:

Sölumenn Höfða verða á staðnum
með teikningar og allar nánari upplýsingar.
Heitt kaffi á könnunni.

Söluaðili:

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra
Jónsdóttir
ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hrl.

Óskar
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir
ritari

A u s t u r v e g i 3 8 – S í m i 4 8 2 4 8 0 0 – w w w. a r b o r g i r. i s

Sölusýning um helgina
Frum

L a u g a rd a g i n n 1 4 . o g s u n n u d a g i n n 1 5 . a p r í l m i l l i k l . 1 5 : 0 0 o g 1 7 : 0 0 á g æ l s i l e g u m
2 j a - 4 r a h e r b e rg j a í b ú ð u m í v ö n d u ð u n ý j u f j ö l b ý l i a ð E y r a v e g i 4 6 , S e l f o s s i

Erum að hefja sölu á glæsilegum íbúðum í nýju, vönduðu
fjölbýli á Selfossi. Íbúðirnar eru 2-4ra herbergja og verður
skilað fullbúnum með vönduðum innréttingum án gólfefna.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar í júní 2007.
Nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum.
Atli S Sigvarðsson
Þorsteinn Magnússon
sími 899 1178
sími 894 2045
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b¶ETTA STARF SKIPTIR MIKLU M¹LI OG HJ¹LPAR TIL m SEGIR (ÎRÈ
UR !RNARSON FORSTJËRI -ARELS UM STARFSEMI ÅSLENSKRA
STJËRNVALDA ¹ ERLENDUM VETTVANGI -AREL HEFUR VAXIÈ
HRATT ¹ ALÖJËÈAMÎRKUÈUM ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM (ANN
SEGIR STARFSMENN ÅSLENSKRA SENDIR¹ÈA VINNA MIKILV¾GT
STARF SEM TREYSTI VIÈSKIPTASAMBÎND ¹ ERLENDUM VETT
VANGI b-ÁR FINNST ÖAÈ HAFA BREYST MIKIÈ HIN SEINNI ¹R AÈ
STARFSMENN SENDIR¹ÈA LEGGJA MIKIÈ ¹ SIG VIÈ AÈ HJ¹LPA
FYRIRT¾KJUM AÈ HASLA SÁR VÎLL ERLENDIS 3ÁRSTAKLEGA HEFUR
ÖETTA SKIPT MIKLU M¹LI ÖEGAR FYRIRT¾KI ERU AÈ KOMA INN ¹ (®2¨52
NÕJA MARKAÈIm
!2.!23/.
(ÎRÈUR SEGIR FRÅVERSLUNARSAMNINGA VIÈ ERLEND RÅKI
EINNIG SKIPTA SKÎPUM b&RÅVERSLUNARSAMNINGAR SKIPTA MIKLU M¹LI FYRIR FYRIR
T¾KI SEM STARFA ¹ ERLENDUM MÎRKUÈUM ¶AÈ ER MIKILV¾GT AÈ LOSNA VIÈ HÎFT
OG TOLLA OG SAMNINGAR AF ÖVÅ TAGI STYRKJA ÖVÅ STÎÈUNAm
(ÎRÈUR NEFNIR SEM D¾MI AÈ OPINBER HEIMSËKN $AVÅÈS /DDSSONAR Ö¹
VERANDI FORS¾TISR¹ÈHERRA TIL 6ÅETNAMS Å SEPTEMBER  HAFI VERIÈ MIKILV¾G
FYRIR -AREL b(EIMSËKNIN HEPPNAÈIST VEL OG VAR MIKILV¾G FYRIR OKKUR ÖEGAR
VIÈ VORUM AÈ HERJA INN ¹ NÕJA MARKAÈI ¥ KJÎLFAR HEIMSËKNARINNAR OPNUÈUST
DYR INN ¹ MARKAÈI OG ÖAU ERU VIÈ ENN AÈ NÕTA OKKUR 4IL D¾MIS ERUM VIÈ
NÒNA AÈ VINNA AÈ FRAMGANGI M¹LA Å +ÅNA OG ÖAR KEMUR ÅSLENSKA UTANRÅKIS
ÖJËNUSTAN N¹IÈ AÈ M¹LUMm

Ný ævintýraleg verslun með allt til ferðalagsins

Hlaðið
aukabúnaði

Fjölþætt alþjóðastarf stjórnvalda

Polar

z Samningarnir veita íslenskum útflytjendum tollfrjálsan aðgang að
mörkuðum í fjölmörgum löndum. Löndin eru Búlgaría, Chile, Ísrael,
Jórdanía, Króatía, Líbanon, Makedónía, Marokkó, Mexíkó, Palestína,
Rúmenía, Singapúr, Túnis, Tyrkland og Suður-Kórea.

Breiðustu og best einangruðu húsin
á markaðnum. Sérhönnuð fyrir
norðlægar slóðir.

Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem
sjónvarp, DVD, geislaspilari, gólfhiti,
örbylgjuofn og ísskápur með frysti.

z Ríkisendurskoðun gagnrýndi fjárhagsstöðu utanríkisráðuneytisins

harðlega í ársskýrslu sinni fyrir árið 2005. Hækkun á fjárheimildum
ráðuneytisins frá 2002 til 2005 nam samtals 211 milljónum króna. Fjárheimildirnar komu til vegna viðbótarfjárheimilda í fjáraukalögum. Í
frumvarpi til fjárlaga fyrir árin 2003 og 2004 var gert ráð fyrir að aðalskrifstofan næði fram um 23 milljóna króna hagræðingu. Á sama
tíma var þróunin hins vegar þveröfug, en fjárheimildir skrifstofunnar hækkuðu um 211 milljónir króna alls á árunum 2002 til 2005. Ráðuneytið gaf þau svör á fjárhagsvandanum að aðalskrifstofu ráðuneytisins hefði ekki tekist að ná fram hagræðingarkröfunni sem gert var ráð
fyrir, meðal annars vegna kostnaðar við ráðherraskipti á árinu 2005.
„Þessar skýringar taka samt ekki nema til lítils hluta af kostnaðinum
umfram fjárlög en frekari skýringar hafa ekki enn fengist frá ráðuneytinu,“ segir orðrétt í skýrslu Ríkisendurskoðunar.
Fjárhagsvandi ráðuneytisins hefur því verið viðvarandi undanfarin
ár, án þess það hafi verið gripið til aðgerða. Utanríkisráðuneytið hefur
fengið aukafjárveitingar til þess að rétta fjárhagshallann af en þær
hafa ekki skilað þeim árangri sem að var stefnt.
Sendiráðin hafa sérstaklega verið dýr í rekstri. Ríkisendurskoðun
segir ráðuneytið ekki hafa brugðist nægilega vel við tilmælum um
að draga úr rekstrarkostnaði við þau og krefst aðgerða. „Ekki hefur
verið gripið til raunhæfra aðgerða til að draga úr kostnaði við sendiráðin og má ljóst vera að draga þarf verulega úr starfsemi þeirra,
segja upp starfsfólki og jafnvel loka einstökum sendiráðum ef halda
á rekstri þeirra innan heimilda,“ segir meðal annars í skýrslu Ríkisendurskoðunar.

Verð frá: 3.099.000 kr.

Hlaðið
aukabúnaði

Rockwood
Sterkbyggðu fellihýsin sem
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

fjórtán öðrum Evrópuríkjum sem kennt er við Schengen. Samvinnan byggist á samningi sem var undirritaður í bænum Schengen í Lúxemborg 14. júní 1985. Meginmarkmið samningsins í upphafi var að
fella niður eftirlit með ferðum manna yfir sameiginleg landamæri
Belgíu, Frakklands, Hollands, Lúxemborgar og Þýskalands. Eftirlitið var á sama tíma styrkt gagnvart öðrum ríkjum. Samstarfið hefur
frá þessum tíma þróast nokkuð. Kjarninn í samstarfinu núna er annars vegar að tryggja frjálsa för einstaklinga um innri landamæri samstarfsríkjanna og hins vegar að styrkja baráttuna gegn alþjóðlegri afbrotastarfsemi. Fjórtán ríki eru fullir þátttakendur í Schengen-samstarfinu auk Íslands. Það eru Finnland, Svíþjóð, Danmörk, Noregur,
Þýskaland Belgía, Frakkland, Lúxemborg, Holland, Ítalía, Austurríki,
Portúgal, Spánn og Grikkland. Önnur ríki Evrópusambandsins ásamt
Sviss taka ekki fullan þátt í Schengen-samstarfinu.
Lögregla í öllum Schengen-ríkjunum hefur aðgang að gagnabanka
og getur með því samþætt starfsemi sína á öllu svæðinu. Þá hefur
Útlendingastofnun einnig aðgang að bankanum til að leita upplýsinga
varðandi útlendinga sem bannað hefur verið að koma inn á Schengensvæðið.
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"ALDUR ¶ËRHALLSSON PRËFESSOR Å STJËRNM¹LAFR¾ÈI TELUR ÅS
LENSKU UTANRÅKISÖJËNUSTUNA SINNA AFAR MIKILV¾GU HLUT
VERKI ERLENDIS b¥SLENSK UTANRÅKISÖJËNUSTA HEFUR VAXIÈ
MIKIÈ MEÈAL ANNARS VEGNA AUKINNA KRAFNA ALÖJËÈASTOFN
ANA UM Ö¹TTTÎKU Å VERKEFNUM 3ÁRFR¾ÈIÖEKKING ¹ HINUM
ÕMSU SVIÈUM UTANRÅKISM¹LA HEFUR AUKIST JAFNT OG ÖÁTT
OG ÖAÈ HEFUR SKILAÈ MIKLUM ¹RANGRI ¡G TEL ÖVÅ UPPBYGG
INGU UTANRÅKISÖJËNUSTUNNAR HAFA VERIÈ MJÎG MIKILV¾GA
OG EKKI OF MIKLAm
"ALDUR SEGIR PËLITÅSKAR STÎÈUVEITINGAR Å UTANRÅKISÖJËN
"!,$52
USTUNNI HAFA DREGIÈ ÒR TRÒVERÈUGLEIKA FËLKS ¹ HENNI OG
¶«2(!,,33/.
AF ÖEIM VERÈI AÈ L¹TA b¶AÈ HAFA ÅTREKAÈ VERIÈ R¹ÈNIR INN
SENDIHERRAR SEM HAFA VERIÈ PËLITÅSKT SKIPAÈIR OG ÖAÈ HEFUR ORÈIÈ TIL ÖESS AÈ
FËLK HEFUR BRENGLAÈA ÅMYND AF ÖJËNUSTUNNI 4IL ÖESS AÈ B¾TA ÅMYND ÖJËNUST
UNNAR ÖARF AÈ TAKA ¹KVÎRÈUN UM AÈ H¾TTA PËLITÅSKUM STÎÈUVEITINGUM OG
BYGGJA ALFARIÈ ¹ FAGMENNSKU OG REYNSLUm
"ALDUR SEGIR STARFSEMI SENDIR¹ÈA OFT VANMETNA b¡G ER EKKI VISS UM AÈ FËLK
GERI SÁR ALMENNT GREIN FYRIR ÖVÅ HVERSU MIKILV¾GT ÖAÈ ER FYRIR ¥SLENDINGA ER
LENDIS AÈ HAFA AÈGANG AÈ SENDIR¹ÈUNUM ÖVÅ STARF ÖAR SNÕST OFTAR EN EKKI UM
AÈ AÈSTOÈA FËLK SEM ¹ Å VANDR¾ÈUM EINHVERRA HLUTA VEGNAm

ENNEMM / SÍA / NM27219

z Frá 25. mars 2001 hefur Ísland verið þátttakandi í samstarfi með

Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem
Swing eldhús, ísskápur, útisturta,
geislaspilari, rafmagns-lyftibúnaður,
upphitaðar dýnur og hljóðlát
miðstöð.

Verð frá 1.299.000 kr.
Fortjöld
Corsican

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

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

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

Fyrir fellihýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 2,5m.: 59.900 kr.
PDQ 2,9m.: 79.900 kr.
Fyrir hjólhýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 3,5m.: 69.900 kr.
Corsican: Verð frá 109.900 kr.
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Það er gaman að horfa til baka
Dr. Gunni
tekur viðtal

Helgi Björns er á landinu
til að taka þátt í tuttugu
ára afmælistónleikum
Síðan skein sól. Hann
hitti mig og við ræddum
meðal annars um menningarstúss hans í Berlín og
hljómsveitina sem er að
skríða af táningsaldrinum.

H

elga Björns langar
í brúnköku þar sem
við sitjum eins og
fínir menn innan um
Kjarvalana á Hótel
Holti. Hann var hjá
mömmu sinni á Ísafirði um páskana
og fékk brúnköku. Segist alltaf komast í létta nostalgíu þegar hann fær
brúnköku. „Brúnkökur og randalínur minna mann alltaf á gamla daga,“
segir hann.
„Þú færð náttúrlega ekkert svoleiðis í Berlín,“ segi ég.
„Nei, en ég fæ Berlínarbollur,“ segir
Helgi.
„Já auðvitað,“ segi ég, „eru þær
betri en í Bernhöftsbakaríi?“
„Já og meira að segja betri en í Gamla
bakaríinu á Ísafirði og þá er nú mikið
sagt,“ segir Helgi Björns.

VINTÕRIN HEILLA
Berlín segirðu, þú ert alltaf þar. Ertu
fluttur?
„Tja, hvað er að vera fluttur? Ég er þar
með mína íbúð og mína vinnu. Mæti
á skrifstofuna á hverjum morgni og
svo framvegis. Ég hef verið þar fastur síðan um áramót, en fram að því
var ég á flakkinu.“
Og þú ert að reka öll leikhúsin í
Berlín eða hvað?
„Nei, ekki öll! Ég rek nú bara eitt,
Admirals palats, ásamt þýskum félaga mínum. En þetta er heilmikið
komplex í 25 þúsund fermetra húsi.
Fjórir salir, þar af einn 1.700 sæta;
matsölustaður, klúbbur og lúxus baðhús. Svo eru þarna tvær skrifstofuhæðir og jassklúbbur verður opnaður bráðlega.“
Þetta er væntanlega sögufræg
bygging?
„Heldur betur! Það er rosalega mikil
saga í þessu húsi. Upphaflega var
þetta byggt sem skautasvell og böð
fyrir aristókrata sem helgast af því
að undir húsinu er ölkeldubrunnur.
Á millistríðsárunum, þegar dekadensinn með öllum revíunum og söngleikjunum var allsráðandi í Berlín,
var þetta aðalhúsið. Þegar nasistarnir komu gerðu þeir húsið að sínu og
það var byggð stúka fyrir Foringjann.
Eftir stríð var austur-þýski kommúnistaflokkurinn stofnaður þarna á sviðinu en svo smám saman sofnaði þessi
menningarhöll og dó endanlega 1997.
Það stóð til að rífa húsið og leikhópum og almenningi var hleypt á staðinn til að láta greipar sópa. Þegar við
komum að húsinu árið 2003 var þetta
tóm skel sem við þurftum að endurbyggja frá grunni. Það tók þrjú ár og
við opnuðum í ágúst síðastliðnum.“
Hvað hafið þið svo verið að bjóða
upp á þarna?
„Við opnuðum með Túskildingsóperu
Brechts í stóra salnum með Campino
úr Die Toten Hosen í aðalhlutverki.
Síðan höfum við fengið alls konar
stöff þarna inn: Buena Vista Social Club, Óperudrauginn, Stomp og
Grease og hvað eina. Við bæði leigjum út salina og setjum upp okkar
eigin sýningar.“
Ertu að taka íslenskt stöff þarna
inn?
„Benni Hemm Hemm spilaði á opnuninni og við fáum kannski einhverjar íslenskar hljómsveitir inn í sumar.
Svo erum við að spá í að fá Vesturport
til að setja upp Hamskiptin hjá okkur
næsta vor. Þetta verður allt að meika
fjárhagslegan sens því við erum sjálf-
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MAÈUR VAR AÈ SÎRFA ¹ ÖAKINU ¹ RÒTUNNIm

stæðir. Það er rosahörð samkeppni frá
ríkisreknum leikhúsum, alveg eins og á
Íslandi.“
Hvernig finnst þér svo að búa í Berlín?
„Berlín er dásamleg borg með marga
jákvæða punkta. Það er mikill vöxtur
og uppbygging þarna og sköpunargleði.
Mikið frumkvæði og rosamikill kúltúr. Það er líka minna stress þarna en í
stórborgum yfirleitt og meira að segja
miklu minna stress en hér. Það er ótrúlegt hvað er hægt að tjúna stressið upp
í jafn lítilli borg og Reykjavík. Í Berlín finnurðu allt sem þig langar til að
finna, músik, klúbba eða mat – það er
allt þarna og meira að segja Knútur í
dýragarðinum!“
Fannst þér kominn tími til að yfirgefa
Ísland?
„Ævintýrin heilla og það er aldeilis
ævintýri að vera staddur í miðpunkti
menningarlífs Evrópu. En ekki það að
ég hafi ákveðið að tími væri kominn til
að fara í burtu. Eitt leiddi bara af öðru
eins og gengur.“

Maður
þroskast
upp úr
töffaraskapnum,
þótt maður vilji nú
alltaf líta
á sig sem
töffara.
Hvað svo
sem það
annars
þýðir.

-EÈ VINDINN Å H¹RINU
En nú ertu hér og að fara að spila á tónleikum með … ja, er það Síðan skein sól
eða SSSól?
„Síðan skein sól höfum við notað til að
minna á að við ætlum að rifja upp ferilinn á þessum tónleikum.“
Þið hafið aldrei hætt?
„Nei nei, við höfum að lágmarki spilað eitt til tvö gigg á hverju ári þótt það
hafi kannski ekki farið hátt.“
En þið hafið nú ekki gefið mikið út
síðasta áratuginn eða svo?
„Blóð var síðasta breiðskífan og hún
kom 1994 og við höfum ekki gefið út
nýtt lag síðan 2002. En þarna á milli
– 1994 og 2002 – gáfum við út heil 18
safnplötulög sem er næstum því tvær
breiðskífur. En samt, of lítið á of löngum tíma, finnst mér.“
Er þá ekki pælingin að gera nýja
plötu?
„Jú, það er búið að standa til í sex ár.
Við erum búnir að taka upp demó og
það er til hellingur af lögum, en það
er bara aldrei tími til að hrinda þessu í
framkvæmd.“
Er langt síðan bandið var fúll tæm
djobb?
„Það hefur ekki verið það síðan 1996. Þá
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fóru menn að leita sér að salti í grautinn annars staðar. Við vorum búnir að
keyra svakalega stíft í heil sjö ár, spila
allan ársins hring oft í viku og aldrei frí
nema þrjár vikur eftir áramót og tvær
eftir verslunarmannahelgi. Þarna um
áramótin 95/96 var ég orðinn útkeyrður á þessu og vildi fara að gera eitthvað annað. Þá opnaði ég og fór að reka
Astro og bandið fór að spila færri en
stærri gigg.“
Er ekki söknuður af rokkkeyrslunni?
„Það er gaman að horfa til baka. Ég viðurkenni að það var mjög skemmtilegt að
vera með sólgleraugun og vindinn í hárinu af því að maður var að sörfa á þakinu á rútunni. Það var smá útlagafílingur í þessu. En hvort maður sé að sækjast
eftir þessu í dag … ég veit það nú ekki.“
Það er enginn Keith Richards í þér?
„Nei, ég held ekki. Maður þroskast upp
úr töffaraskapnum, þótt maður vilji nú
alltaf líta á sig sem töffara. Hvað svo
sem það annars þýðir.“
Er þetta fyrirsögnin á viðtalinu: „Hef
þroskast upp úr töffaraskapnum“?
„Neeeiiii! Það er svo leim!“

'OTT AÈ VERA MEÈ Î I
En nú ætlið þið að spila í Borgarleikhúsinu á miðvikudaginn, síðasta vetrardag. Tvennir tónleikar sama kvöldið
og þegar orðið uppselt á annað giggið.
Hvað fáum við að heyra?
„Við ætlum að gera þetta dálítið akkústískt og verðum með aukamenn með
okkur. Í upphafi ferilsins gerðum við
dálítið af þessu og fórum það sem við
kölluðum kassatúr um landið. Þetta var

áður en þetta komst í tísku með MTV unplugged og því dóti. Þarna eru ákveðnar rætur hjá okkur sem við ákváðum að
snúa til í staðinn fyrir að sækja sinfónína eða guðspjallakór. Við verðum með
gömul lög sem lítið hafa heyrst en hittarana líka þótt þeir komist ekki allir að.“
Og svo ert þú bara floginn til Berlínar
og engin Síðan skein sól meira í bili?
„Einmitt, en næsta plata er alltaf í pípunum. Ætli ég reyni ekki bara að draga
strákana út til Berlínar í Hansa stúdíóið.“
Það má kannski segja að þú sért orðinn hálfgerður skrifstofukarl í Berlín.
Saknarðu þess ekki að vera að leika og
syngja?
„Jú mikil ósköp, en ég hef fengið útrás
í kvikmyndaleik á Íslandi. Maður fær
aðeins að danglast með. Svo var ég
reyndar að taka upp plötu með þýsku
bigbandi um daginn, einmitt í Hansastúdíóinu. Þetta eru gamlir standardar,
Cole Porter, Frankie og svona, og það er
áhugi í Þýskalandi að gefa þetta út.“
Nú, hvað segirðu?! Og þarftu þá ekki
að taka upp þýskt listamannanafn?
„Nei, Helgi Björns bara. Þeir eru náttúrlega með ö-ið. Það er ekkert slæmt að
vera með ö-i í Þýskalandi. En svo er auðvitað ákveðin listræn útrás sem maður
fær í rekstrinum á leikhúsinu. Að búa
til ný verkefni og þróa nýjar hugmyndir með leikstjórum og framleiðendum.
Eftir alla uppbygginguna er þetta núna
komið í það form sem ég sá fyrir mér
þegar ég ákvað að demba mér út í þetta
verkefni. Þetta er allt saman rosalega
spennandi.“ N

40”
Playstation 3
Leikjavél og Blu-Ray spilari
Fullt verð: 69.950,-

&

299.950,PS3 fylgir með

KDL40S2000
Editor’s Choice
-What Home Cinema

PS3
FYLGIR
SONY BRAVIA VERÐLAUNA VEGGSJÓNVÖRPUM
46”
499.950,-

&

Playstation 3
Leikjavél og Blu-Ray spilari
Fullt verð: 69.950,-

PS3 fylgir með

Full HD

1080
KDL46W2000
Besta LCD tæki ársins
-What HIFI

Playstation 3
Leikjavél og Blu-Ray spilari
Fullt verð: 69.950,-

&

399.950,PS3 fylgir með

46”

KDL46V2000
Best buy
-What Video & Widescreen tv
5 stjörnur
- What HIFI

32”
399.950,PS3 fylgir með

&

Playstation 3
Leikjavél og Blu-Ray spilari
Fullt verð: 69.950,-

TAVL1 – ESPRIT 1
6PDUWW NLPHäYpOGUL¿QQLIUDPKOLä
Heimabíó með DVD spilara innbyggt.
Frábær hönnun og hljómur.

www.sonycenter.is sími: 588 7669

HÏÁJHIJ96<6G7DGÁHID;JK:>HAJCC6G

*%
6;HAÌIIJG

76G7:II:]{iiWdgÂhid[jWdgÂ!Z^`A/&'%7/&'%=/.'Xb



(#.%% (.#.-%
{b{c$&'b{c

{Âjg/,.#.-%

6C9G:LXdjciZghiaa![¨hiWgcjd\hkgijaZÂg^
)%V[ha{iijg`g#,#.-%{Âjg/&(#.-%#



6ccVÂ{bncY/
Ld`eVccV`g#+#.-%`gnYY`kVgc^g\aZg`g#'#).%hi`#
`gnYY`kVgc^gWZ^`^`g#*#--%hi`#bncY^g`g#(.#.-%hi`#

'%
6;HAÌIIJG



(#.%% (.#.-%
{b{c$&'b{c

{Âjg/).#.-%

7D?6CC6ZaY]hWdgÂ![¨hi`gb$]cdij
d\`gb$]kij!&%%m&,%$',%Xb#Hi¨``Vc^g[na\_V#
L:7WdgÂhid[jhiaa![¨hihkgij!Wgcjd\]kijaZÂg^
`g#-#.-%{Âjg&(#.-%

(%

HIJ:

6;HAÌIIJG
=¨\iVÂaZ\\_V
WdgÂ^ÂhVbVc#
IZ`jgai^Âea{hh#

'*
6;HAÌIIJG


H@DK7NWdgÂhid[jWdgÂ
7/)%A/&%.$&,-!*=/-%Xb![¨hiZ^`#

(#)-. ,.#.-%
{b{c$(%b{c

7:8@NWVgWdgÂ!`gb$\aZg!ÄkZgb{a,%Xb#
6C9G:LWVghiaa![¨hi
Wgcjd\hkgijaZÂg^!
`g#.#.-%{Âjg/&*#.-%



{Âjg/&&)#.-%

'#-*. &)#.-%
{b{c$+b{c

{Âjg/&.#.-%

{b{c$(+b{c

B{cVÂVgaZ\bZÂVaiVah\gZ^ÂhaV{KÏH6ZÂVBVhiZg8VgYhiVÂ\gZ^Âhaja{cjbbZÂWgZni^aZ\jbkmijbd\(hi^be^ad\a{ci`j\_VaY^

GBJB
I>AÌI>A7D
ÁHE6AA>CJ
B

*%",%
:CCB
:>G>6;
HAÌIIJ
G

6;HAÌIIJG

7_Âjb*%

",%V[ha{i
iV[hÅc^c\V
gZ^ci`jb
ai^Âia^ih\
d\
aajÂjbkg
jb/

HÓ;6G!HÓ
;67DGÁ!9
7DGÁHID;
CJG!GÖB
J7DGÁ!=>
!
AAJGD<B
6G<I;A:>G
GÅbjb
6
[ng^g\a¨h^a
Z\jb\VgÂ
]h\\cjb
d\cÅgg^hjb

Vgkgj#

6Á:>CHÃ:

HH6=:A<>



7aYh][ÂV'%&&%GZn`_Vk`*-*,'%% DE>Á/AVj\VgYV\&&"&-HjccjYV\V&("&,



 APRÅL  ,!5'!2$!'52

(%)-3-,). -%¨ '/2"!43*/6

GORBATSJOV FRETTABLADIDIS

Perestroika var nauðsynleg
Í þriðju grein sinni um heimsmálin segir Mikhaíl Gorbatsjov ekki hægt að byggja sósíalisma á öðru en lýðræði og ver tilraunir
sínar til að koma kerfisumbótum í Sovétríkjunum á sínum tíma.
Spurning: Telurðu ekki að þú
hafir gert mistök með því að
sundra austurblokk sósíalísku
ríkjanna í staðinn fyrir að bæta
úr vanköntum hennar og styrkja
þar með kosti hennar? Gerðirðu
ekki vonir milljóna manna að
engu sem þurftu á öðrum valkostum að halda við þann veruleika
sem þeir bjuggu við? Hugsanlega væri heimurinn þá ekki jafn
einskauta?
- Aníbal Pérez Sorolla, Spáni.
Svar: Þegar spurt er af einlægni
þarf að svara af einlægni.
Óbeint er þessi spurning gagnrýni á perestroiku, kerfisumbæturnar, og allt sem við gerðum í
landi okkar og um heim allan á
þeim tíma. Ég er ósammála þeirri
gagnrýni.
Ég hóf að hvetja til perestroiku
á miðjum níunda áratugnum til
þess að endurskipuleggja og endurbæta efnahagskerfi, stjórnkerfi
og þjóðfélagskerfi Sovétríkjanna.
Í Sovétríkjunum var stefnubreytingar af því tagi einkum og sér í
lagi þörf af innri ástæðum. Í landinu ríkti kerfi sem Jósef Stalín
byggði upp að grunni til. Skortur á lýðræði og frelsi hélt framtíð
landsins í spennitreyju.
Þíða Nikita Krústsjovs eftir
tuttugasta flokksþingið árið 1956
og efnahagsumbætur arftaka
hans Alexei Kosygin, sem lagðar voru til árið 1965 og miðuðu að
því að skapa hvata fyrir fólk til að
sýna frumkvæði, voru tilraunir
til að bregðast við þörfinni fyrir
raunverulegar breytingar.
En báðar þessar tilraunir voru
brotnar á bak aftur.
Ráðandi stétt Sovétríkjanna óttaðist nýjungar og steig á bremsurnar, kom í veg fyrir allar umbætur undir því yfirskini að verja
þyrfti árangur sósíalismans.

"LINDGATA 3TALÅNS
Um miðjan níunda áratuginn var
hins vegar orðið ljóst að ef áfram
væri haldið að ýta sovésku samfélagi áfram eftir brautum Stalíns myndi það enda í blindgötu.
Alls staðar gerðu menn sér grein
fyrir því að „við getum ekki lengur lifað svona“.
Ég man eftir að hafa í mars
árið 1985, daginn eftir að ég var
kosinn aðalritari flokksins, talað
við Andrei Gromyko, sem var utanríkisráðherra og sat í framkvæmdastjórn
Kommúnistaflokksins. Ég spurði hvort hann
teldi nauðsynlegt að hrinda af
stað víðtækum breytingum í
Sovétríkjunum. Hann svaraði
því til að breytingum „væri ekki
hægt að fresta lengur“ og að þær
væru brýnar fyrir bæði sovéskt
samfélag og austurblokkina alla.
Ég sagði honum að öll skildum við mæta vel hve erfitt þetta
myndi verða. En við yrðum að
láta til skarar skríða. Breytingar
mættu ekki bíða. Gromyko sagðist vera algerlega sammála mér.
4REGÈA KERFISINS
Spyrjandi telur að við hefðum
átt að verja og styrkja kosti sovétkerfisins og bæta úr ágöllum
þess. Þetta er það sem við reyndum að gera í upphafi með því að
leggja það til að framfarir í vísindum og tækni yrðu notaðar til
þess að hraða þróun þjóðfélagsins.
En fyrstu tvö árin af perestroiku sýndu fram á að efnahagsog stjórnmálahjól Stalínkerfisins væru orðin svo stirð og ryðguð að umtalsverðar framfarir
væru ekki mögulegar nema gera
á þeim breytingar. Íhaldsöflin í
innstu valdaklíkunni, flokknum
og stjórnsýsluskrifræðinu töfðu
fyrir umbótum og litu á perestroikuna sem tímabundið fyrir-
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bæri sem líða myndi hjá. Þeir
virtust hugsa sem svo: „Við lifðum af bæði Krústsjov og Kosygin
og við munum lifa lengur en Gorbatsjov líka.“
Eina aflið sem gat brotið þessa
mótspyrnu á bak aftur var alþýðan. Við urðum að gefa henni tækifæri til að taka þátt í breytingaferlinu. Þess vegna tókum við það
róttæka skref að hrinda í framkvæmd allsherjar umbótum í
stjórnmálum og koma á lýðræði
alls staðar.
Í raun og veru var perestroika
áætlun um félagslegt lýðræði.

6ALDAR¹N Å -OSKVU
Okkur tókst ekki alveg að
koma hugmyndum okkar
í framkvæmd. Það var
erfitt verk að gera umbætur á Sovétríkjunum,
með sínu risavaxna hervædda hagkerfi og fjölþjóðlega íbúafjölda. Við
gerðum mistök - stundum með því að vera of seinir til
verka, stundum með því að reyna
að hraða málum um of. Afdrifaríkt verðfall á olíu úr 25 dollurum
á tunnu niður í 10 dollara á tunnu
árið 1986 kom sér mjög illa fyrir
efnahagsleg og félagsleg áform

okkar með perestroikunni.
Í ágúst árið 1991 settu afturhaldssamir andstæðingar perestroiku á svið valdarán. Þeir sendu
hermenn út á göturnar og settu
mig í einangrun á Krímskaga.
Þeir reyndu að færa hjól tímans aftur til þess sem var áður
en perestroika kom til sögunnar. Þeir voru að flýta sér vegna
þess að fáum dögum síðar átti að
undirrita nýjan samning um nýtt
bandalag Sovétlýðveldanna.

FALL FYRIR PERESTROIKU
Þótt gömlu Sovétríkin hafi að nafninu til verið sambandsríki voru

sú leið sem fara þurfti til að forðast upplausn, byggja á árangri
fortíðarinnar og þróast áfram til
framtíðar.
Valdaránið fór út um þúfur. Aðstandendur þess voru handteknir.
Samt sem áður var það alvarlegt
áfall fyrir perestroiku. Bandalagssamningurinn var aldrei
undirritaður og grafið hafði verið
undan trúverðugleika og áhrifavaldi bæði mínu og hinna nýju
lýðræðisstofnana.
Þetta opnaði smugu fyrir annan
hóp af andstæðingum perestroiku - róttæka gervilýðræðissinna undir forystu Boris Jelts-

inu. Margar þjóðir fengu frelsi til
að kjósa sér framtíð sína sjálfar.
Hættuna á kjarnorkuhelför, sem
hefði gert allt tal um aðra þróun
samfélagsins marklausar, fólum
við fortíðinni á vit.
Ég er sammála spyrjanda um að
hafna heimi sem er einskauta. En
ég finn ekki til neinnar eftirsjár
gagnvart átakaheimi fortíðarinnar
og enn síður eftir veröld sem skiptist í andstæðar óvinafylkingar. Ef
við skoðum grannt þann heim sem
blasir við okkur í dag þá sjáum við
strax að hann er ekki - og getur
ekki verið - einskauta. Tilraunir til
að stofna ný heimsveldi hafa farið
út um þúfur. Jafnvel Bandaríkin þurfa að viðurkenna,
þótt þau séu treg til þess, að
einhliða valdbeiting hefur
ekki virkað.

Þeir virtust hugsa sem svo: „Við lifðum af
bæði Krústsjov og Kosygin og við munum
lifa lengur en Gorbatsjov líka.“
þau í raun og veru niðurnjörvað
miðstjórnarríki. Nýi bandalagssamningurinn hefði veitt lýðveldunum tækifæri til þess að þróast
í æ meiri mæli með sjálfstæðum
hætti sem hluti af lýðræðislegu
sambandsríki. Valddreifing var
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ín Rússlandsforseta. Með því
að eyðileggja bandalagið okkar
steyptu þeir milljónum borgara
þess í miklar þrengingar eftir að
þeir voru skyndilega orðnir borgarar í mismunandi ríkjum.
Tímabil Jeltsíns var afneitun
perestroiku, ekki áframhald hennar. Þetta tímabil leiddi af sér tvíþætta hnignun í framleiðslunni og
olli djúpum klofningi í samfélaginu
milli hinna fáu auðmanna og hinna
fjölmörgu sem voru fátækir.

,¾RDËMUR  ALDARINNAR
Sá lærdómur sem við ættum að
geta dregið af 20. öldinni er að fólk
hefur hafnað bæði „sósíalisma“
Stalíns, sem var án lýðræðis, og
einnig frelsinu og hinum „villta
kapítalisma“ Jeltsínáranna. Samt
sem áður hefur mikilvægasti afrakstur perestroiku - lýðræðislegt
frelsi ásamt pólitísku og efnahagslegu fjölræði - varðveist. Í Rússlandi leita menn nú að leið Rússlands til samfélags frelsis og réttlætis.
Ekki má heldur gleyma því að
það var perestroika sem opnaði
leið til þess að ljúka Kalda stríð-
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&RAMTÅÈ PERESTROIKU
Ég er sannfærður um að
stjórnmálastefnur
sem
byggðar eru á þeirri nýju
hugsun sem leiddi af sér endalok
Kalda stríðsins munu á endanum
bera sigur úr býtum. Bæði hægri
íhaldsöflin og vinstri sósíalistar ættu að skoða hvaða lærdóm
draga má af 20. öldinni. Hægrimenn munu á endanum átta sig á
því að sú stefna sem eykur bilið
milli ríkra og fátækra er uppskrift að þjóðfélagssprengingu
sem hefur skelfilegar afleiðingar
í för með sér, og viðvörunarljósin
má nú þegar sjá blikka í ýmsum
heimshlutum.
Hvað varðar vinstriöflin þurfa
þau að læra að standast freistingar valdhrokans, sem dregur úr
trúverðugleika sósíalískra hugmynda, og losa sig við þá blekkingu að ríkisvaldið sé almáttugt.
Valkosturinn sem þau bjóða upp á
verður að vera lýðræðislegur.
Ég vona að 21. öldin verði öld
lýðræðislegrar
keppni
milli
ólíkra leiða til að nálgast þróun
þjóðfélagsins. Perestroika, sem
stefndi að auknu frelsi, réttlæti
og virðingarverðu lífi fyrir alla,
var raunhæfur valkostur. Ég er
sannfærður um að framtíðin mun
staðfesta það.
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Að rækta garðinn sinn
Sú mýta hefur viljað loðað við íslenska listamenn að þeir fái innblástur til sinna fjölbreyttu og framúrskarandi verka úr frumkrafti íslenskrar náttúru þó að sumir þeirra hafi vart komið út fyrir Kjalarnesið árum saman. Nemendur í Listaháskóla Íslands
ætla að snúa þessi goðsögn á haus, brjóta niður mörkin milli borgar og sveitar í sumar og skipuleggja „sjálfssprottnar“ listahátíðir í afskekktari bæjum úti á landi.

H

ver segir að það
sé ekkert að gerast úti á landsbyggðinni? Í hugum listafólks er
þar gósenland en
eitt af aðalmarkmiðum verkefnisins Díónýsía er að efla tengsl
við landsbyggðina og þá ekki aðeins hjá nemendum í Listaháskólanum heldur öllum þeim sem vilja
taka þátt í að rífa niður múrana.
Undirbúningshópur, sem skipaður er nemendum úr öllum deildum Listaháskólans, vinnur nú að
því að safna saman áhugasömu
fólki með frjóar hugmyndir til að
sækja heim mismunandi sveitarfélög og vinna með íbúum á staðnum að fjölbreyttri listsköpun.
„Það er svo mikil útrás á Íslandi
– nú stefna allir til útlanda og
mikið er um það að fólk sé bara að
sýna eða spila erlendis. Það hefur
kannski aldrei komið út á landsbyggðina í þeim tilgangi, né unnið
með neinum þar. Það er eiginlega
orðið styttra til Berlínar en Dalvíkur,“ segir Páll Ragnar Pálsson
sem er einn af skipuleggjendum
verkefnisins. „Það er stór partur
af hugmyndafræði okkar að fólk
rækti garðinn sinn og skoði hvaða
blóm spretta þar.“
Áherslan er á samstarf og munu
þátttakendur koma úr ólíkum
áttum og vinna með alla miðla,
þar verður til dæmis tónlistarfólk,
myndlistarmenn,
rithöfundar,
leikhúsfólk og fræðimenn. Búið
er að merkja dagsetninguna inn á
dagatalið, tímabilið frá 9.-19. júní
verður líflegt á landsbyggðinni.
Verið er að huga að endanlegum
staðarákvörðunum en bæir á borð
við Bolungarvík, Hofsós, Djúpavík á Ströndum, Stöðvarfjörður
og Borgarfjöður eystri eru á korti
hópsins. Einnig er stefnt að því að
skrásetja viðburði og vinnuferla á
hverjum stað, setja upp sýningu í
höfuðborginni í vetur og gefa út
bók um verkefnið.

3AMVINNA OG TENGSL
Hulda Rós Guðnadóttir er í þessum hugsjónahópi og hún rekur
hugmyndina til ferðar sem nemendur í myndlistar- og hönnunardeild skólans fóru árið 2000.
Sú ferð heppnaðist afar vel en
þá heimsóttu nemendur bæi við
hringveginn. Nú er hins vegar
markmiðið að sækja heim staði
sem ekki eru í þeirri alfaraleið
og bjóða fleirum að taka þátt.
„Fyrst vildum við gera þetta að
samstarfi milli nemenda í öllum
deildum skólans. Listaháskólinn
er mjög dreifður skóli og margir nemendanna væru til í að vinna
meira saman. Síðan óx hugmyndin og við ákváðum að stækka
þetta enn og takmarka okkur ekki
við skólann,“ segir Hulda. Hún
áréttar að verkefnið muni einnig
brjóta niður hvers konar huglæga
múra hvort heldur milli þátttakenda, listafólks eða íbúanna á
hverjum stað.
Hugmyndin er að hópar muni
dvelja á hverjum stað í tíu daga en
í hverjum hóp verði listafólk með
ólíkan bakgrunn. „Við hvetjum
þátttakendur til þess að kynna sér
staðhætti og setja sig í samband
við fólk á staðnum,“ segir Friðrik Svanur Sigurðarson. „Ef það
eru kórar eða leikfélög á staðnum,
einhver sem spilar á hljóðfæri eða
framleiðslufyrirtæki sem geta
gefið efni þá er hægt að nýta allt
slíkt. Mikilvægast er að fá fólk til
þess að vinna saman og nýta það
sem hvert bæjarfélag hefur upp á
að bjóða.“
Hulda áréttar að markmiðið sé
ekki að listafólkið komi á staðinn með tilbúið verk til þess að
skemmta heimamönnum heldur
séu þarna einstaklingar að hittast
– fólk af öllu landinu sem kynnist
í gegnum vinnu sína og geti síðan
byggt á þeirri reynslu sinni til

framtíðar. „Þetta er ekki miðstýrt
verkefni heldur erum við að búa
til vettvang. Ef fólk er með hugmyndir þá hjálpum við til við að
koma henni í framkvæmd,“ segir
hún. „Til dæmis ef tónskáld vill
láta frumflytja nýtt verk í sumar
þá getum við kannski hjálpað,“
bætir Friðrik við.

%KKI SKILGREINA UM OF
Hópurinn útskýrir að engin leið
sé að lýsa því hvernig verkefninu
verður háttað á hverjum stað. Það
mótist af þátttakendum hverju
sinni og þeim aðstæðum sem
heimamenn hafa upp á að bjóða.
Þau hafa líka forðast að skilgreina
verkefnið um of. „Við viljum heldur ekki ýta of mikið á að það komi
einhver afurð eða verk út úr starfinu á hverjum stað,“ segir Guðmundur Hallgrímsson og áréttar
að þrátt fyrir að þátttakendurnir
muni hafa einhverjar hugmyndir þegar þeir leggja upp í ferðina
geti allt gerst og hið ófyrirsjáan-

undir að það sé mjög krefjandi og
skemmtilegt fyrir listafólkið að
takast á við nýja áhorfendur. „Það
er meira frelsi í því, þátttakendur
verða ekki að gera eitthvað bara
fyrir sig og sína heldur eitthvað
allt annað,“ segir Arna Sigrún
Haraldsdóttir.

2ËMANTÅK Å LOFTINU
Hulda segir að erlendir listamenn
sem sæki hingað séu ekki endilega
bara að koma til Reykjavíkur til
þess að vinna. „Það er líka sífellt
verið að tala um að fólk vilji flytja
af landsbyggðinni, til dæmis frá
Vestfjörðum. Ég finn fyrir miklum áhuga hjá listafólki í kringum
mig sem vill flytja þangað. Hjá
þessum hópi er mikill áhugi fyrir
landsbyggðinni – þar eru staðir
sem hafa upp á margt að bjóða.“
Páll Ragnar tekur undir þetta: „Ég
myndi segja að það væri draumur allra listaspíra núna að búa
úti á landi.“ Arna bendir einnig
á að tíðarandinn nú einkennist

Ég myndi segja að það væri
draumur allra listaspíra núna að
búa úti á landi.
lega sé kannski það mest spennandi við framtak sem þetta.
Hulda bendir á að tækifæri sem
þetta sé ótrúlega gott fyrir ungt
listafólk sem sé vanara ákveðnu
andrúmslofti í höfuðborginni. „Það
er líka allt öðruvísi að heimsækja
einhvern stað sem ferðamaður. Í
gegnum svona verkefni kynnist
maður betur því sem er að gerast á hverjum stað.“ „Það er líka
allt annar hópur sem kemur að sjá
og upplifa listina. Hér í bænum
er það mikið til sama fólkið sem
mætir og það er ákveðin viðtekin „hegðun“ eða kunnugleiki, til
dæmis á myndlistarsýningum.
Ég hef trú á því að fólk sem ekki
er vant að mæta á myndlistarsýningar eða uppákomur muni
ekki liggja á skoðunum sínum
og það sé mjög gott fyrir okkur,“
segir Guðmundur og Friðrik tekur

af mikilli rómantík. „Mér finnst
þetta verkefni passa mjög vel við
það andrúmsloft. Það er eitthvað
svo rómantískt að leita rótanna og
stefna út í sveit.“
Í þessum hóp eru bæði miðbæjarrottur, Reykvíkingar og aðrir
sem eru ættaðir utan af landi.
„Mér finnst ég hafa meiri tengsl
við Berlín heldur en landsbyggðina,“ segir Hulda íbyggin og sumir
í hópnum taka undir það. „Ég
myndi segja að ég hafi mjög sterk
tengsl við landsbyggðina þó að ég
sé miðbæjarrotta í húð og hár,“
bætir Páll Ragnar við.
Friðrik segir að viðtökurnar hjá
sveitarfélögunum hafi verið mjög
góðar. „Við höfum fengið mjög
jákvæð viðbrögð hjá fólki úti á
landi. Það eru allir ofsahressir
og vilja endilega fá okkur í heimsókn.“ Vandinn sé því ekki áhuga-

leysi heldur hafi stærsta ljónið á
veginum verið dýr ferðakostnaður. „Það vantar alveg svona lággjaldarútufélag á Íslandi,“ segir
Guðmundur. Sveitarfélögin eru í
raun stærstu styrktaraðilar verkefnisins en þau munu sjá þátttakendum fyrir sýningaraðstöðu
og gistirými á meðan á verkefninu stendur. „Við gætum ekki gert
þetta án aðstoðar frá þeim,“ segir
Hulda en allir skipuleggjendurnir
vinna sitt í sjálfboðastarfi í eigin
frítíma. Hluti vinnunnar er að
afla styrkja fyrir verkefnið. „Það
er greinilegur vaxandi áhugi hjá
fyrirtækjum og stofnunum sem sjá
verðmætin í menningu og hverju
hún skilar,“ útskýrir Friðrik. „Við
bendum þeim á að ef þau styrkja
okkur er ekki verið að styrkja einhvern einn listamann heldur fjárfesta í framtíðinni,“ segir hann
og bætir við: „Allir sem eru eitthvað verða með í þessu verkefni!“
Hópurinn skellihlær að skensinu
en svo áréttar Hulda að vissulega
sé þarna að verða til ný hugsun í
menningarstarfinu og að þátttakendurnir muni án efa verða áberandi í listalífi komandi ára.
Verkefnið á borð við Díónýsíu hefur endalausa vaxtarmöguleika og segist hópurinn vonast
til þess að framtakið verði fyrirmynd fyrir svipaðar uppákomur í
framtíðinni og þurfi þá ekki endilega að tengjast Listaháskólanum.
Svo opni þessar heimsóknir fyrir
möguleikann á frekari samstarfi
milli einstaklinga og bæjarfélaga,
til dæmis varðandi vinnustofur eða sýningarhald. „Svo verða
kannski til svona pör, jafnvel börn
líka,“ segir Friðrik og vísar til
þess að þátttakendur geti þannig
reynt að stuðla að fólksfjölgun á
landsbyggðinni.
„Það væri að minnsta kosti
magnað að geta snúið aftur á einhverra þessara staða,“ segir Páll
og hópurinn tekur undir að tengslin séu ef til vill mikilvægari heldur en að koma á hefð fyrir árlegrum uppákomum. „Já, það væri
náttúrulega best ef þetta gerðist
af sjálfu sér og fólk færi út á land
til að gera eitthvað af viti,“ segir
Guðmundur að lokum.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS
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Metnaðurinn
rekur mig áfram
Karl Berndsen hárgreiðslumeistari hefur verið búsettur í London síðustu
tíu árin þar sem hann hefur farðað og greitt mörgum af stærstu stjörnum
samtímans. Karl segir tískubransann harðan og þegar öllu sé á botninn
hvolft velti velgengnin á hæfileikum til að aðlagast öðru fólki sem og listrænum hæfileikum. Indíana Ása Hreinsdóttir ræddi við Karl um baráttuna
um velgengnina í hringiðu tískunnar.

G

runnurinn er ekki
alltaf jafn fagur
í raun og hann
birtist
í
blöðum og tímaritum
enda
heilu hersveitirnar af fagfólki sem standa
að baki hverri myndatöku, svo
ekki sé minnst á alla tölvuvinnuna sem unnin er eftir á,“ segir
Karl Berndsen hárgreiðslumeistari, sem búsettur hefur verið í
London síðastliðin tíu ár þar sem
hann hefur unnið með mörgum
af skærustu tónlistarstjörnum
og fyrirsætum samtímans. Karl
hefur bæði starfað við förðun og
hárgreiðslu en hann vinnur með
umboðsmanni sem selur hann í
hin ýmsu verkefni. „Fyrstu árin
einbeitti ég mér meira að förðuninni en síðustu fimm árin hef ég
verið með meiri áherslu á hárið
þótt förðunin fylgi enn með. Mest
hef ég unnið við myndatökur
fyrir blöð og tímarit, stórar sýningar fyrir alla helstu tískuhönnuði heims, tónlistarmyndbönd
fyrir poppstjörnur og hljómsveitir, unnið með kvikmyndastjörnum
og módelum,“ segir Karl og bætir
við að starfinu fylgi mikil ferðalög og því megi segja sem svo að
hann hafi búið í ferðatösku síðasta áratuginn.

'LAMÒRINN HEILLAÈI
Karl er fæddur og uppalinn á
Skagaströnd. Áhugi hans á förðun
og hárgreiðslu vaknaði snemma
en hann reyndi fyrst fyrir sér í
Hótel- og veitingaskólanum. „Á
þessum tíma fóru allir strákar í
rakarann en ég hafði engan áhuga
á því. Ég var eini karlmaðurinn af
48 nemendum í hárgreiðslu og ég
fann strax hvað ég átti vel heima í
þessu fagi og öllu sem því fylgdi,“
segir Karl sem komst að sem nemi
hjá Elsu Haraldsdóttur. „Hjá Elsu
lærði ég óstjórnlega þolinmæði
sem nauðsynleg er í þessu starfi.
Elsa breytti mér sem persónu og
fann í mér listamanninn. Fljótlega langaði mig að skoða í kringum mig og flutti til Brussel og
var þar í nokkra mánuði og eftir
að hafa komið til Íslands í millitíðinni skellti ég mér til Los Angeles þar sem ég starfaði á Sunset

Boulevard í tæpt ár sem var ótrúleg lífsreynsla. Þótt sólin og glamúrinn heillaði hefði ég orðið að
vera kyrr í fimm ár til að fá græna
kortið og það var ég ekki tilbúinn
til að gera. Þess vegna kom ég
heim og opnaði Kompaníið með félaga mínum. Með opnun stofunnar settum við ímynd hárgreiðslustofa upp á annað plan,“ segir Karl
og bætir við að á þeim tíma hafi
heimsmaðurinn í honum verið
vaknaður. Fimm árum seinna
seldi hann sinn hlut, stokkaði upp
og flaug á vit ævintýranna og lenti
í London.

"L¹TT SKJALDARMERKI EKKI NËG
Karl segir tískubransann harðan
og að árangur byggist á úthaldi og
þrautseigju. „Þegar öllu er á botninn hvolt veltur þetta á þínum persónuleika og hæfileikum til að aðlagast öðru fólki og auðvitað listrænum hæfileikum þínum og
framsýni. Íslendingum finnst oft
sjálfsagt að aðrir Íslendingar nái
langt en það kemur hins vegar
ekkert af sjálfu sér. Það er ekki
nóg að eiga blátt vegabréf með íslenska skjaldarmerkinu. Ég varð
fyrir miklu áfalli þegar ég kom út
því þarna ertu ekki að keppa við
tíu eða tuttugu manns heldur tíu
þúsund manns. Metnaðurinn rak
mig hins vegar áfram. Mig langaði
að skilja eitthvað eftir mig,“ segir
hann og bætir við að hann hafi
smám saman lært á bransann.
3NÕST UM METNAÈ HUGSJËN
OG ÖOLINM¾ÈI
Aðspurður hvort heppni hafi ekki
átt sinn hlut í velgengninni segir
hann svo vera, rétt eins og í lífinu yfir höfuð. „Þetta snýst um að
vera á réttum stað á réttum tíma
og ná að kynnast fólki sem er að
gera góða hluti og er á hraðferð
inn í framtíðina,“ segir hann og
bætir við að þeir sem ætli sér að
stíga inn í þennan heim verði að
eiga tíu ár af þolinmæði áður en
þeir geti ætlast til þess að hjólin fari að snúast. „Þetta snýst um
að lifa af. Það kemst enginn inn í
bransann á einni nóttu, liðið verður að fá að lykta af þér. Þetta snýst
um metnað, orku, hugsjón og þolinmæði til að sitja og bíða.“

%INSTEFNA Å TÅSKU ¹ ¥SLANDI
Karl hefur undanfarið haft annan
fótinn á Íslandi þar sem hann
á verslunina Næs Connection í
Hæðasmára ásamt systur sinni og
mági. Þannig hefur hann náð að
fylgjast með lífinu hér og er með
sínar skoðanir á hlutunum. „Ég
hef fylgst með hvað hefur verið
að gerast og finnst frábært hversu
mikið er af ungu og hæfileikaríku
fólki með sínar draumahallir líkt
og ég. Við þá segi ég: byggiði hallirnar nógu stórar, því þótt aðeins
náist að reisa helminginn í raunveruleikanum þá sitjiði samt eftir
með dágóðan slatta. Ég iða í skinninu að hafa meiri áhrif á ýmislegt
hér hvað snertir fegurð og tísku og
nýta þekkingu mína og reynslu af
tískuheiminum. Námskeið koma
þar sterklega til greina. Íslendingar eru sannarlega með þeim
myndarlegustu í heiminum. Mér
virðist þó vera of mikil einstefna
hér í tísku og íslenskar konur sérstaklega helst til mikið steyptar
í sama mótið. Mín hugsjón er að
laða fram það fegursta í hverri
konu. Þetta er ekki bara spurning
um útlit, þetta er líka spurning um
líðan og sjálfsmynd. Mér finnst ég
fyrst hafa fengið almennilega tilfinningu fyrir þessu þegar ég fór
út í förðunina, þá sá ég konuna
frá nýju sjónarhorni og áherslur mínar breyttust. Mitt markmið er að ná fram persónutöfrum
og kvenleika konunnar þannig að
hún upplifi sig sem kvenlegasta
og glæsilegasta og óháð duttlungum tískunnar, þótt hún sé auðvitað
alltaf til viðmiðunar. Þar hugsa ég
líka út frá andlitsbyggingu, persónuleika, litarhafti og líkamsburði. Það sama á við í förðuninni,
þar verður rauði þráðurinn alltaf að vera hvað undirstrikar fegurð og kvenleika konunnar. Mín
helsta „mission“ í augnablikinu
er að hafa áhrif á gjörning þann
sem á sér hér stað á augabrúnum íslenskra kvenna, þar er fátt
eftir sem minnir á náttúrufegurð.
Einnig að fá konur til að slaka á
púðurdósinni og púðra ekki niður
allt lífsmark úr andlitinu svo eitthvað sé nefnt. Ég vildi óska að
hér yrðu gerðar meiri kröfur til
menntunar og þjálfunar förðun-
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arfræðinga og svokallaðra stílista sem spretta hér upp unnvörpum sem fífill í túni á góðum degi.
Einnig eru of margir sjálfskipaðir tískugúrúar hér á veikum forsendum að mínu mati.“

%INMANALEGT Å STËRBORGINNI
Karl hefur komið sér upp góðum
samböndum í tískuheiminum og
getur valið þar úr þeim verkefnum sem vekja áhuga hans. „Eftir
öll árin úti hefur hugurinn leitað
meira heim og ég er kominn að
þeim tímapunkti í lífinu að tengslin við vini og ættingja og íslenska
náttúru hafa orðið dýrmætari með
hverjum deginum. Þótt lífið geti
verið glamúr og gleði í stórborginni þá er þar oft einmanalegt. Ég
er aðeins að leysa landfestar úti
og hef nú aðsetur bæði í London
og Reykjavík.“ Karl hefur farðað
og greitt mörgum stórstjörnum og
kippir sér vanalega ekki upp við
það þótt hann fari höndum um hár
fræga og ríka fólksins. Hann segir
mikilvægt að vera trúr sínum viðskiptavinum því þótt stjörnurnar
borgi stórar fúlgur sé það ekki aðeins fyrir reynsluna heldur einnig
fyrir þögnina. „Þú sérð á bak við
grímuna og öll leyndarmálin og til
að komast áfram þarftu að hafa
vit til að halda þér saman á réttum stöðum,“ segir hann og viðurkennir að Ísland sé líklega of lítið
fyrir hann en þó elski hann að geta
gengið út og fengið ferskan vind-

inn í andlitið. „Ég ætla að vera
klofvega yfir Atlantshafið,“ segir
hann hlæjandi.

&JÎLSKYLDAN DÕRM¾TUST
„Eftir allan hasarinn er góð tilhugsun að ganga inn á hárgreiðslustofu og hafa tíma til að
sinna áhugamálum mínum eins
og t.d. ljósmyndun og stílíseringu
í kringum þær. Ég get samt ekki
snúið baki við bransanum enda
væri það fáránlegt að vera búinn
að berjast í áratug fyrir því sem
ég hef barist fyrir og henda því
svo frá sér þegar maður er loksins
farinn að sleikja rjómann. Stóru
verkefnin koma hins vegar ekki
daglega og í dag get ég valið úr
og sleppt minna spennandi verkefnum. Það sem mér þótti spennandi og eftirsóknarvert þegar ég
var að byrja í þessu heillar mig
ekki lengur. Enn ein vinnuferðin og enn eitt flugið heillar ekki
alltaf eins mikið. Þetta var gaman
til að byrja með en maður verður ekki yngri. Í dag er vináttan
og fjölskyldan dýrmætari. Ætli
það megi ekki segja að hjartað
sé farið að taka völdin af egóinu.
Í farteskinu hef ég nú troðfulla
tösku af minningum og reynslu
og þessi tími hefur verið allrar
þeirrar steinsteypu virði sem ég
hefði eignast hefði ég verið kyrr
á Íslandi. Þú ferð ekki með steinsteypuna með þér í gröfina heldur
minningarnar.“N
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Fer vandræðalega oft
í Bubble-shooter
Hvert er takmarkið? Núna er
það að komast til útlanda í sumar.
Hvar ertu hamingjusömust?
Úti á landi eða á leiksviðinu.
Hvað þolir þú ekki í fari annara? Hroka og hleypidóma.
Dýrmætasta eignin? Vinir og
fjölskylda.
Hvar myndir þú búa ef þú hefðir algerlega frjálst val? Á Íslandi
og New York.
Uppáhaldsplatan þín? Thriller með Michael Jackson. Fyrsta
platan sem ég eignaðist.
Þú ert að fara á grímuball og
mátt fara í hvaða búning sem er.
Í hverju ferðu? Fósturbúningnum úr Legi, hann er svo fyndinn
og flottur.
Hvaða lifandi persónu berðu
mesta virðingu fyrir? Mömmu
minni.

Hvaða frasa ofnotar þú? „ókey
bæ!“
Ef þú ættir tímavél, hvert
myndir þú fara og af hverju?
Til framtíðar, af því ég er svo
forvitin.
Hvað gerir þig þunglynda? Aðgerðarleysi.
Hvernig slappar þú af? Fer í
gufuna í Vesturbæjarlauginni.
Áttu þér neyðarlega nautn?
Ég fer vandræðalega oft í
„bubble-shooter“.
Ef þú hefðir ofurafl, hvert
myndi þitt vera ?
Ég væri þá svona ofur-leikkona
sem gæti þannig brugðið sér í
allra kvikinda líki og leikið alla út
í horn.
Hvað er uppáhaldsorðið þitt?
Get ekki valið á milli „hæ“ og
„bæ“. Hvoru tveggja alveg frá-
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GAUS OG *OHN ,ENNON VAR SKOTINN
 (5.$!6!¨) ²TSKRIFAÈIST SEM
LEIKKONA FYRIR T¾PU ¹RI OG ER UM
ÖESSAR MUNDIR AÈ LEIKA Å SÎNG
LEIKNUM m,EGn Å ¶JËÈLEIKHÒSINU

bær orð, ef orð má kalla.
Ef einhver myndi gera kvikmynd um líf þitt, hver ætti að
leika þig?
Dóra Jóhannsdóttir leikkona
myndi eflaust skila óaðfinnanlegri túlkun.
Hvaða lag myndir þú vilja láta
spila í jarðarförinni þinni?
Mér er nokk sama sosum, þar
sem ég verð ekki einu sinni viðstödd eðli málsins samkvæmt.
Hvernig viltu að fólk minnist þín? Með bros á vör og sól í
hjarta.
Hvað er mikilvægasta lexían
sem þú hefur lært í lífinu?
Hver er sinnar gæfu smiður.
Segðu okkur leyndarmál.
Ha ha, ég segi ekki frá leyndarmálum, sorrý. Ókey bæ!
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*OSH 'ROBIN 4ËLFÖÒSUNDKALL TIL
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V¾L (J¹LP
+RUMMASKUÈIÈ ¥SLAND «ÖOLANDI
AÈ FARA ÒT ¹ LÅFIÈ OG HITTA ALLA
DRAUGA FORTÅÈARINNAR
2OKKOKKË
(VAÈ ÖURFUM
VIÈ AÈ SEGJA
ÖETTA OFT /J
OJ OJ
¶RÎNGAR GALLA
BUXUR ¶EGAR
ALLIR SEM VORU
MEÈ FEITA
RASSA OG STËRAR
MJAÈMIR FËRU Å
Ö¾R URÈU Ö¾R
VONLAUSAR

MARKAÐURINN
Vorum að fá ﬂott úrval tréleikfanga frá Þýskalandi

Náttúruleg gæði

“HEROS TRÉLEIKFÖNG”
Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga
Laugaveg 116 við Hlemm
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Nætursöngur hermanna

.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
-ENNIRNIR LIFA
Mennirnir lifa eins og þeir væru
dauðir og útskúfaðir, umluktir ragmennsku sjálfra sín og illu auga náungans. Sá einn, sem á skjól móðurástarinnar, blindni barnshugans og
mild örlög, getur um stundarsakir
lifað í þeirri blekkingu, að helvítið,
sem mennirnir hafa gert úr heiminum, sé sælustaður.
Gunnar Gunnarsson: Fjallkirkjan (þýðing Halldórs Laxness).
+ORTER FYRIR KOSNINGAR
Er það ekki ný tíska hjá stjórnmálamönnum að þrástagast á
þessu aulalega orðalagi að eitthvað gerist „korter fyrir kosningar“? Einhvern veginn finnst mér
þetta ósköp barnalegt og óvandað málfar. Þykir háttvirtum þingmönnum það fínna eða frumlegra en „rétt fyrir“ eða „á síðustu
dögum fyrir“ kosningar?
&ENGITÅMI
Í leiðara Fréttablaðsins 18. mars er
laglega komist að orði: „Stélfjaðrir stjórnmálamanna eru vel sperrtar um þessar mundir.“ En framhaldið er öllu lakara: „Fengitíminn
er hafinn og öllum ráðum beitt við
atkvæðaveiðar.“ Höfundur virðist ekki skilja orðið fengitími sem
merkir sá tími árs þegar dýr eru
reiðubúin til mökunar. Þótt ýmislegt misjafnt sé sagt um þingmenn,
þá er þeim ekki hleypt til. Og tæpast tengjast veiðar fengitíma.
c STUÈLA AÈ ÖRËUN F¹T¾KTAR
Í grein í Mbl. 18. mars er rætt um
fyrirtæki sem vilja styrkja viðskiptatengsl við framleiðendur í fátækum löndum og stuðla þannig að
„þróun og takmörkun fátæktar“.

Hvernig er hægt að gera það
samtímis? Vilja þessi fyrirtæki
virkilega stuðla að þróun fátæktar? Þróun merkir efling, framför,
framgangur, framrás, framvinda,
gróska. Hér virðist skorta eitthvað í hugsun höfundar.

%R HÒN T¹GRÎNN
„Hún er tágrönn …“ skrifar Víkverji í Mbl. 19. mars. Þetta sést
því miður oft, en er misskilningur. Þetta samsetta orð er ekki
dregið af tá heldur tág. Hún er
tággrönn, grönn eins og tág sem
merkir löng rótartaug, sbr. tágakarfa.
!È SÕNA OSTI VEIÈI
„Góðum erlendum osti er sýnd
veiðin en ekki gefin …“ segir í
myndatexta í Fréttablaðinu 20.
mars, – og er alveg hrein makalaust! Það er ekki á þágufallið
logið! Til hvers ætti nú að sýna
osti veiði? Orðtakið segir eitthvað
er sýnd veiði, þ.e. ekki eins auðfengið og sýnist.
!È STUNDA KYNLÅF
Frá því er sagt í undirfyrirsögn
í Fréttablaðinu 20. mars að piltur sakaður um nauðgun hafi
sagt stúlkuna „hafa samþykkt að
stunda kynlíf inni á salerninu“.
So. stunda merkir að fást við eitthvað, svo sem nám eða fiskveiðar, en er ekki haft um eitt skipti.
Þetta er því furðulegur áburður á
vesalings stúlkuna.
"RAGHENDA
70 ár: þau sýnast ekki sein
að líða.
Því er eftir engu að bíða
og engu mun ég framar kvíða.

6ILJI MENN SENDA MÁR BRAGHENDU EÈA GËÈFÒSLEGAR ¹BENDINGAR
NPN VORTEXIS

Ég átti ekki von á því að geta haldið páskana hátíðlega í íslamska
lýðveldinu Íran. En eins og um
flest annað sem ég hafði gert mér
í hugarlund áður um þetta land þá
hafði ég rangt fyrir mér. Í Teheran
býr stór hópur fólks af armensku
bergi brotnu og þetta fólk er kristið. Það vill svo skemmtilega til að
ein gömul nágrannakona mín er
frá Armeníu. Hún er eins konar
amma mín hér í Teheran, bakar
kökur, gefur mér tyrkneskt kaffi
og spáir í bolla fyrir mér. Hún
talar auðvitað enga ensku en það
er allt í lagi. Dótturdóttur hennar er oft hjá henni og túlkar. Ég
hef hálfpartinn verið ættleidd af
hennar armensku stórfjölskyldu
og að sjálfsögðu var ég með í
öllum páskahátíðarhöldum.
Fyrir páskamáltíðina var drukkið sérrí með oblátu útí og farið
með bæn. Páskaeggin voru máluð
og páskaskraut hengt á greinar.
Á páskadag fór ég í kirkju og talaði við Guð. Armenar eiga nokkrar kirkjur í Teheran og aðalkirkjan var eins félagsmiðstöð, þar var
troðið útúr dyrum og unga fólkið
aðallega komið til að hitta hvort
annað. Fyrir innan hliðið á kirkjunni eru engar slæður nauðsynlegar og þar getur þessi þjóðfélagshópur haldið sínum hefðum í
friði. Armenar eiga líka „social“
klúbb í Teheran sem er undanskilinn íslamska „dresskódinu“. Það
er ýmislegt sem
fer fram fyrir
luktum dyrum í
Íran.
Þannig
eru
það
mismunandi hópar sem
skapa mismunandi senur í
þessari borg. Og
bilið milli þessara hópa getur
verið ansi breitt. 03+!-!452 ¥ ¥2!.

steinvegg og inngangurÞannig er ég orðin vön
inn vígalegt málmhlið með
því að sjá löggur og hertilheyrandi hlerum. Fyrir
menn úti um alla borg.
utan hliðið standa herKomandi frá friðsæla Ísmenn vörðinn allan sólarlandi fannst mér það
hringinn.
hálf skrítið í fyrstu. Sérstaklega ungu strákana í
Fyrir innan hliðið mátti
græna hermannagallanheyra evrópsk ungmenni
um, klossunum og með
tala frönsku, þýsku, ensku
rifflana í fanginu. Í Teherog persnesku meðal Írana.
an standa hermenn vörðSendiráðsfólk heldur víst
(!..! "*®2+ ¥
inn allan sólarhringinn.
hópinn. Þessi partísena
¥2!.
Úti um allar götur eru litlhefði getað átt sér stað
ir klefar eins og lokaðir símaklefhvar sem er í Evrópu, sami fatnar þar sem þessir strákar sitja dag
aður, tónlist, veitingar og að sjálfog nótt.
sögðu áfengi þó það sé stranglega
Ég hef nokkrum sinnum þurft
bannað í íslamska lýðveldinu.
að fara á lögreglustöðina hér til
Þegar við biðum um miðja nótt
að framlengja pappírana mína. Þá
fyrir innan hliðið eftir leigubílnþarf ég að fara í gegnum hóp af
um til að keyra okkur heim kíkti
þessum hermönnum, það er leitég út um lítið gægjugat. Gatan
að á mér og eldri kona í chador
var algjörlega auð og allt með
lagar til höfuðklútinn á mér svo
kyrrum kjörum. Nema þarna
hann samræmist íslömsku reglvoru hermennirnir tveir. Skyndiunum og svo brosir hún blíðlega
lega vorkenndi ég þeim að þurfa
til mín. Skriffinnskan er ógurleg
að halda sér vakandi um miðja
og þessir menn eru ekki allir jafn
nótt og allt í einu varð mér hugshressir með vinnuna sína. En fyrir
að til þess hvaðan þessir strákar
hvern einstakling sem hreytir einkæmu. Hugsanlega úr litlu fjallahverju í mig á persnesku og nennþorpi einhvers staðar í afdölum
ir ekki að aðstoða mig eru nokkrÍran og hafa áður aldrei séð lífið
ir englar sem birtast til að hjálpa
í stórborginni, hvað þá evrópsk
mér. Þannig á ég núna tvo vini á
ungmenni skemmta sér með tillögreglustöðinni, fyrir utan gömlu
heyrandi partílátum sem ómuðu
konuna í chadornum, sem brosa
um sendiráðsgarðinn sem þeir
alltaf þegar þeir sjá mig og benda
stóðu vörð um.
mér á að koma til þeirra fram
Annar þeirra sá mig gægjfyrir röðina og bjóða mér svo appast í gegnum lúguna og byrjaði
elsínu meðan þeir
að syngja. Vinur hans tók undir.
stimpla
pappírÞarna stóðu þeir tveir hermenn
ana mína.
útí nóttinni og sungu persneska
Í
gærkvöldi
söngva með undurfögrum röddfór ég í partí
um. Eitt það fallegasta sem ég
hjá
starfsfólki
hef upplifað á ævinni. Stundum
franska
sendigleymir maður manneskjunni á
ráðsins í Teherbak við búninginn. Þar er mannan. Þar var aftur
eskja sem á sér líf, væntingar og
ein önnur sena í
vonir, fjölskyldu, fortíð og framgangi. Sendiráðtíð. Rétt eins og við öll hin.
ið er vandlega afhannabjork@gmail.com
girt með háum
hannabjork.blogspot.com
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Ég þarf að játa
svolítið fyrir alþjóð. Ég vann eitt
sinn í bandaríska
sendiráðinu.
Já,
ég veit. Ég er ekki
stoltur af því en
fortíðinni verður
ekki breytt.
Ég
var
ráðinn öryggisvörður í kjölfar 11.
september-árásanna en þá var
gríðarlega mikið lagt upp úr
því að vera á varðbergi gagnvart öllum íslensku hryðjuverkamönnunum. Ég fékk hnausþykkan bækling þar sem þjálfunar- og
árásaraðferðum Al-Kaída var lýst
og farið var í þankagang hryðjuverkamannsins.

Ég veit enn þann dag í dag ekki
hvað ég átti að gera við þennan
bækling. Þótt ég hefði þekkt huga
hryðjuverkamannsins út og inn
var takmarkað hvað ég gat gert
til að hindra árás. Kannski að ég
hefði getað vafið bæklingnum
upp og lamið hryðjuverkamennina með honum.
Mér var reyndar kennt að slást
með kaffibolla. Eða liðþjálfinn í
sendiráðinu reyndi öllu heldur
að kenna mér það. Ég horfði bara
framan í hann með mínum íslensku smaladrengsaugum, drap
tittlinga og sagði svo: „Minn góði
herra. Ef hér kemur jeppi með
hryðjuverkamönnum,
vélbyssum og basúkum, þá ýti ég á stóra
rauða viðvörunartakkann, stíg til

hliðar og fylgist með flugeldunum.“
Svipað var uppi á teningnum
er við verðirnir fórum í gegnum
sprengjuleitarnámskeið. Þar var
okkur meðal annars kennt hvernig best væri að nálgast sprengju.
Við áttum að ganga að henni með
þar til gert blýteppi og leggja það
varlega yfir sprengjuna. Ég horfði
með mínum saklausu mosagrænu
augum á liðþjálfann og gat ekkert
annað en skellt upp úr. „Af hverju
að breiða bara yfir hana? Á ég
ekki líka að syngja vögguvísu?“
Ég þurfti aldrei að beita bollanum eða vefja um mig teppið. En
mikið hefði það verið dýrlegur
dauðdagi. Ég sönglandi með kaffibolla í hendi á fljúgandi teppi.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

(ALLË MÁR DATT Å HUG
%N NOTALEGT
AÈ VIÈ MYNDUM
'UÈRÒN
KYNNA OKKUR OG BJËÈA
YKKUR VELKOMINN Å HÁRNA MEGIN
HVERFIÈ ÁG HEITI "ETA

!DOLF (ILMARSSON FOR
INGI  BARDAGADEILDAR
ÅSLENSKA HERSINS

¡G HELD AÈ VIÈ VERÈ
UM AÈ KYNNAST BETUR
YFIR EINUM ÎLLARA EÈA
SVO

0ONDUS FYRIRLIÈI "UMB
ANNA Å UTANDEILDINNI

N 'ELGJAN

,ÅST VEL ¹
ÖAÈ

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

(EFUR ÖÒ EITTHVAÈ SP¹È
Å VINNU FYRIR SUMARIÈ

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

"¾KUR UM INNILOKUN
ARKENND ¶¾R ERUM Å
LITLU AFMÎRKUÈU RÕMI
HÁRNA AÈ BAKATIL

N +JÎLTURAKKAR

"LESSAÈUR ,ALLI
HVAÈ ERTU AÈ
GERA

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

+ANNSKI AÈ VIÈ
G¾TUM LEIKIÈ ¹
MORGUN

¡G ER AÈ L¹TA
MAGANN LIGGJA ¹
KALDA BLETTINUM

N "ARNAL¹N
-IKIÈ ROSALEGA ER ÖETTA
HUGGULEGT HERBERGI

%FTIR +IRKMAN3COTT

-ÁR FINNST EINS
OG ÁG G¾TI
N¾STUM ¹TT
HEIMA HÁRNA

¶AÈ KEMUR
MÁR EKKI ¹
ËVART

(ÁR ER ALLT SKREYTT MEÈ
FORNMINJUM

(VAÈ
SAGÈI ÁG

Grábjörninn Búi er algerlega
ófær um að bjarga sér á eigin
spýtur og þegar hann hittir
málglaða múldýrið Ella verða
endaskipti á tilveru hans. Þeir
ákveða að sameina öll
skógardýrin í því að ná aftur
tökum á skóginum og koma
honum í upprunalegt horf.
Frábær skemmtun fyrir alla
fjölskylduna, bráðsmellin saga
með skemmtilegum persónum.

2.299

DJ vissi alltaf að eitthvað væri
athugavert við gamla húsið
handan götunnar. Þegar ljóst er
að húsið er lifandi ófreskja fær
DJ vini sína, Chowder og Jenny,
til að hjálpa sér að komast að því
hvað heldur lífinu í húsinu. Það
líður ekki á löngu þar til þau eru
farin að kljást við stórhættulegan anda sem getur lagt allt
hverfið í rúst takist þeim ekki að
stöðva hann.

2.299

Skoppa og Skrítla2
eru komnar á DVD í BT
Fræðandi og skemmtilegt
leikið efni fyrir yngstu
kynslóðina
vSkoppa og Skrítla er
eitthvað sem allir
krakkar verða að eiga!
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Dreymir um stóra vinninginn

 %KKI MISSA AF c

,EIKFÁLAGIÈ (UGLEIKUR SETUR
HITA LEIKSINS m SEGIR &ROSTI
UPP NÕTT VERK EFTIR (REFNU
,EIKARINN BLUNDAÈI
¹VALLT Å ÖESSUM BINGËSTJËRA
&RIÈRIKSDËTTUR Å (J¹LEIG
UNNI Å KVÎLD ,EIKRITIÈ HEIT
EN &ROSTI HËF SINN FERIL HJ¹
IR "INGË OG FJALLAR UM FIMM
,EIKFÁLAGI +ËPAVOGS 3ÅÈAN
MANNESKJUR SEM HITTAST
SNERI HANN SÁR AÈ ÎÈRUM
REGLULEGA OG SPILA ÖANN SÅ
HLUTA LEIKHÒSSINS OG HËF
VINS¾LA LEIK EN ÎLL DREYMIR
AÈ HANNA LEIKMYNDIR FYRIR
ÖAU UM STËRA VINNINGINN
ÕMIS VERKEFNI %RFIÈAST
¥ HLUTVERKI ÎRLAGAVALDS
SEGIR HANN AÈ L¾RA TEXT
INS BINGËSTJËRANS ER &ROSTI
ANN b¶AÈ ER MINN !KKILES
,¥&)¨ %2 «44!,%'4 ").'« 3PLUNKUNÕTT VERK
&RIÈRIKSSON SEM ÖEKKT
ARH¾LL ¡G BER MIKLA VIRÈ
UM HIÈ SANNA SPORT ER FRUMSÕNT Å (J¹LEIGUNNI INGU FYRIR FËLKI SEM GETUR
ARI ER FYRIR STÎRF SÅN SEM
Å KVÎLD
LEIKMYNDAHÎNNUÈUR OG
BARA GENGIÈ INN ¹ SVIÈ OG
MUNAÈ HEILU RULLURNAR m SEGIR HANN KÅMINN ¶AÈ
MYNDLISTARMAÈUR 3J¹LFUR SEGIST &ROSTI EKKI HAFA
LAGT MIKLA STUND ¹ BINGËSPIL EN HANN FËR ÖË Å
VERÈUR SÅÈAN BARA AÈ KOMA Å LJËS HVORT HANN
PÅLAGRÅMSFÎR Å 6INAB¾ Å KYNNINGARSKYNI b¶ETTA
MAN SITT Å KVÎLD b-AÈUR SPINNUR Ö¹ BARA EITT
ER DRAMATÅSKT VERK EN LÅKA SPAUGILEGT ,ÅFIÈ ER
HVAÈ m SEGIR HANN Å GRÅNI HINIR SPILARARNIR VERÈA JÒ
AÈ DANSA EFTIR FYRIRM¾LUM BINGËSTJËRANS
ËTTALEGT BINGË ÖAÈ SNÕST ALLT UM TÎLUR OG ÖETTA
HAPPDR¾TTI LÅFSINS ¶AÈ ER MIKIL HENDING HVAÈ
&RUMSÕNT VERÈUR KL  Å KVÎLD EN LEIKSTJËRI ER
MAÈUR BER ÒR BÕTUM OG AUÈVELT AÈ GLEYMA SÁR Å
GÒSTA 3KÒLADËTTIR

Kl. 14.00
Árni Rúnar Sverrisson opnar málverkasýningu í gallerí Art-Iceland.
com á Skólavörðustíg 1a. Verk listamannsins eru undir sterkum áhrifum
frá litbrigðum og formum frumgróðurs jarðar.
Sýningin stendur til 28. apríl.

MENNING FRETTABLADIDIS

4VEIMUR MEISTURUM OG FLEIRI UNGUM
OG UPPRENNANDI 3TRENGJASVEIT ,ISTA
H¹SKËLANS HELDUR ¹RLEGA TËNLEIKA SÅNA
Å 3ELTJARNARNESKIRKJU ¹ MORGUN KL
  EFNISSKR¹NNI ERU HIÈ SÅVINS¾LA
MEISTARAVERK -OZARTS %INE KLEINE
.ACHTMUSIK OG KANTATA EFTIR "ACH
%INSÎNGVARI ER ¶ORVALDUR ¶ORVALDS
SON EN STJËRNANDI 'UNNAR +VARAN

%R H¾GT AÈ DEILA S¹RSAUKANUM
Hálsfestin hennar Helenu
er meira en skartgripur;
hún er kannski myllusteinn,
jafnvel lausnargjald. Harmurinn er þó að hálsfestin er
týnd og eigandinn næstum
týndari í framandi borg
sem er full af sársauka.

%).3 /' 3!4!. 3*,&52 +RISTINN 3IG

MUNDSSON ¹ ¾FINGU Å 3EMPERËPERUNNI
¹ DÎGUNUM
&2¡44!",!¨)¨!0

Ekki springa!
Hinn
geðþekki
óperusöngvari Kristinn Sigmundsson æfir
nú hlutverk Mefistós fyrir uppfærslu Semperóperunnar í Dresden í Þýskalandi á óperunni Fordæmingu Fásts eftir Hector
Berlioz. Verkið byggir á sorgarleik Goethes um eitt þekktasta
fall bókmenntasögunnar þar sem
Kristinn leikur hinn illa en óumræðanlega heillandi Mefistó sem
verður örlagavaldur Fásts.
Óperuhús þetta er með þeim
frægustu í heimi og er iðulega uppselt á sýningar þar. Fyrirhyggjusamir Þýskalandsfarar geta hins
vegar reynt á heppni sína á heimasíðunni www.semperoper.de.
Verkið verður frumsýnt á
morgun.

Leikrit Carole Fréchette, Hálsfesti Helenu, hefur hlotið frábærar viðtökur úti um allan heim. Höfundurinn, sem er margverðlaunað leikskáld frá Kanada, er stödd
hér á landi í tilefni frumsýningar
Þjóðleikhússins á verkinu í kvöld.
Verkið skrifaði Fréchette eftir
dvöl sína í Líbanon árið 2000 en
þangað bauðst henni að fara ásamt
átta kollegum sínum með það að
augnamiði að skrifa leikverk um þá
reynslu sína. „Þessi ferð hafði mjög
djúpstæð áhrif á mig,“ útskýrir
Fréchette en þetta var í fyrsta sinn
sem hún ferðaðist til Mið-Austurlanda eða til stríðshrjáðrar borgar.
„Hugmyndin var að við kynntum
okkur land og þjóð en við ferðuðumst mikið um, heimsóttum meðal
annars palestínskar flóttamannabúðir. Fólkið sem við hittum átti
ólíka reynslu að baki og fyrir mig
var þessi heimsókn ákveðið áfall.“
Átöki ólíkra menningarheima, þess
vestræna og arabíska, eru bakland
leikritsins, sem er bæði hádramatísk og spaugilegt.

Með miklum húmor og skemmtilegu
innsæi ... ...tekst þessari sýningu að
hlæja bæði að þeim sem eru með og
þeim sem mótmæla stóriðjuvæðingu
Íslands... notið tækifærið segi ég.
Martin Regal Mbl.
Má vel ráðleggja þeim sérstaklega að sjá
þessa sýningu sem ekki hafa lesið
bókina, þeim mun verða dillað.
Umgerðin er mögnuð og tónlistin
Silja Aðalsteinsdóttir TMM.
áhrifarík.
Sýningin er allt í senn stórskemmtileg,
háalvarleg og hárbeitt. Ef þú ætlar bara
einu sinni í leikhús á þessu ári sjáðu þá

6)¨ '%45- %++) ,)&!¨ 36/.! ,%.'52 %DDA !RNLJËTSDËTTIR OG !RNAR *ËNSSON Å HLUT

VERKUM SÅNUM Å (¹LSFESTI (ELENU

Aðalpersónan Helena kemur til
framandi borgar og verður fyrir
því að týna hálsfestinni sinni
en það sama henti Fréchette. „Í
fyrstu hvarflaði að mér að fara
og leita að henni en það var náttúrlega alveg absúrd hugmynd að leita að svo litlum hlut í þessari óreiðukenndu borg.“ Í verkinu ferðast Helena um borgina
og hittir fyrir alls konar fólk og
þegar á líður verður sífellt óljósara að hverju hún leitar og skilningur hennar á aðstæðum og sárs-

-9.$¶*«¨,%)+(²3)¨

auka fólksins í borginni eykst.
„Áhorfendur verða síðan sjálfir
að ákveða hvað hálsfestin þýðir,“
segir leikskáldið lúmskt.
Fréchette ákvað strax að skrifa
verkið frá sjónarhóli gestsins en
Hálsfesti Helenu verður að teljast mjög persónulegt verk. „Það
var eina sanngjarna sjónarhornið
því ég vissi ekki mikið um landið.
Ég vildi ekki aðeins ræða um sársauka fólksins heldur einnig sársauka einstaklingins. Ég fann mjög
sterkt fyrir minni eigin nostalgíu

og sársauka og mér fannst mikilvægt að koma því fram af hreinskilni. Fyrir mér er það spennan í
verkinu - þessar andstæður milli
einstaklingsins og aðstæðnanna í
borginni.“
Fréchette útskýrir að hún hafi
ekki viljað gleyma því hver hún
er. „Ég er frá Kanada, frá friðsælli borg og ríku landi, og get því
ekki talað fyrir hönd fólksins sem
lifir við allt aðrar aðstæður. Þetta
er ekki pólitískt verk í venjulegum skilningi því ég horfi meira á
dramatíkina út frá fólkinu og lífi
þess. Samhengið er vissulega pólitískt því þarna geisaði stríð og
þarna eru flóttamenn. Mín spurning er hins vegar hvort við getum
deilt sársauka annarra. Það besta
sem ég get gert sem listamaður
er að tjá það af hreinskilni sem ég
upplifði.“
Þjóðleikhúsið frumsýnir verkið
á Smíðaverkstæðinu í kvöld. Leikstjóri þess er María Sigurðardóttir, sem nú leikstýrir í fyrsta sinn
í Þjóðleikhúsinu en hún hefur sett
upp tugi leiksýninga, þar á meðal
í Borgarleikhúsinu. Með aðahlutverkið fer Edda Arnljótsdóttir en
en með önnur hlutverk fara Arnar
Jónsson og Guðrún Snæfríður
Gísladóttir. Leikmynd og búninga gerir Helga I. Stefánsdóttir, lýsingu annast Lárus Björnsson og Ester Ásgeirsdóttir hannar
hljóðmynd. Þýðandi leikritsins er
Hrafnhildur Hagalín.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Þröstur Sverrisson
Ómar Ragnarsson
… býsna áhrifamikil… á köﬂum dásam
leg… einhver heillandi blær yﬁr þessari leikmynd. Smellpassar inní tíðarandann.
Þorgerður E. Sigurðardóttir Víðsjá
Draumalandið – Tær snilld.
Sara Dögg Jónsdóttir

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Strandgata 50, Hafnarﬁrði.
Miðasala í síma 555 2222 og á www.midi.is
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Kristallinn hljómar
Kammertónleikaröð
Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Kristall,
heldur áfram göngu sinni í Listasafni Íslands í dag. Þá munu þau
Sif Tulinius fiðluleikari, Þórunn
Ósk Marinósdóttir víóluleikari
og Sigurður Bjarki Gunnarsson
sellóleikari flytja verk eftir Mozart og Brahms ásamt sérstökum
gesti, píanóleikaranum Steinunni
Birnu Ragnarsdóttur.
Flytjendurnir koma úr röðum
færustu tónlistarmanna landsins
og er mikill fengur af þessu framtaki Sinfóníunnar. Gerður hefur

verið góður rómur að kammertónleikaröðinni en tónlistin þykir
njóta sín vel í fallegu umhverfi
Listasafnsins við Fríkirkjuveg.
Snillingar þessir, sem allir
koma úr röðum færustu hljóðfæraleikara landsins, flytja á tónleikunum undurfagran kvartett
í Es-dúr eftir Mozart og Píanókvartett í c-moll op. 60 eftir Johannes Brahms sem er hárómantískt verk enda samið á miklum
átakatímum í lífi tónskáldsins.
Tónleikarnir hefjast kl. 17 og er
miðasala við innganginn.

Kvikmyndaperla ársins
Little Miss Sunshine er
komin á DVD í BT
Þessi yndislega gamanmynd
er sannkölluð skyldueign!
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Besta handrit
Besti leikari í aukahlutverki
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Rithöfundarnir Margaret Atwood,
Ian McEwan og Philip Roth eru
meðal þeirra sem hlutu náð fyrir
valnefnd Alþjóðlegu Booker-bókmenntaverðlaunanna og komust á
lista yfir þá fimmtán höfunda sem
tilnefndir eru í ár.
Verðlaunum þessum var komið
á fót árið 2005 en ólíkt hinum eiginlegu Booker-verðlaunum, sem
ætluð eru breskum skáldsagnahöfundum og kollegum þeirra á
Írlandi, Suður-Afríku eða í ríkjum sem tilheyrðu breska heimsveldinu, eru alþjóðlegu verðlaunin ekki veitt fyrir stök höfundarverk heldur fyrir feril og framlag
höfunda til bókmenntanna í heild.
Man Booker-verðlaunin voru
fyrst afhent árið 1969 og teljast
með virtari bókmenntaverðlaunum og nú er til að mynda einnig
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farið að veita rússnesk Bookerverðlaun. Þessi alþjóðlegu verðlaun voru fyrst afhent árið 2005 en
þau hlaut þá albanski rithöfundurinn Ismail Kadaré.
Verðlaunaféð er nemur um 7,8
milljónum króna en verðlaunin
eru afhent annað hvert ár.
Dómnefnd verðlaunanna er einráð og tekur því ekki við ábendingum frá bókaútgefendum. Dómnefndina skipa fræðikonan Elaine
Showalter og rithöfundarnir Nadine Gordimer og Colm Tóbín en
þátttökurétt eiga höfundar sem
skrifa á ensku eða hvers verk eru
aðgengileg í enskum þýðingum.
Fleiri kunnugleg nöfn má finna á
listanum, þar á meðal nöfn Alice
Munro, Salmans Rushdie, Doris
Lessing, Carlos Fuentes og Amos
Oz en tilkynnt verður um verðlaunahafann í júníbyrjun.
Aukinheldur eru veitt verðlaun fyrir þýðingar og ef svo á
við getur verðlaunahafinn valið
þýðanda að verkum sínum sem
þá hlýtur einnig dágóða summu
fyrir sitt starf.
KHH

AR VETRARINS Å 4+4+ 4ËNLEIKARÎÈ
KENNARA 4ËNLISTARSKËLA +ËPAVOGS
VERÈA HALDNIR Å 3ALNUM ¶AR KOMA
FRAM (LÅF 3IGURJËNSDËTTIR FIÈLULEIK
ARI %YDÅS &RANZDËTTIR ËBËLEIKARI
2ÒNAR «SKARSSON KLARINETTULEIKARI
'UÈRÒN ¶ËRARINSDËTTIR VÅËLULEIKARI
OG ¶ËRIR *ËHANNSSON KONTRABASSA
LEIKARI  EFNISSKR¹ ER +VINTETT EFTIR
3ERGEI 0ROKOFFIEF KVINTETT EFTIR «LIVER
+ENTISH DÒË FYRIR FIÈLU OG KONTRA
BASSA EFTIR 2EINHOLD 'LIERE OG DÒË
FYRIR KLARINETTU OG KONTRABASSA EFTIR
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Å +ARTÎFLUGEYMSLUNUM Å
RTÒNSBREKKU Å KVÎLD 6ERKIÈ ER
BYGG ¹ SAGNAB¹LKI SEM BIRTIST Å
BRESKA SPÁRITINU 6): FYRIR NOKKRUM
¹RUM OG TEKUR VERKIÈ TIL UMFJÎLLUNAR
Ö¾R KENNDIR MANNSKEPNUNAR SEM
F¾STIR VILJA KANNAST VIÈ ,EIKSTJËRI ER
'UÈJËN ¶ORSTEINN 0¹LMARSSON
EN UM TËNLISTARSTJËRN SÁR 3N¾BJÎRN
2AGNARSSON

F  .EMENDUR ¹ ÎÈRU ¹RI Å &R¾ÈI
OG FRAMKV¾MD Å ,ISTAH¹SKËLA
¥SLANDS SETJA UPP LEIKSÕNINGUNA
4ÅMABIL Å GÎMLU KARTÎFLUGEYMSLUN
UM Å RTÒNSBREKKU 3ÕNINGIN GERIST
ÎLL Å OG Å KRINGUM JARÈHÒSIN OG ER
SAMIN MEÈ SÎGU OG LÎGUN STAÈARINS
SEM INNBL¹STUR
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HELDUR FYRIRLESTUR Å /DDA SEM HANN
NEFNIR .AFNAHEFÈIR INÒÅTA MANN
FR¾ÈILEG SJËNARMIÈ ¥ ERINDINU
VERÈUR R¾TT UM NAFNAHEFÈIR Å ËLÅKUM
SAMFÁLÎGUM SÁRSTAKLEGA MANNA
NÎFN OG UMFJÎLLUN UM Ö¾R ¹ VETT
VANGI MANNFR¾ÈI OG SKYLDRA GREINA
HERSLA VERÈUR LÎGÈ ¹ SAMFÁLÎG
INÒÅTA ALLT FR¹ 3ÅBERÅU TIL 'R¾NLANDS
BREYTINGAR ¹ NAFNAHEFÈUM ÖEIRRA
Å KJÎLFAR HEIMSVELDIS OG MENNING
ARBLÎNDUNAR OG VIÈBRÎGÈ INÒÅTA
SÅÈUSTU ¹R
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F  0ARÅS FÁLAG ÖEIRRA SEM
ERU EINIREINAR HELDUR FUND ¹
+RINGLUKR¹NNI .ÕIR FÁLAGAR VEL
KOMNIR
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Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is
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eftir Andra Snæ Magnason
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HÎFUNDAR
SEM HVAR
VETNA HEFUR
HLOTIÈ MIKIÈ
LOF OG FR¹
B¾RAR VIÈ
TÎKUR "ËKIN
ER GEFIN ÒT
BEINT Å KILJU
 ÖUNGBÒN
UM HAUST
DEGI Å ,OND
ON BRJËTAST
S¹RSAUKA
FULLAR MINN
INGAR -ARYAM -AZAR UPP ¹ YFIRBORÈIÈ
MEÈ ÖEIM HR¾ÈILEGU SAFLEIÈINGUM AÈ
DËTTIR HENNAR 3ARA MISSIR ËF¾TT BARN
SITT 4IL AÈ FLÕJA SEKTARKENNDINA YFIRGEF
UR -ARYAM GËÈHJARTAÈAN BRESKAN EIG
INMANN SINN OG HEIMILI ÖEIRRA Å ÒT
HVERFI ,ONDON OG HELDUR TIL AFSKEKKTA
ÖORPSINS Å ¥RAN ÖAR SEM HÒN ËLST UPP
3ARA VEIT EKKERT UM FORTÅÈ MËÈUR
SINNAR SEM FLUTTIST UNG TIL "RETLANDS
EN ¹KVEÈUR AÈ FARA ¹ EFTIR HENNI TIL
AÈ REYNA AÈ F¹ HANA TIL AÈ SNÒA AFTUR
HEIM 3M¹M SAMAN KEMST HÒN AÈ
ÖVÅ HVERNIG -ARYAM VARÈ VIÈSKILA VIÈ
FJÎLSKYLDU SÅNA OG VERÈUR MARGS VÅS
ARI UM R¾TUR ËHAMINGJU HENNAR
3AFFRANELDHÒSIÈ ER LJÒF OG GRÅPANDI
SAGA UM SAMBAND MËÈUR OG DËTT
UR SVIK OG REFSINGU ¹ST OG FJÎLSKYLDU
BÎND GERËLÅKA MENNINGARHEIMA OG
KLOFNA SJ¹LFSMYND %KKI SÅST FJALLAR HÒN
¹ ¹HRIFAMIKINN H¹TT UM ÖAÈ HVERNIG
DRAUMAR OG DRAUGAR FORTÅÈARINNAR ELTA
OKKUR ALLTAF UPPI ÖËTT ÖEIR HAFI LEGIÈ Å
ÖAGNARGILDI ¹RUM SAMAN

Tónleikar Áskels í Hnitbjörgum
Hnitbjörg, hús, vinnustofa og fyrrum heimili Einars Jónssonar myndhöggvara á Skólavörðuholti, er
merkileg bygging, hannað af listamanninum sjálfum. Þangað leggja
margir leið sína. Bæði garðurinn
við húsið og allar innréttingar eru
sérstakar.
Áskell Másson tónskáld efnir á
morgun til hljómleika í húsinu og
sætir það nokkrum tíðindum. Hljóðfæraskipun þeirra verka sem Áskell hefur valið til flutningsins er
óvenjuleg: harpa, flauta og slagverk. Fimm verk verða þar flutt og
kallar tónskáldið dagskrána Úr huliðsheimum.
Verkin fjögur eru úr ýmsum
áttum og frá ólíkum tímum í lífi
tónskáldsins: Lament var samið
eftir lestur sögunnar Itys úr grískri

goðafræði. Sorgin flæðir úr brjósti
móður sem misst hefur barn sitt.
Það var samið fyrir Manuelu Wiesler á árinu 1978. Mirage var samið
fyrir Elísabetu Waage hörpuleikara á síðasta ári og flytur
hún það á morgun. Um það
segir tónskáldið: „Eins og
úr undirdjúpum koma gárur
sem mynda hillingar. Heimur hörpunnar er engum
líkur og hefur heillað mig
alla tíð.“ Verkið var samið
fyrir Elísabetu Waage
snemma á síðasta ári. Tvö
lög eru á dagskránni, Canzona frá 1984 og Bercuse frá
4«.3+,$)¨ 3+%,,
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1980. Fyrra lagið var samið í tilefni
fæðingar dóttur tónskáldsins. Það
síðara er vöggulag. Þessi lög hafa
verið leikin á flest
hljóðfæri, en harpan ljáir þeim einstakan
blæ,
segir Áskell.
Um fjórða
verkið
segir
hann: „Á
meðal íslenskra
þjóðsagna
má finna
sögu sem
ber heitið

Íma álfastúlka. Hér stígur hún fram
úr steininum. Verkið var samið
fyrir japanska slagverksleikarann
Madoku Ogasawara sem frumflutti
það í Kaupmannahöfn í „Den sorte
diamant“ þann 29. nóvember á síðasta ári. Hljóðheimurinn er sérstæðir litir málmhljóðfæranna og
ber það nafn álfkonunnar, Íma.
Síðasta verkið er melódía tekin
úr fiðlukonsert Áskels sem frumfluttur var í byrjun maí á síðasta ári
af Sigrúnu Eðvaldsdóttur og Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn
Rumons Gamba. Þetta verk, Cantilena, fyrir þau Martial Nardeau
flautuleikara, Elísabetu og Frank
Aarnik slagverksmeistara, var sérstaklega gert fyrir þessa tónleika.
Tónleikarnir í Hnitbjörgum hefjast kl. 15.
PBB
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06 ÒTG¹FA HEFUR SENT FR¹ SÁR SK¹LD
SÎG
UNA 3KÅÈA
FERÈINA EFTIR
%MMANUEL
#ARRÀRE HÎF
UND «VIN
ARINS SEM
KOM ÒT ¹ ÅS
LENSKU HJ¹
SAMA FORLAGI
¹RIÈ 
"ËKIN SEM
ALLS STAÈAR
HEFUR HLOT
IÈ EINRËMA
LOF GAGNRÕN
ENDA ER GEFIN ÒT BEINT Å KILJU 3IGURÈ
UR 0¹LSSON ÖÕÈIR .ICOLAS ER LÅTILL STR¹K
UR Å SKÅÈAFERÈ MEÈ BEKKNUM SÅNUM
LENGST UPPI ¹ FJÎLLUM FJÎGUR HUNDR
UÈ KÅLËMETRA FR¹ HEIMILI SÅNU 3TRAX FR¹
UPPHAFI ER LJËST AÈ ËGN STEÈJAR AÈ 6IÈ
FINNUM ÖAÈ VIÈ VITUM ÖAÈ ALVEG EINS
OG HANN HEFUR ALLTAF VITAÈ ÖAÈ ¥ FERÈ
INNI BREYTIST KVÅÈINN SEM BÕR INNRA
MEÈ HONUM Å SKELFILEGA MARTRÎÈ 6IÈ
VITUM AÈ ËTTINN ER RAUNVERULEGUR OG
AÈ EITTHVAÈ ER Å ÖANN VEGINN AÈ GER
AST %ITTHVAÈ SEM ENGINN F¾R STÎÈV
AÈ %MMANUEL #ARRÀRE STARFAR SEM RIT
HÎFUNDUR HANDRITSHÎFUNDUR OG LEIK
STJËRI 5MFJÎLLUNAREFNI HANS TENGJAST
GJARNAN INNRI ¹TÎKUM BIRTINGARMYND
UM BLEKKINGARINNAR OG RAUNVERULEIKA
SKYNJUN

6IÈBURÈIR
,ANDN¹MSSETURS Å APRÅL
LAU  APRÅL KL 
-R 3KALLAGRÅMSSON ÎRF¹ S¾TI LAUS
SU  APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON UPPSELT
SU  APRÅL KL  *!33 4«.,%)+!2
MIÈ  APRÅL KL
-R3KALLAGRÅMSSON UPPSELT
FI  APRÅL KL  -ÕRAMAÈURINN ,AUS S¾TI
FÎ  APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
UPPSELT
LAU  APRÅL KL  ++ OG %INAR ,AUS S¾TI
SU  APRÅL KL 
-R 3KALLAGRÅMSSON UPPSELT
M¹  APRÅL KL 
"RÒÈULEIKHÒS 4URAK ËKEYPIS AÈGANGUR
FÎ  APRÅL KL 
-R 3KALLAGRÅMSSON UPPSELT
LAUAPRÅL KL  AUKASÕNING
-R3KALLAGRÅMSSON UPPSELT
LAU  APRÅL KL 
-R 3KALLAGRÅMSSON UPPSELT
SU  APRRÅL KL  AUKASÕNING
-R 3KALLAGRÅMSSON UPPSELT
SU  APRÅL KL  ++ OG %INAR ,AUS S¾TI

.¹NANARI UPPLÕSÅNGAR UM SÕNINGAR
Å MAÅ ¹ WWWLANDNAMSSETURIS
-IÈAPANTANIR Å SÅMA  

OPNUNARTILBOÐ
• Heppnir viðskiptavinir geta
unnið 10.000 kr. vöruúttekt
• 30% afsláttur af völdum vörum

| Kringlunni og Smáralind | www.Warehouse.co.uk
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6ERSLUNIN -ONA HELDUR UPP
¹ TVEGGJA ¹RA AFM¾LI SITT Å DAG
,ÁTTAR VEITINGAR VERÈA ¹ BOÈSTËL
UM Å VERSLUNINNI ¹ ,AUGAVEGI KL
  OG LEIKLISTARNEMAR VIÈ ,(¥
VERÈA MEÈ TÅSKUSÕNINGU KL 
'AP HEFUR FENGIÈ HÎNNUÈINA
$OO 2I #HUNG 4HAKOON 0AN
ICHGUL OG +ATE OG ,AURA -ULLEA
VY TIL AÈ HANNA SKYRTUR TIL STYRKT
AR HUNGRUÈUM BÎRNUM Å ÖRIÈJA
HEIMINUM
0ENELOPE #RUZ HEFUR FARIÈ
Å SAMSTARF VIÈ -ANGO UM AÈ
HANNA NÕJA FATALÅNU

3TATEMENT
H¹LSMEN
FR¹ !LEX
#HLOÁ F¾ST Å
'LAMÒR

3ILFRAÈIR SKËR
MEÈ FYLLTUM H¾L
FR¹ MIU MIU &¹ST
HJ¹ 3¾VARI +ARLI

/++52
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&YRRVERANDI YFIRHÎNNUÈUR
,OUIS &ÁRAUD *EAN 0AUL +NOTT
HEFUR VERIÈ R¹ÈINN YFIRHÎNNUÈ
UR #ERRUTI

$¹SAMLEGT STYRKJANDI KREM FYRIR
LIKAMANN FR¹ 3HISEIDO SEM ILMAR AF SUMRI

UTLIT FRETTABLADIDIS

$!¨2!¨ 6)¨ 4¥3+5.!
!NNA -ARGRÁT "JÎRNSSON

LSK: Litli svarti kjóllinn
Mér er boðið í brúðkaup á næstunni og eftir að skanna hratt yfir óreiðuna
í fataskápnum sá ég ekkert nema svart að vanda. Fannst eitthvað lélegt
við það að mæta í svörtum kjól í brúðkaup. Brúðkaup eru hamingjusamir
viðburðir en pínu hallærislegir sem tískuviðburðir. Maður fer að ímynda
sér „Hello“ blöð og pastellitaða chiffon kjóla og húðlitaðar sokkabuxur (quel horreur!) En ef ég mæti aftur í svörtu þá held ég að fólk fari að
halda að ég sé 1. blóðsuga 2. satanisti eða 3. óheillakráka sem boði ógæfu
hinna nývígðu hjóna. En ég á bara ekkert nema svarta kjóla!
Þeir mega þó eiga það að þeir eru allir skemmtilega öðruvísi... stuttir, hnésíðir, flegnir, síðar ermar, sixtís, þröngir, eða drop-dead sexý. Ég tek nefnilega hina frægu
möntru alvarlega: „Þú klikkar aldrei í svörtum kjól“.
Coco Chanel fann upp LSK (litla svarta kjólinn) enda
gekk konan sú eiginlega eingöngu í svörtu. Hún, eins og
margar framakonur vissi að: „black means business“
- þ.e.a.s. að fólk taki þær alvarlega í svörtum fötum.
Tískukonungurinn Christian Dior sagði árið 1954 að
„Konur geta gengið í svörtu hvenær sem er dags eða
nætur, á hvaða aldri sem er og við hvaða tækifæri
sem er.“ Svartur kjóll gengur í vinnunni, á fínu balli,
í kokkteil, á fyrsta stefnumót, í matarboði og við jarðarfarir. Hann gengur líka ef þú ert gothara-týpa, rokkari
eða kvikmyndastjarna á rauða dreglinum. Hann myndast vel,
og getur verið allt frá því að vera gífurlega einfaldur til þess að
vera guðdómlega kynþokkafullur. Svo segi ég bara.. accessorise..
accessorise.. accessorise.. einfaldur kjóll getur verið poppaður upp
eftir vinnu með flottu síðu hálsmeni eða perlufesti (núna er gyllt vintage
skart frá um 1970 í uppáhaldi hjá mér), fallegu veski, kápu og skóm.
Settu hárið upp eða gerðu á þig rokkabillí „quiff“ og sparaðu ekki eyelinerinn. Sumsé, þú getur breytt svarta kjólnum eftir vild - einn daginn litið
út eins og Audrey Hepburn, næsta eins og Edie Sedgwick og þarnæsta
eins og Kate Moss. Ekki slæmt. Þrátt fyrir þetta held ég að ég verði að
bregða út frá vananum í brúðkaupi... sjáum hvað setur...

4ËNLISTARSKËLI &¥( AUGLÕSIR EFTIR
UMSËKNUM UM SKËLAVIST FYRIR
SKËLA¹RIÈ  

.%/. '2..

3EXÕ KJËLL FR¹
0REEN F¾ST Å
4RILOGIU

!00%,3¥.5
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FR¹ %ROTOKRITOS
F¾ST Å 4RILOGIU
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MEÈ ÒTF¾RSLU ¹ NEONLITUM Å
FALLEGA SNIÈNUM SUMARKJËL

G¾TIR ENN ¹ TÅSKUNA ¶ESSI SUMARLEGI
KJËLL ER FR¹ 3ONIA 2YKIEL

'AKKTU ËHR¾DD
INN Å SUMARIÈ
Nú þegar sólin fer vonandi að
hækka á lofti er kominn tími
til þess að kíkja á helstu tískustrauma komandi sumars. Það er
óneitanlega hægt að segja að árstíðin verði með afbrigðum litaglöð og framúrstefnuleg. Hönnuðir eins og Hussein Chalayan og
Nicolas Ghésquiere hafa boðað
endurkomu geimaldar með málmi,
plasti og glans. Níundi áratugurinn og „new rave“ lúkkið koma
sterkt inn og áhrifin hafa meira
að segja teygt sig til Bjarkar Guðmundsóttir og plötu hennar Volta,
þar sem neon-litir eru í fyrirrúmi.
Svart-hvítar rendur halda áfram
velli og sáust meðal annars hjá
Giles Deacon, Ungaro og Sonia
Rykiel. Mynstur eru reyndar afar
áberandi, hvort sem það eru doppur og dílar, rómantísk blómamynstur eða villt frumskógarmótíf. Hvítt er góður kostur fyrir þær
sem kjósa að halda sig frá lita-

gleðinni og margir hönnuðir voru
með dásamlegar útgáfur af litla
hvíta kjólnum í sumar. Draumkennt chiffon-efni og 18. aldar
rómantík sveif eftir tískupöllum Louis Vuitton og húðlitur er
annar fágaður litakostur í sumar.
Með hækkandi sól kemur svo auðvitað aukin útivera og sport-stíllinn tröllreið sumar-og vorlínum
margra hönnuða, þar á meðal Jean
Paul Gaultier og DKNY. Hvað
varðar fylgihluti eru veski og
töskur úr lakki eða málmi áfram
í tísku ásamt himinháum fylltum
hælaskóm. Höfuðfatnaður eins og
klútar, breið sixtís-bönd og jafnvel
túrbanar eins og hjá Prada verða
það alheitasta. Munum bara að
það er ekkert eins hallærislegt og
að skjálfa úr kulda í hinu íslenska
sumri og því vert að halda fast í
svörtu sokkabuxurnar og hlýjar kápur.. að minnsta kosti fram
i júlí !

-!2¥! !.4/).%44%

,OUIS 6UITTON VAR
MEÈ RËMANTÅKINA
Å FYRIRRÒMI FYRIR
SUMARIÈ

-%¨ 4²2"!. ¥ 3«,).! 0RADA KOM
TÒRBANINUM AFTUR ¹ TÅSKUKORTIÈ Å SUMAR
%FLAUST Ö¾GILEGT FYRIR STRANDFRÅIN Å SUMAR

)NNRITUN NÕNEMA FYRIR N¾STA SKËLA¹R   STENDUR
YÙR HJ¹ 4ËNLISTARSKËLA &¥( TIL  MAÅ NK
3ËTT ER UM SKËLAVIST ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS WWWÙHISSK
OG ¹ RAFR¾NNIREYKJAVÅKIS
!LLIR NÕNEMAR ÖREYTA INNTÎKUPRËF Å SKËLANN
5MS¾KJENDUR F¹ BRÁF UM MIÈJAN MAÅ MEÈ TÅMA FYRIR INNTÎKUPRËF
EN ÖAU FARA FRAM DAGANA   MAÅ
4ËNLISTARSKËLI &¥( ER FRAMS¾KINN SKËLI MEÈ VEL MENNTAÈA ÒRVALSKENNARA SEM
ERU VIRKIR Ö¹TTTAKENDUR Å ÅSLENSKU TËNLISTARLÅÙ 3KËLINN BÕÈUR NEMENDUM SÅNUM
GOTT N¹MSUMHVERÙ OG FJÎLBREYTT N¹MSFRAMBOÈ 5M LEIÈ ERU GERÈAR KRÎFUR TIL
NEMENDA HVAÈ VARÈAR ¹STUNDUN OG N¹MSFRAMVINDU
%F ÖÒ VILT VERÈA GËÈUR TËNLISTARMAÈUR ER 4ËNLISTARSKËLI &¥( RÁTTI SKËLINN FYRIR ÖIG

,IFANDI TËNLIST p ,IFANDI FËLK

 HELSTU SUMARLÒKKIN
 .EONLITIR
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 -¹LM¹FERÈIR
 2ËMANTÅK OG
BLËMAMYNSTUR
 3VARTAR OG
HVÅTAR RENDUR
 3PORTLEGT

KJËLL ÒR CHIFF
ONI FR¹ '+
2EYKJAVIK
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.EONVARA
LITUR FRA
SUMARLÅNU
93,

3),&25¨
&2!-4¥¨!2
3µ. (VÅTUR

OG SILFURLITUR
KJËLL FR¹ #HANEL

FRAKKLAND
Á EKKI
MÖGULEIKA

,,MAGNÞRUNGINN SPENNUTRYLLIR OG
SJÓNARSPIL SEM GEFUR EKKERT EFTIR''
VJV, TOPP5.IS

HEIMSFRUMSÝNING
SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI
ER ALLT SEM SÝNIST.
HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY
OG BRUCE WILLIS

ÞEIR ERU MÆTTIR AFTUR

SÍMI 564 0000
PERFECT STRANGER
PERFECT STRANGER SÝND Í LÚXUS
SUNSHINE
MR. BEAN´S HOLIDAY
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT
SCHOOL FOR SCOUNDRELS

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
SUNSHINE
THE SCIENCE OF SLEEP
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT
SCHOOL FOR SCOUNDRELS
THE ILLUSIONIST

kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.I. 16 ÁRA
kl. 3, 5.30, 8 og 10.30
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 1, 3, 5, 7, 9 og 11
kl. 2 og 4
kl. 2, 4, 6, og 8 B.I. 7 ÁRA
kl. 10

kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 3, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 3 og 6
kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 3, 5.45, 8 og 10.15
kl. 8 og 10.15

PERFECT STRANGER
HOT FUZZ
SCHOOL FOR SCOUNDRELS
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

450 kr. í bíó!

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 8
kl. 4 og 6
kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

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

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

%NGIN MËTM¾LAHLJËMSVEIT
Fyrsta plata Skáta í fullri
lengd, Ghost of the Bollocks
to Come, er komin út á vegum
útgáfufélagsins Grandmothers Records. Freyr Bjarnason ræddi við gítarleikarann
Benedikt Reynisson.

Gael García Bernal

Charlotte Gainsbourg

Alain Chabat

Miou-Miou

THE SCIENCE
LA SCIENCE DES REVES
SÝND Í REGNBOGANUM

Ghost of the Bollocks to Come
var að mestu leyti tekin upp á
einni helgi í febrúar á síðasta ári
í sumarbústað að Kiðjabergi í
Grímsnesi af Bjarna Þórissyni.
„Þetta er í grunninn rokktónlist.
Þetta er samt ekki „straightforward“ rokk heldur aðallega í anda
bandarísks
nýbylgjurokks
og
pönks frá 1980,“ segir Benedikt.
„Við fílum líka alveg nútímatónskáld eins og Terry Reilly eins og
kemur fram í einu laginu.“
Skátar stefna að því að fylgja
plötunni eftir erlendis, meðal annars í Bretlandi og Bandaríkjunum. Tvö ár eru liðin síðan sveitinni
bauðst plötusamningur við Moshi
Moshi-útgáfuna í Englandi, sem
hefur haft á sínum snærum Hot
Chip og Bloc Party. Samningurinn þótti ekki nógu góður og vonast Skátar til að uppskera betri
samning eftir næstu tónleikaferð.
„Okkur leist ekki á það sem þeir

3+4!2 0ÁTUR -¹R 'UÈMUNDSSON "JÎRN +OLBEINSSON "ENEDIKT 2EYNISSON -ARKÒS

"JARNASON OG «LAFUR 3TEINSSON SPILA ¹ PLÎTUNNI 'HOST OF THE "OLLOCKS TO #OME

buðu. Við erum með lögfræðing í
hljómsveitinni og það kom sér vel.
Við fengum líka fyrirspurn frá
EMI en sinntum henni ekki,“ segir
Benedikt af einstakri rósemi.
Auk þess að hafa spilað í Englandi hafa Skátar haldið tónleika í
Belgíu, þar sem stóriðjustefnu Íslendinga var mótmælt. „Við vildum vekja athygli á þesu málefni og
á tónleikana mætti fólk sem hefur
verið að mótmæla á Kárahnjúkum.
Við erum alltaf til í að taka afstöðu
en við erum engin mótmælendahljómsveit. Við erum samt allir
með sterkar skoðanir.“
Þrátt fyrir að ný plata sé komin
út hefur hálfgert óvissuástand ríkt

hjá Skátum að undanförnu. Gítarleikarinn Ólafur Steinsson flutti
til Bandaríkjanna og söngvarinn
Markús Bjarnason flutti til Færeyja. Einnig missti sveitin æfingahúsnæði sitt og enduðu þau leiðindi í málaferlum þar sem Skátar voru á endanum sýknaðir. Hafa
þeir nú byggt nýtt æfingahúsnæði
á Kleppsvegi ásamt Jeff Who?,
Ske, Jan Mayen, Ælu og Bacon.
Titill plötunnar, Ghost of the
Bollocks to Come, er vísun í þessi
vandamál sem hafa gengið yfir
sveitina, auk hins sífellt versnandi
ástands í heiminum að þeirra mati.
Útgáfupartí vegna nýju plötunnar
verður haldið í kvöld á Barnum.

„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

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

ALÞJÓÐLEG HUNDASÝNING
HUNDARÆKTUNARFÉLAGSINS
ÍSHUNDA fer fram núna um helgina í reiðhöll Fáks í Víðidalnum.
Sýningin byrjar klukkan 11:00 báða dagana. Einnig verður boðið upp á kynningar- og sölubásar frá fyrirtækjum og tegundarbásar þar sem fólk gefst kostur á að kynna sér hundategundir og aðrar upplýsingar
varðandi hunda. Allir velkomnir aðgangseyrir er 500 krónur.

BYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ SPARBÍÓ 450

kr
kr

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR
HEILA....

OG ÞÚ SEM HÉLST AÐ

ÞÍN FJÖLSKYLDA VÆRI SKRÍTIN...

á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

Börn sjá meira en
fullorðnir gera sér grein fyrir!

...Á STÆRÐ
VIÐ HNETU !
stra
ngle
ga bÖ
nnuÐ
bÖrn
um

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro

(((
DIANE KEATON MANDY MOORE

/ ÁLFABAKKA
THE GOOD SHEPERD

kl. 8 - 11

GOOD SHEPERD VIP

kl. 2 - 5 - 8 - 11

THE MESSENGERS

kl. 6 - 8 - 10:20

MR. BEAN´S HOLIDAY
HOT FUZZ

B.i.12

Háskólabíó

WILD HOGS kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20

b.i 7

B.i.16

300.

kl. 5:30

B.i.16

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10

Leyfð

MUSIC & LYRICS

kl. 3:40

Leyfð

kl. 8 - 10:30

B.i.16

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 1:30

Leyfð

THE MESSENGERS
ROBINSON... M/- ÍSL TAL
MEET THE.. M/- ENSKU Tali
BECAUSE I SAID SO
300.
NORBIT

kl. 6 - 8 - 10:30
kl.1:50 - 4 - 6:10
kl. 8:10 ótextuð
kl. 1:40 - 3:40 - 5:50-8-10:20
kl. 10
kl. 1:50 - 3:50

B.i.16

Leyfð
Leyfð

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

Leyfð
B.i.16

Leyfð

DIGITAL
DIGITAL

b3KRAPPm Å SËKN ¹ ¥SLANDI
Anna Sigríður Eyjólfsdóttir
föndrar af lífs og sálar
kröftum á hverjum degi.
Hingað til hefur ekki farið
mikið fyrir tómstundagamni hennar hér á landi,
en á ensku kallast iðjan
„scrap“.
„Það er ekki til neitt almennilegt heiti fyrir þetta á íslensku,
annað en að skipta séinu út fyrir
k,“ sagði Anna Sigga. „Þetta er
svona eins og myndskreytt albúm.
Maður notar sínar eigin myndir og myndskreytir svo eins og
maður vill. Þetta er í rauninni dálítið eins og albúm og dagbók í
einu,“ útskýrði hún. Til verksins þarf þó meira en hefðbundinn pappír. „Maður kaupir sérstök albúm, og svo þarf þetta allt
að vera sýrufrír pappír, og „ligning free“, eða laus við trjákvoðu.
Þá étur hann ekki upp myndirnar svo þær verði svona gulleitar,”
útskýrði hún. Slíkar vörur fást til
dæmis í Skrapp í Fjarðarkaupum,

46%)2 &92)2 %).. 3KRAPPALBÒM VERÈA

EINS OG ALBÒM OG DAGBËK Å EINU AÈ
SÎGN ®NNU 3IGGU

THE GOOD SHEPERD

kl. 6 - 9 - 10:30

B.i.12

WILD HOGS

kl. 8:15 - 10:30

b.i 7

BECAUSE I SAID SO

kl. 6 - 8:15 - 10:30

Leyfð

300.

kl. 5:30-8-10:30

B.i.16

MRS POTTER

kl. 5:40 - 8

Leyfð

THE GOOD GERMAN

kl. 5:30

B.i.16

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

ROBINSON F... ÍSL TAL kl. 1 - 1:30 - 3 - 3:40 - 5:50 Leyfð

3+2!00  (6%2*5- $%') !NNA 3IGRÅÈUR %YJËLFSDËTTIR SEGIR SKRAPPIÈ VERA ¹G¾TIS LEIÈ

TIL AÈ SLAKA ¹ EFTIR STREMBINN SKËLADAG

en annars er Anna Sigga dugleg að
panta sér vörur af netinu.
Anna Sigga segir langa hefð
vera fyrir slíku föndri í Bandaríkjunum, en að vegur skrappsins fari þó vaxandi á Íslandi líka.
„Ég byrjaði í janúar 2005, eftir að
mamma mín fékk mig í þetta. Hún
rakst bara á þetta á netinu. En frá
svona miðju ári 2006 hefur þetta
stækkað rosalega hér á landi,”
sagði Anna Sigga. Hún kveðst
sjálf hafa smitað nokkrar vinkonur sínar af skrappveirunni, en er
þó fyrst og fremst í sambandi við
skrappara annars staðar frá. „Ég
er mest á spjallrásum í Bandaríkjunum og Kanada, þar sem þetta er
alveg risastórt,“ sagði hún.
Þar að auki stundar Anna Sigga
síðuna pencillines.com, og í síðustu viku birtist þar skissa eftir
hana. „Það eru nokkrir skrapparar

Ósögð saga öﬂugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

Háspenna, lífshætta frá Pang Bræðrum.

SV MBL

MR. BEAN´S HOLIDAY
MEET THE ROBINSONS
HAPPILY NEVER AFTER
MEET THE ROBINSONS
CHAOS
SMOKING ACES

kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 2
kl. 2 - 4
kl. 6
kl. 8
kl. 10:10

/ AKUREYRI
Leyfð-

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

Leyfð

THE MESSENGERS

kl. 8 - 10

B.i. 16

MEET THE... M/- ÍSL TAL

kl 2 - 4

Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl 6

Leyfð

WILD HOGS

kl. 8 - 10

b.i 7

Leyfð
Leyfð
B.i. 16
B.i. 16

Jude Law kóngur
framhjáhaldsins
Íslandsvinurinn Jude Law hefur
verið valinn konungur framhjáhaldsins í heimi ríka og fræga fólksins í könnun bandarísks tímarits. Jude Law hélt sem kunnugt er framhjá leikkonunni
Siennu Miller með barnfóstru sinni, Daisy Wright,
og gerði þar með marga aðdáendur sína fráhverfa sér.
Annar í kjörinu um konunga
framhjáhaldanna
var leikarinn Billy
Crudup sem skildi
við ólétta kærustu sína til að
taka saman við

leikkonuna Claire Danes. Í þriðja
sæti var Keith Urban, eiginmaður
Nicole Kidman, fyrir framhjáhald
með 23 ára fyrirsætu.
Rappstjarnan
Puff
Daddy komst líka inn á
topp tíu fyrir framhjáhald með Jennifer Lopez.
Það sama gerði Meg Ryan
fyrir að halda við Russell
Crowe.
&2!-(*(!,$3+«.'
52).. &RAMHJ¹HALD

*UDE ,AW MEÈ
BARNFËSTRU SINNI
GLEYMIST SEINT

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

frá Evrópu með þá síðu. Þær eru
með áskorun í hverri viku og hafa
samband við skrappara úti um
allt og biðja þá um að gera skissu.
Svo gerir maður sjálfur layout,
eftir skissunni, og þær nota hana
líka. Þetta er svona til að kveikja
hugmyndir,“ sagði hún. Á síðunni
verður fyrir vikið til skissusafn,
sem skrapparar um heim allan
geta notfært sér.
Anna Sigga segist tylla sér við
skrappborðið á hverjum einasta
degi, eða því sem næst. „Ég er í
skóla á daginn, og mér finnst voðalega gott að gera þetta á kvöldin.
Þetta er eins og að vera í þerapíu
stundum – til að losna frá stressinu í skólanum og slappa af. Þetta
er líka fínt fyrir kallinn, hann fær
þá að horfa á fótboltann í friði,“
sagði hún og hló við.

SPARbíó

laugardag og sunnudag

SparBíó* — 450kr
ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR
HEILA....
...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !
MR BEAN KL. 2 Í ÁLFABAKKA OG KLUKKAN 2 Á AKUREYRI

SUNNA FRETTABLADIDIS

MR BEAN KL. 1 Í ÁLFABAKKA OG KL. 2 Á AKUREYRI OG KL. 2 Í KEFLAVÍK

WILD HOGS KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

Stærsta opnun á fjölskyldumynd í Bandaríkjunum í Ár

((((
s.v. mbl

BRIDGE TO TERABITHIA KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA OG KL. 6 Á AKUREYRI

SparBíó*

: 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK
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 -¾TIÈ TÅMALEGA

Jens verður ekki með Fylki í sumar

¶RIÈJI LEIKUR LOKAÒRSLITA .JARÈVÅKUR
OG +2 UM ¥SLANDSMEISTARATITIL
KARLA Å KÎRFUBOLTA FER FRAM Å
,JËNAGRYFJUNNI Å DAG OG LJËST
AÈ MIKIL ¹HUGI ER FYRIR LEIKNUM
.JARÈVÅKINGAR BÒAST VIÈ TROÈFULLU
HÒSI OG ¾TLA AÈ REYNA AÈ KOMA
ÎLLUM Å HÒSIÈ SEM VILJA S¹ ÖENNAN
LYKILLEIK ¶EIR SEM ¾TLA SÁR AÈ VERA
ÎRYGGIR MEÈ AÈ N¹ GËÈU S¾TI ER
SAMT R¹ÈLAGT AÈ M¾TA KLUKKTÅMA
FYRIR LEIKINN SEM HEFST KLUKKAN
 Å DAG

6ARNARMAÈURINN *ENS %LVAR 3¾VARSSON
VERÈUR EKKI MEÈ &YLKISMÎNNUM Å EFSTU
DEILD KARLA Å SUMAR ÖAR SEM HANN ER FLUTT
UR TIL $ANMERKUR (ANN ¹ ENN EFTIR TVÎ ¹R
AF SAMNINGI SÅNUM VIÈ FÁLAGIÈ EN GERÈI AÈ
EIGIN SÎGN HEIÈURSMANNASAMKOMULAG VIÈ
&YLKISMENN SEM GERÈI HONUM KLEIFT AÈ FLYTJA
TIL $ANMERKUR
b¡G ¹KVAÈ AÈ FARA TIL $ANMERKUR ÖVÅ ÁG
VILDI BREYTA TIL ¡G FËR EFTIR TÅMABILIÈ Å HAUST
OG ¾FÈI Ö¹ MEÈ LIÈI SEM SPILAR HÁR Å N¾ST
EFSTU DEILD ¶AÈ VAR ¹N¾GJA MEÈ MIG ÖAR OG
¾TLAÈI ÁG AÈ SPILA MEÈ LIÈINU EFTIR ¹RAMËT
EN ÁG VAR SVO ËHEPPINN AÈ SLÅTA LIÈBÎND
ÎKKLA ÖEGAR ÁG KOM HEIM UM JËLIN m SAGÈI
*ENS Å SAMTALI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R
%KKERT VARÈ ÖVÅ ÒR AÈ HANN SPILAÈI MEÈ
LIÈINU "RABRAND Å DÎNSKU  DEILDINNI EN
HANN HEFUR ÖË VERIÈ DUGLEGUR AÈ ¾FA SJ¹LFUR

SPORT FRETTABLADIDIS

OG BYGGJA SIG UPP ¹ NÕJAN LEIK
*ENS BÕR OG VINNUR Å RËSUM OG SEGIR ÖAÈ
N¹NAST ÒTILOKAÈ AÈ HANN KOMI HEIM Å SUMAR
OG SPILI MEÈ &YLKI
b¶AÈ ER GOTT SAMBAND ¹ MILLI MÅN OG &YLK
IS OG ÖEGAR ÖAÈ KEMUR AÈ ÖVÅ AÈ ÁG FLYTJI
HEIM MUN ÁG FARA AFTUR TIL &YLKIS &YLKISMENN
HAFA GERT MJÎG GËÈA HLUTI FYRIR MIGm
(ANN VILL ÖË EKKI ÒTILOKA ALFARIÈ AÈ HANN
KOMI HEIM Å SUMAR ÖË HANN SEGI LITLAR LÅKUR
¹ ÖVÅ b¡G ER MEÈ ¹KVEÈIN PLÎN Å KOLLIN
UM ¡G ER AÈ ¾FA VEL HÁR NÒNA OG ¾TLA AÈ
KOMA MÁR Å MITT BESTA FORM Å NOKKUR ¹R -ÁR
STENDUR ÕMISLEGT TIL BOÈA ¹N ÖESS AÈ ÁG GETI
SAGT MEIRA FR¹ ÖVÅ NÒNA m SAGÈI *ENS DULAR
FULLUR
"RËÈIR HANS (ANS 3¾VAR HEFUR EINNIG
¹TT VIÈ MEIÈSLI AÈ STRÅÈA OG MUN EKKI SPILA
KNATTSPYRNU Å SUMAR (ANN HEFUR VERIÈ ¹

M¹LA HJ¹ ¶RËTTI Å
2EYKJAVÅK

,YKILLEIKUR LOKAÒRSLITANNA
Njarðvíkingar hafa ekki tapað á heimavelli í sextán mánuði og hafa nú unnið
29 leiki í röð í Ljónagryfjunni. Sagan segir að KR-ingar verða að vinna þar í dag
því síðustu þrettán ár hefur ekkert lið komið til baka úr stöðunni 1-2.
.'¨52 *OSE -OURINHO FAGNAÈI VERÈ
LAUNUNUM EKKI ALVEG SVONA MIKIÈ EN VAR
S¹TTUR
./2$)# 0(/4/3'%449

%NSKA ÒRVALSDEILDIN

Chelsea vann
tvöfalt í mars
&«4"/,4) Jose Mourinho, stjóri

Chelsea og markvörður liðsins,
Tékkinn Peter Cech, fengu verðlaun ensku úrvalsdeildarinnar
fyrir marsmánuð.
Þetta er í fyrsta sinn síðan í
janúar 2005 sem Mourinho er
kosinn stjóri mánaðarins þrátt
fyrir að hafa í millitíðinni gert
Chelsea tvisvar að enskum meisturum.
Peter Cech hefur ekki áður
verið valinn besti leikmaður mánaðarins og hann er fyrsti markvörðurinn sem er kosinn síðan
að Tim Flowers vann verðlaunin
fyrir september 2000.
Chelsea vann alla fjóra leiki
sína í mars og Cech fékk ekki á
sig eitt einasta mark.
ËËJ

,ENGJUBIKAR KVENNA Å FËTBOLTA

Stórir sigrar hjá
Valsstúlkum
&«4"/,4) Íslands og bikarmeistar-

ar Vals hafa unnið stórsigra á KR
(4-1) og Breiðabliki (5-0) í síðustu
tveimur leikjum sínum í Lengjubikar kvenna í fótbolta. Valsliðið hefur unnið alla fjóra leiki sína
með markatölunni 21-3.
Rakel Logadóttir skoraði tvö
mörk gegn Blikum og þær Margrét Lára Viðarsdóttir og Nína
Ósk Kristinsdóttir skoruðu eitt.
Margrét Lára skoraði þrennu
gegn KR og er búin að skora 9
mörk í þessum 4 leikjum.
ËËJ

+®2&5"/,4) Njarðvík tekur á móti

KR í þriðja leik lokaúrslita Iceland Express-deildar karla í
Ljónagryfjunni í Njarðvík í dag.
Njarðvík vann fyrsta leikinn með
21 stigi á heimavelli en KR jafnaði
einvígið með 6 stiga sigri í öðrum
leiknum í DHL-Höllinni.
Það má búast troðfullu húsi og
ótrúlegu andrúmslofti alveg eins
og í fyrstu tveimur leikjunum. Þá
er einnig ljóst að menn þurfa að
mæta snemma því það komast að
færri en vilja í húsið sem tekur
mun færri áhorfendur en DHLHöllin, sem var full í síðasta leik.
Fannar Ólafsson, fyrirliði KR,
talaði um það eftir sigur KR í
öðrum leiknum á fimmtudagskvöldið að leikurinn í dag myndi
skera úr um hvort liðið verður Íslandsmeistari og ef sagan er skoðuð þá styður hún það. Það lið sem
hefur unnið þriðja leik úrslitaeinvígisins hefur verið Íslandsmeistari fimm síðustu ár og níu sinnum
á síðustu tíu árum. Það er aðeins
árið 2001 sem sker sig úr en Njarðvík komst þá í 2-0 gegn Tindastól
en mistókst að tryggja sér titilinn á heimavelli í þriðja leiknum.
Njarðvík vann hins vegar fjórða
leikinn á Króknum og vann titilinn.
Síðasta liðið til þess að lenda
2-1 undir og vinna titilinn var lið
Njarðvíkur árið 1994 en Grindavík komst þá í 2-1 í úrslitaeinvíginu. Njarðvík vann titilinn eftir
eins stigs útisigur í oddaleik.

(6!¨! ,%)+52 %2 -)+),
6'!3452 ¥ ²23,)45.53IGURVEGARI  LEIKS
3IGURVEGARI  LEIKS
3IGURVEGARI  LEIKS
3IGURVEGARI  LEIKS
3IGURVEGARI  LEIKS

  LEIKIR
 
 
 
 

(ÁR ER TEKINN S¹ TÅMI SEM LOKAÒRSLITIN
HAFA VERIÈ MEÈ NÒVERANDI FYRIRKOMU
LAGI EÈA FR¹ ¹RINU 

-%)34!2) $AGNÕ ,INDA KOM LANGFYRST Å

MARK

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

3KÅÈAMËT ¥SLANDS Å (LÅÈARFJALLI

Björgvin og
Dagný unnu
3+¥¨) Dalvíkingurinn Björgvin
Björgvinsson og Akureyringurinn Dagný Linda Kristjánsdóttir urðu í gær Íslandsmeistarara
í stórsvigi á Skíðamóti Íslands í
Hlíðarfjalli.
Björgvin kom einni og hálfri
sekúndu á undan gestakeppendanum Andre Björk frá Svíþjóð
og rúmum fjórum sekúndum á
undan Þorsteini Ingasyni sem
varð annar.
Dagný Lind kom rétt tæpum
fjórum sekúndum á undan Salome Tómasdóttur í mark.
Þá urðu þau Elsa Guðrún Jónsdóttir frá Ólafsfirði og Sigurgeir
Svavarsson frá Akureyri Íslandsmeistarar í göngu með frjálsri aðferð.
ËËJ

¥ 342!.'2) '3,5

3KARPHÁÈINN )NGASON
GEFUR "RENTON "IRMINGHAM
EKKI MIKIÈ PL¹SS TIL AÈ
ATHAFNA SIG ¹ VELLINUM
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Ætli KR-ingar að vinna þriðja
leikinn þurfa þeir að finna leiðir
til þess að binda enda á 29 leikja og
sextán mánaða sigurgöngu Njarðvíkinga í Ljónagryjfunni. Njarðvíkingar hafa unnið alla heimaleiki sína síðan 4. desember 2005
en þá vann Grindavík þar sigur í
framlengingu. Þetta er jafnframt
eina tap Njarðvíkurliðsisn síðan
að ÍR-ingar „stálu“ fyrsta leiknum gegn þeim í átta liða úrslitunum úrslitakeppninnar í mars
2005. Það er því ekki nóg með að
Njarðvíkurliðið geti unnið sinn 30.
leik í röð í dag heldur státar liðið
af 97% sigurhlutfalli í húsinu undanfarin tvö tímabil.
KR-ingar þekkja það orðið eins
og önnur lið að koma tómhentir
heim úr Ljónagryfjunni en þeir
hafa tapað níu leikjum í röð í húsinu og unnu þar síðast 13. desember 2002.
OOJ FRETTABLADIDIS

!RNAR $ARRI 0ÁTURSSON

Farinn til
Reading
&«4"/,4) Arnar Darri Pétursson

(,/&4!"/,4) .JARÈVÅKINGURINN %GILL

*ËNASSON VER HÁR SKOT +2 INGSINS "ALDUR
«LAFSSONAR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

heitir efnilegur 15 ára markvörður sem spilar með Stjörnunni.
Hann er farinn utan til Reading
á Englandi og í dag mun hann
spila æfingaleik með U-16 ára liði
Reading gegn Chelsea.
Að sögn Ólafs Garðarssonar, umboðsmanns Arnars, verður
Arnar Darri í kjölfarið við æfingar hjá félaginu út næstu viku.

'UÈMUNDUR 3TEPHENSEN

&( VERÈUR AÈ GREIÈA 2ËBERTI -AGNÒSSYNI FYRIR ¹RAMËTI SAMKV¾MT LEYFISKERFI

Vann alla
leiki sína

FH fær ekki þátttökuleyfi sumarið 2008 nema það greiði Róberti

"/2¨4%..)3 Guðmundur Stephensen varð í vikunni sænskur meistari í borðtennis með liði sínu
Eslövs AI sem vann alla þrjá úrslitaleikina gegn BTK Rekord.
Guðmundur stóð sig frábærlega
í úrslitaeinvíginu, vann alla sína
sex leiki og enn fremur 18 af 19
hrinum. Þetta gerir 100 prósenta
sigurhlutfall í leikjum og 95 prósenta sigurhlutfall í hrinum.
Guðmundur var líka með bestan
árangur af öllum spilurum meistaraliðsins. Reynsluboltinn Mattias Andersson vann alla fjóra leiki
sína og 12 af 14 hrinum, Zhao Peng
vann 4 af 6 leikjum sínum og 14 af
22 hrinum.
Guðmundur vann 8 af 9 leikjum

&«4"/,4) Eins og fram kom í
Fréttablaðinu í gær hefur stjórn
knattspyrnudeildar FH ekki gert
það upp við sig hvort hún hlíti úrskurði samninga- og félagaskiptanefndar KSÍ í „Róbertsmálinu“
svokallaða. Róbert Magnússon
vann mál sitt gegn FH og er dómurinn bindandi.
Samningur Róberts við FH árið
2003 er því í fullu gildi en á það
vildi FH ekki sættast og greiddi
leikmanninum ekki laun eftir að
hann meiddist fyrir sumarið. Það
ber því að gera samkvæmt dómnum.
FH-ingar hafa út árið til að
gera upp við Róbert. Geri Hafn-

6!.. &,%34! ,%)+) %NGINN STËÈ
SIG BETUR HJ¹ %SLÎV EN 'UÈMUNDUR
3TEPHENSEN
&2¡44!",!¨)¨(!2)

sínum í úrslitakeppninni og hækkaði sigurhlutfall sitt um 16 prósent
frá því í deildarkeppninni þar sem
hann vann 16 af 22 leikjum. Það
má því með sanni segja að strákurinn hafi toppað á réttum tíma.
ËËJ

firðingar það ekki kemur málið
til kasta leyfiskerfis KSÍ. Þar
stendur að félag skuli ekki vera í
vanskilum um áramót. Að öðrum
kosti fær það ekki þátttökuleyfi.
Það er skýrt samkvæmt dómi
nefndarinnar að samningurinn
er í gildi og því virðist FH ekki
geta annað en greitt fyrirliðanum
fyrrverandi fyrir næstu áramót.
HBG

'2%)¨! %¨! &!2! ¥ (!24 *ËN

2ÒNAR (ALLDËRSSON FORMAÈUR
KNATTSPYRNUDEILDAR &( VIRÈIST EIGA
UM LÅTIÈ ANNAÈ AÈ VELJA EN GREIÈA
2ËBERTI -AGNÒSSYNI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

HBG

NÝ

TÓNLIST
Tilboð

1.790

Tilboð

1.790

Falling out
Peter Björn & John

Writer´s Block
Peter Björn & John

1.790
1.890
Blonde Redhead
23

1.890
Modest Mouse
We were dead before the ship
even sank

r
a
k
i
e
l
Tón Skífunni
í

Wulfang með sína fyrstu
plötu sem heitir Wulfgang. Wulfgang spilar lög af
sinni fyrstu breiðskífu í dag kl 16:00 í kjallara
Skífunnar á Laugavegi 26.

1.890
Kings of Leon
Because of the times

1.890
Timbaland
Shock value

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI

KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI

1.790

TilboðPeter Björn & John
Peter Björn & John

1.890
Gus Gus
Forever
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&R¹B¾R VIKA VARÈ ENN BETRI HJ¹ ENSKA KNATTSPYRNULIÈINU -ANCHESTER 5NITED

Ronaldo samdi til ársins 2012
&«4"/,4) Stuðningsmenn Manchester United áttu kannski ekki von á
frábær vika yrði enn betri eftir 71 sigur á Roma á þriðjudagskvöldið en fréttirnar af nýjum samningi
Cristiano Ronaldo sáu þó til þess.
Ronaldo, sem hefur margoft
verið orðaður við spænska liðið
Real Madrid, skrifaði undir nýjan
fimm ára samning sem heldur
honum á Old Trafford til ársins
2012.
„Ég er mjög ánægður því það
&92345 -®2+). ¥ -%)34!2!$%),$)..)

#RISTIANO 2ONALDO HEFUR SKORAÈ  MÎRK
Å ENSKU DEILDINNI EN SKORAÈI SÅN FYRSTU
MÎRK Å -EISTARADEILDINNI Å   SIGRINUM ¹
2OMA
./2$)# 0(/4/3'%449

vissu allir að ég vildi vera hér
áfram. Mér líður mjög vel hjá
Manchester United, ég vil vinna
titla og vonandi náum við því á
þessu tímabili,“ sagði Ronaldo.
„Þetta eru frábærar fréttir og
sýna það og sanna að Cristiano er
ánægður hjá okkur og að hann sé
í rétta klúbbnum,“ sagði stjórinn
Sir Alex Ferguson.
„Hann hefur gott samband við
alla hjá félaginu og verður einn
af bestu leikmönnum félagsins
frá upphafi,“ bætti Sir Alex við.
Ferguson telur ennfremur að Ronaldo eigi möguleika að komast
í hóp með tveimur bestu knattspyrnumönnum allra tíma, þeirra
Pele og Diego Maradona.

Það kættust fleiri við fréttirnar. Ryan Giggs sinnir fyrirliðastörfum Manchester United í fjarveru Gary Neville og spáir Ronaldo miklum frama.
„Það er enginn í heimi sem á
möguleika á að velta honum úr
sessi sem besta knattspyrnumann
heims. Það er einstakt að sjá hvað
hann hefur náð miklum stöðugleika þrátt fyrir ungan aldur og þá
stöðu sem hann spilar á vellinum.
Þetta eru frábærar fréttir,“ sagði
Giggs en Ronaldo hefur skoraði
20 mörk í 50 leikjum með United
á þessu tímabili. Ronaldo kom 17
ára gamall til Man. Utd sumarið
2003.
ËËJ

'533 ()$$).+ %NN ORÈAÈUR VIÈ STJËRA
STARF HJ¹ #HELSEA
&2¡44!",!¨)¨'%449

'UUS (IDDINK

Er ekki að taka
við Chelsea
&«4"/,4) Hollenski þjálfarinn

Guus Hiddink ítrekaði í viðtali í
gær að hann væri ekki að taka við
Chelsea í sumar.
Orðrómur þess efnis að hann
taki við af José Mourinho í sumar
hefur verið þrálátur síðan talið
var að kastast hefði í kekki á milli
Mourinho og eiganda Chelsea,
Roman Abramovich.
„Það kemur ekki til greina. Ég
á enn eftir ár af samningi mínum
við rússneska knattspyrnusambandið. Ég er að vonast til að
komast á EM 2008 með Rússum,“
sagði Hiddink, sem vonast til að
gera álíka góða hluti með Rússa
og Suður-Kóreumenn.
HBG

-)+% 493/. 2EYNIR FYRIR SÁR Å "OLLYWOOD
&2¡44!",!¨)¨'%449

-IKE 4YSON

Leikur í tónlistarmyndbandi

HVE LANGT
MYNDIR
ÞÚ GANGA?

"/8 Hnefaleikakappinn Mike
Tyson heldur áfram að koma á
óvart en nýjasta nýtt hjá honum
er að hann mun leika í tónlistarmyndbandi sem er ætlað að
kynna væntanlega kvikmynd.
Myndin er indversk og kemur
úr framleiðslulínunni í Bollywood. Tyson mun væntanlega
fljúga til Indlands á næstu dögum
til að taka þátt í gerð myndbandsins.
HBG

Halle Berry Bruce Willis

1.499
VERSLAÐU INTO THE BLUE, UNDERWORLD 2,
FUN WITH DICK AND JANE EÐA HOSTAGE
Á 1499 kr. OG BÍÓMIÐI FYLGIR Á ÞENNAN
MAGNAÐA SPENNUTRYLLI!*

-!2!$/.! 6ERÈUR AÈ L¹TA ¹FENGIÈ OG
VINDLANA EIGA SIG ¾TLI HANN SÁR AÈ LIFA
LENGUR
&2¡44!",!¨)¨'%449

$IEGO -ARADONA

FYLGIR
Gildir
er í sý fyrir einn
ning
u.Afheá meðan
myn
ndist
í mið din
asölu.

*ATH: Á meðan birgðir endast.

Aftur á spítala
&«4"/,4) Diego Armando Mara-

dona er kominn aftur á spítala
með kviðverki aðeins tveim
dögum eftir að hafa losnað úr
tveggja vikna vist.
Læknar á Buenos Aires-spítalanum segja að líf Maradona
sé ekki í hættu. Maradona byrjaði aftur að drekka á dögunum
en það þoldi lifrin ekki og því var
hann fluttur í skyndingu á spítala.
HBG
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Mun sitja áfram með Njarðvíkingum
+®2&5"/,4) Óskar Örn Hauksson,

¥ 3¡234!+2) 34®¨5 «SKAR ®RN KNATTSPYRNUMAÈUR ÒR +2 SÁST HÁR Å GR¾NRÎNDËTTA

BOLNUM Å STÒKUNNI ¹ FIMMTUDAG AÈ KLAPPA FYRIR .JARÈVÅKINGUM

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

knattspyrnumaður úr KR, fékk
að heyra það frá stuðningsmönnum KR á leik liðsins gegn Njarðvík á fimmtudag. Ástæðan er sú
að Óskar Örn styður Njarðvík í
körfuboltanum og situr með stuðningsmönnum þeirra á leikjum og
því fékk hann nokkra söngva frá
stuðningsmönnum KR.
„Þetta voru engin leiðindi hjá
þeim. Þetta var allt innan siðsamlegra marka og bara léttar „kyndingar“, bara gaman að því,“ sagði
Óskar Örn léttur en hann mætti
í grænröndóttum bol með hvítu
og svörtu á völlinn. Fatavalið var
meðvitað hjá knattspyrnumanninum í ljósi umræðunnar. „Ég var
samt rólegri í stúkunni nú en oft

áður á þessum leik.“
Óskar Örn lék lengi vel með
Njarðvík í körfuboltanum og þótti
mjög efnilegur á sínum tíma. Hann
er nánast alinn upp í Ljónagryfjunni í Njarðvík enda hefur móðir
hans unnið þar í átján ár.
„Ég er harður Njarðvíkingur í
körfunni og það breytist ekkert.
Ég sit KR-megin á öllum körfuboltaleikjum nema gegn Njarðvík,“ sagði Óskar Örn.
Félagar hans í fótboltaliðinu
höfðu strítt honum fyrr um daginn með því að líma klósettpappír
á skápinn hans sem á stóð „Svikari“. Allt í gamni gert og mikið
hlegið þegar Óskar kom inn í búningsklefann og sá miðann. Hann
er enn á skápnum.

„Ég mætti svo 40 mínútum fyrir
leik og strákarnir í stúkunni byrjuðu fljótlega að syngja Óskar í
Njarðvík og svona. Ég hafði bara
gaman af þessu þar sem þetta var
ekkert rætið,“ sagði Óskar, sem
var aldrei í vafa um að mæta á
völlinn.
„Ég hlakkaði bara til að mæta.
Var ekkert stressaður. Ég vissi
samt ekki alveg við hverju var að
búast en átti svo sem von á einhverju. Vissi að búið var að ræða
málið á netinu til að mynda. Ég
mun mæta í næsta leik ef ég get
mætt og sitja Njarðvíkurmegin. Þetta er bara gaman og verður það áfram,“ sagði Óskar Örn,
sem hefur ekki spáð meir í fataval
á næstu leikjum.
HBG

Verkstæðið 10 ára.

%++%24 '%&)¨ +EFLAVÅKURSTÒLKUR LÁTU

)FEOMU /KONKWO FINNA FYRIR SÁR Å SÅÈASTA
LEIK OG HÁLDU HENNI Å AÈEINS  STIGUM
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

)CELAND %XPRESS DEILD KVENNA

Nær Keflavík
að jafna metin?
+®2&5"/,4) Lokaúrslitaeinvígi
Iceland Express-deildar kvenna
heldur áfram í Keflavík klukkan
16.15 í dag þegar Haukastúlkur
fá aðra tilraun til þess að tryggja
sér Íslandsmeistaratitilinn.
Haukaliðið var 2-0 yfir í einvíginu og 14 stigum yfir í þriðja
leiknum þegar sex mínútur voru
eftir. Ótrúleg endurkoma Keflavíkurstúlkna galopnaði hins
vegar einvígið og sá til þess að
það verður spilaður fjórði leikur í fyrsta sinn í fimm ár. Síðustu
fjögur ár hafði úrslitaeinvígið
alltaf endað 3-0.
Haukaliðið hafði ekki tapað
heimaleik í 18 mánuði þegar
Keflavík vann á Ásvöllum. Í dag
getur Keflavíkurliðið séð til þess
að Haukar tapi tveimur leikjum í
röð í fyrsta sinn síðan í mars 2005
eða í meira en tvö ár.
Vinni Keflavíkurliðið verður
oddaleikur um Íslandsmeistaratitilinn á Ásvöllum á þriðjudaginn.
ËËJ

)CELAND %XPRESS DEILD KARLA

Stigin úr teignum skipta öllu
+®2&5"/,4) Baráttan í einvígi

lokaúrslitaeinvígis Iceland Express-deildar karla snýst ekki síst
um hvort liðið er að skora meira
inni í teig.
KR-ingar bættu hlut sinn svo
um munaði á þeim vígstöðum í
öðrum leiknum eftir að hafa skorað helmingi færri stig úr teig í
fyrsta leiknum (26-52). KR-ingar
skoruðu aðeins fimm stigum
færra úr teignum í leik tvö (2530), þar af skoruðu þeir 16 stig
gegn 12 í seinni hálfleik þar sem
þeir sneru leiknum sér í hag.
Það lið sem hefur fengið jafnmörg eða fleiri stig úr teignum
hefur unnið 7 af 8 leikhlutum úrslitaeinvígisins til þessa.
Í leik tvö munaði einna mest
um framlög Igor Beljanski í liði
Njarðvíkur en hann skoraði 17
stig úr teignum í fyrsta leiknum en aðeins tvö slík stig í tapi
Njarðvíkur í DHL-Höllinni.
ËËJ

INNKAUPAKORT VISA
• Innkaupakort VISA er ókeypis kreditkort.
• Ekkert stofngjald, árgjald eða seðilgjald.
• Kortið er ætlað í rekstrarinnkaup og kemur
í stað beiðna- og reikningsviðskipta.
• Lengri greiðslufrestur.

Úttektartímabil Innkaupakorts er almanaksmánuður og
gjalddagi reiknings 25. næsta mánaðar.
Hægt er að sækja um Innkaupakort VISA á www.visa.is og hjá öllum bönkum og sparisjóðum.
Nánari upplýsingar í síma 525-2280

Nýr dagur – ný tækifæri
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Rauð andlit og kona í karlafötum

&¾DD Å .EW 9ORK ¹RIÈ  EN
MËÈIR HENNAR ER AF PËLSKUM
¾TTUM OG PABBI HENNAR AF DÎNSK
UM %FTIR ,OST IN 4RANSLATION HEFUR
FERILL 3CARLETT LEGIÈ BEINT UPP ¹ VIÈ
¶R¹TT FYRIR AÈ VERA RÁTT SKRIÈIN YFIR
TVÅTUGT HEFUR 3CARLETT HLOTIÈ FJËRAR
TILNEFNINGAR TIL 'OLDEN 'LOBE VERÈ
LAUNANNA 3CARLETT SÁST Å MYNDINNI
4HE (ORSE 7HISPERER Å 3JËNVARP
INU Å KVÎLD

¥ BYRJUN KOSNINGAH¹TÅÈAR SJËNVARPS OG HLJËÈVARPS
MIÈLA KOMA Å LJËS ÕMIS SKEMMTILEG TILBRIGÈI VIÈ
MANNLÅFIÈ  FUNDUM 3TÎÈVAR  OG +ASTLJËSS Å SAM
VINNU VIÈ &RÁTTASTOFU SJËNVARPSINS p J¹ MENN TAKA
SIG D¹LÅTIÈ H¹TÅÈLEGA Å OHF INU p KOM Å LJËS AÈ ÖR¹TT
FYRIR LANGA REYNSLU AF BEINUM ÒTSENDINGUM VAR BYRJ
ANDABRAGUR Å BOÈI ¹ B¹ÈUM STÎÈVUM HÎFÈU MENN
EKKI HAFT FYRIR ÖVÅ AÈ STILLA SAMAN VÁLAR SPYRJEND
UR HJ¹ RÅKINU VORU ËTTALEGA BYRJANDALEGIR OG HLËÈU
SPURNINGAR SÅNAR GILDISMATI 2AUNAR VAR SETTÎPP
IÈ ALLT ÖEIM MEGIN D¹LÅTIÈ TILGERÈARLEGT MEÈ ¶ËR
HALL 'UNNARSSON SEM YFIRKYNNI "EST VAR ÖEGAR HANN
KYNNTI INN AUGLÕSINGATÅMANA RAUÈUR EINS OG KARFI Å
FRAMAN Å VANSTILLTRI VÁL 2ÅKIÈ BAUÈ UPP ¹ HEFÈBUND
IÈ BRÒMM SVONA ÖVÅ TIL ¹RÁTTINGAR AÈ HLJËÈDEILDIN
V¾RI EKKI Å RËLEGHEITUM %FSTALEITISINS HELDUR KOMIN
ÒT ¹ VÎLL %N ÖETTA HLÕTUR AÈ LAGAST ÖEGAR BYRJENDA

%++) -)33! !&

3*«.6!20)¨

VARPSSTÎÈVA   E
3ÎNGKEPPNI FRAM
HALDSKËLANNA

3µ.

.JARÈVÅK +2

T
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 4ILBOÈ SEM DREPA
 !LPASYRPA
 3KÅÈAMËT ¥SLANDS 
 3KÅÈAMËT ¥SLANDS 
 ¥ÖRËTTAKVÎLD
 ¥SLANDSMËTIÈ Å KÎRFUBOLTA
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 6ESTUR¹LMAN 
 ,OTTË
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 *ËN «LAFS
 3PAUGSTOFAN
 3ÎNGKEPPNI FRAMHALDSSKËLA

NEMA "EIN ÒTSENDING FR¹ KEPPNINNI SEM
FRAM FER Å ¥ÖRËTTAHÎLLINNI ¹ !KUREYRI

 6AN (ELSING 6AN (ELSING



(OW ) -ET 9OUR -OTH
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 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

 2UFFS 0ATCH
 "ARNEY
 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR  E
 'ORDON THE 'ARDEN 'NOME
 'RALLARARNIR 4INY 4OONS
 +ALLI KANÅNA OG FÁLAGAR
 +ALLI KANÅNA OG FÁLAGAR
 +ALLI KANÅNA OG FÁLAGAR
 "RATZ
 !4/-
 (OW TO $EAL 5NGLINGA¹STIR 2ËM
ANTÅSK MYND MEÈ -ANDY -OORE Å AÈALHLUT
VERKI  ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 (¹DEGISFRÁTTIR
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 8 FACTOR LEIÈIN AÈ SIGRI E
 3V¾SNUSTU HORRENGLUR Å (OLLY
WOOD %XTREME 3KINNY #ELEBRITIES

 4HE .EW !DVENTURES OF /LD #HR
 (OT 0ROPERTIES 
 $EEP 0URPLE m4HE "EST OF "OTH
7ORLDSn

 3J¹LFST¾TT FËLK
 &RÁTTIR
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 ,OTTË
 (OW ) -ET 9OUR -OTHER 3VONA

T

ER

"ANDARÅSK BÅËMYND FR¹  3KRÅMSLAFANG
ARINN NAFNTOGAÈI 6AN (ELSING ER SENDUR
TIL 4RANSYLVANÅU TIL AÈ STÎÈVA VOÈAVERK $RA
KÒLA GREIFA !TRIÈI Å MYNDINNI ERU EKKI VIÈ
H¾FI BARNA

3+*2%)..

34®¨  "¥«
 -EAN 'IRLS 6ONDAR STELPUR
 3COOBY $OO  -ONSTERS 5N



'ANGS OF .EW 9ORK
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LEASHED 3COOBY $OO  «FRESKJAN

 7HITE #HICKS (VÅTAR GELLUR
 2ABBIT 0ROOF &ENCE +ANÅNUGIRÈ
INGIN

 -EAN 'IRLS
 3COOBY $OO  -ONSTERS 5N
LEASHED 3COOBY $OO  «FRESKJAN

T

 7HITE #HICKS
 2ABBIT 0ROOF &ENCE
 'ANGS OF .EW 9ORK
 3PARTAN
 .INE ,IVES .ÅU LÅF
 $ERAILED $AUÈALESTIN


LOKAÖ¹TTUR

(IGH 3CHOOL 2EUNION

3+*2%)..

KYNNTIST ÁG MËÈUR YKKAR  -ARSHALL
VEIT EKKI HVERNIG HANN PASSAR INN Å ÖENN
AN HEIM SEM KREFST ÖESS AÈ ALLIR SÁU Å SAM
BÎNDUM (ANN REYNIR ÖË AÈ AÈLAGAST

 *OEY  *OEY F¾R HEIMSËKN FR¹
BESTA VINI SÅNUM ÒR GAGNFR¾ÈASKËLA

 4RADING 3POUSES E 6IÈ FYLGJUMST
MEÈ NOKKRUM FJÎLSKYLDUM ÖAR SEM M¾ÈUR
OG FEÈUR SKIPTA UM FJÎLSKYLDUR ¥ HVERRI VIKU
MUN EINN HÒSR¹ÈANDI SKIPTA UM HLUTVERK
VIÈ ANNAN HÒSR¹ÈANDA ¶AU MUNU ALA UPP
BÎRN ÖEIRRA HUGSA UM HEIMILIÈ ÖEIRRA OG F¹
ÖANNIG AÈ UPPLIFA ANNAÈ LÅF &YRIR SUMA ER
ÖETTA GOTT FRÅ EN FYRIR AÈRA ALGJÎR MARTRÎÈ

 +& .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

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

 4HE (ORSE 7HISPERER (ESTAHVÅS
LARINN ,EIKSTJËRI 2OBERT 2EDFORD 

 3IMONE
 'ODS AND 'ENERALS 'UÈIR OG
GENER¹LAR

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

EOS E

 &YRSTU SKREFIN E
 3URVIVOR &IJI E
 'AME TÅVÅ E
 %VERYBODY (ATES #HRIS E
 7ORLDlS -OST !MAZING 6IDEOS
 2AUNVERULEIKINN ER LYGINNI LÅKASTUR OG
HJARTAÈ SL¾R HRAÈAR ÖEGAR ÖÒ SÁRÈ ÖESSI EIN
STÎKU MYNDBÎND 3UM ERU BR¹ÈFYNDIN EN
ÎNNUR H¹DRAMATÅSK

&OOD OR 3EX

 (IGH 3CHOOL 2EUNION ,OKA
Ö¹TTUR "ANDARÅSK RAUNVERULEIKASERÅA ÖAR
SEM  FYRRUM SKËLAFÁLAGAR KOMA AFTUR
SAMAN TÅU ¹RUM EFTIR ÒTSKRIFT OG GERA UPP
GÎMUL M¹L ¶AÈ GENGUR ¹ ÕMSU ÖEGAR
ÖYBBNA KLAPPSTÕRAN SLÒÈURSKJËÈAN BALL
DROTTNINGIN TÅKIN FEIMNA STELPAN BEKKJART
RÒÈURINN ÅÖRËTTAKAPPINN HREKKJALËMURINN
LÒÈINN KVENNABËSINN OG EINFARINN KOMA
SAMAN ¹ NÕ

 3UPERNATURAL  "R¾ÈURN

 4HE $EAD :ONE  *OHNNY

IR 3AM OG $EAN HALDA ¹FRAM AÈ BERJAST
GEGN ILLUM ÎFLUM OG EIGA Å BAR¹TTU VIÈ SJ¹LF
AN DJÎFULINN .Ò LEITA ÖEIR HEFNDA (ÎRKU
SPENNANDI Ö¾TTIR SEM HAFA SLEGIÈ Å GEGN ÒT
UM ALLAN HEIM

3MITH SÁR ÕMISLEGT SEM ÎÈRUM ER HULIÈ
(ANN REYNIR SITT BESTA TIL AÈ NÕTA G¹FUNA TIL
GËÈS EN FINNST STUNDUM AÈ HÒN SÁ BÎLV
UN EN EKKI BLESSUN %KKI MISSA AF FR¹B¾RUM
Ö¹TTUM BYGGÈUM ¹ SAMNEFNDRI SK¹LDSÎGU
3TEPHEN +ING

 !MERICAN )NVENTOR
 8 FACTOR LEIÈIN AÈ SIGRI .Ò ER
ORÈIÈ LJËST HVER HEFUR 8 &ACTORINN EN HÁR
VERÈUR SAGT FR¹ ÖVÅ HVERNIG 8 FACTOR ¾VINTÕRIÈ
HËFST OG HVAÈ ÖURFTI TIL AÈ GETA STAÈIÈ UPPI
SEM SIGURVEGARI 3KEMMTILEGUR Ö¹TTUR SEM
SANNIR 8 &ACTOR AÈD¹ENDUR VERÈA AÈ SJ¹

 'ENE 3IMMONS &AMILY *EWELS

 4WENTY &OUR   E
«MISSANDI LOKAÖ¹TTUR ÖAR SEM SPENNAN ER
Å H¹MARKI OG ËHUGSANDI AÈ *ACK TAKIST AÈ
SANNA M¹L SITT 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 $R 6EGAS E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 3TELPURNAR 
 #LOSER .¾RMYND $RAMATÅSK
VERÈLAUNAMYND MEÈ ÖEIM *ULIU 2OBERTS
*UDE ,AW #LIVE /WEN OG .ATALIE 0ORTMAN
-YNDIN SEGIR SÎGU FJÎGURRA EINSTAKLINGA SEM
FL¾KT ERU Å VEF FRAMHJ¹HALDS OG LYGA EN EKK
ERT ÖEIRRA VIRÈIST SJ¹ LEIÈ ÒT !ÈALHLUTVERK
*ULIA 2OBERTS .ATALIE 0ORTMAN *UDE ,AW
,EIKSTJËRI -IKE .ICHOLS  3TRANGLEGA
BÎNNUÈ BÎRNUM

 6ÎRUTORG
 2ACHAEL 2AY E
 2ACHAEL 2AY E
 4OP 'EAR E
 0SYCH E
 7ORLDlS -OST !MAZING 6ID

T

 -ORGUNSTUNDIN OKKAR
 (EIMSKAUTALÅF 
 3TUNDIN OKKAR E
 &ORMÒLA  4ÅMATAKA
 +ASTLJËS
 3ÎNGVAKEPPNI EVRËPSKRA SJËN



MËÈURINN ER RUNNINN AF ÖEIM (ELGA 3ELJAN
OG )NGËLFI /G Å SETTUNUM VAR SAMR¾MD
UR KL¾ÈABURÈUR STJËRNM¹LAMANNA VIÈ
HAFÈUR MEIRA AÈ SEGJA ¶ORGERÈUR +ATRÅN
HAFÈI VERIÈ SETT Å JAKKAFÎT p ÖESSI GL¾SI
LEGA KONA FÁKK EKKI EINU SINNI AÈ SKARTA
FRÅÈLEIK SÅNUM OG VESTI 4OPPINN TËK ÖË
ÒR ÖEGAR Å LJËS KOM Å G¾R AÈ HÒN VAR LÅKA
Å JAKKAFÎTUNUM ¹ OPNUN LANDSFUNDAR
STËÈ BJÎRT Å MIÈJUM HËPI BROSANDI
JAKKAKL¾DDRA KALLA KJËSANDINN
Å MÁR HUGSAÈI MEÈ SÁR HVAÈA
LJËSH¾RÈI SÅÈH¾RÈI STR¹KUR ER
KOMINN Å FORYSTU FLOKKSINS

 (ACK 
 $EXTER E
 +IDNAPPED E
 &YNDNASTI -AÈUR ¥SLANDS E
 5NGFRÒ 2EYKJAVÅK E
 6ÎRUTORG
 *AY ,ENO E

3+*2 30/24

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 3AMANTEKT HELSTU FRÁTTA VIKUNN
AR ¹ . %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL
 ¹ SUNNUDAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 4OTTENHAM "LACKBURN E
 5PPHITUN E
 3HEFF 5TD 7EST (AM BEINT
3 !RSENAL "OLTON 3 -AN #ITY
,IVERPOOL 3 2EADING &ULHAM 3 0ORT
SMOUTH .EWCASTLE






-IDDLESBROUGH
-AN #ITY

!STON 6ILLA E

,IVERPOOL FR¹ Å DAG

!RSENAL

"OLTON FR¹ Å DAG

2EADING

&ULHAM FR¹ Å DAG

Helgartilboð
Entrecote í heilu og steikum
á aðeins 2698.- kr.kg

Opið virka daga frá kl 10 -18:30 Laugardaga frá kl 11 -17 Grensásvegi 48 Búðarkór 1 gallerikjot.is
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3HEFF 5TD 7EST (AM
3KJ¹RSPORT 

34®¨  +, 
#LOSER
$RAMATÅSKA VERÈLAUNA
MYNDIN #LOSER VAR EIN SÒ
UMTALAÈASTA ÖEGAR HÒN
VAR GEFIN ÒT ENDA ER HÒN
V¾GAST SAGT ¹LEITIN -YND
IN SKARTAR ÖEIM *ULIU 2O
BERTS *UDE ,AW #LIVE
/WEN OG .ATALIE 0ORTMAN
Å AÈALHLUTVERKUM EN ÖAU
/WEN OG 0ORTMAN HLUTU EINRËMA LOF FYRIR FRAMMISTÎÈU SÅNA OG HLUTU B¾ÈI
'OLDEN 'LOBE VERÈLAUNIN AUK TILNEFNINGAR TIL «SKARSVERÈLAUNANNA -YND
IN SEGIR SÎGU FJÎGURRA EINSTAKLINGA SEM ERU FASTIR Å VEF LYGA OG FRAMHJ¹HALDS
OG SJ¹ ENGA LEIÈ ÒT $AN OG !LICE ERU PAR EN ÖEGAR $AN KYNNIST ®NNU FELLUR
HANN STRAX FYRIR HENNI !NNA ER ÖË EKKI ¹ ÖVÅ AÈ GERAST VIÈHALDIÈ HANS OG ÖVÅ
¹KVEÈUR HANN AÈ SENDA INTERNETPERRA ¹ HENNAR FUND ¹N HENNAR VITUNDAR EN
ÖAÈ HEFÈI HANN BETUR L¹TIÈ ËGERT

"OTNSLAGIRNIR VERÈA VARLA MIKLU ST¾RRI
EN ÖESSI ¥SLENDINGALIÈIÈ 7EST (AM
HEFUR VERIÈ ¹ GËÈRI SIGLINGU AÈ UND
ANFÎRNU OG LAGÈI MEÈAL ANNARS !RS
ENAL UM SÅÈUSTU HELGI 3HEFFIELD 5NIT
ED HEFUR HINS VEGAR VERIÈ AÈ TAPA STIG
UM Å GRÅÈ OG ERG %F 7EST (AM SIGRAR
Å ÖESSARI VIÈUREIGN N¹ FÁLAGIÈ AÈ LYFTA
SÁR YFIR 3HEFFIELD OG ER Ö¹ KOMIÈ SKREFI
N¾R ÖVÅ AÈ BJARGA SÁR FR¹ FALLI %F 7EST
(AM TAPAR HINS VEGAR ER LIÈIÈ SVO GOTT
SEM FALLIÈ

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N 
&RÁTTIR  ,AUGARDAGUR TIL LUKKU 
-ORGUNFRÁTTIR  -ÒSÅK AÈ MORGNI
DAGS  &RÁTTIR  ²T UM GR¾NA
GRUNDU  &RÁTTIR  6EÈURFREGNIR
 +ROSSGÎTUR  6IKULOKIN 
(¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,AUGARDAGSÖ¹TTURINN
 4IL ALLRA ¹TTA
 'L¾TA
 -EÈ LAUGARDAGSKAFFINU
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 /RÈ SKULU STANDA
 &IMM FJËRÈU

 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 ,AUMUSPIL
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 +RINGUM KVÎLDIÈ
 3TEFNUMËT
 ¥SLENSK ÖJËÈMENNING ¥SLENSK TUNGA
 0IPAR OG SALT
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 &LAKK
 $ANSLÎG
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

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

F

N
0%GNU
1JÁ0RMÖ

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
 0RO BULL RIDING
 ."! DEILDIN
 ¶ÕSKI HANDBOLTINN "EIN ÒTSENDING

Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 26.980,- á mán.*

FR¹ UNDANÒRSLITALEIK (AMBURGAR OG +RONAU
®STRINGEN Å ÖÕSKU BIKARKEPPNINNI

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN "EIN ÒTSENDING

T

FR¹ STËRLEIK &LENSBURG OG +IEL Å UNDANÒRSLIT
UM ÖÕSKU BIKARKEPPNINNAR Å HANDKNATTLEIK

 )CELAND %XPRESSDEILDIN 
"EIN ÒTSENDING FR¹ ÖRIÈJA LEIK .JARÈVÅKUR OG
+2 UM ¥SLANDSMEISTARATITILINN Å KÎRFUKNATT
LEIK KARLA

 &! #UP  "EIN ÒTSENDING FR¹
UNDANÒRSLITALEIK 7ATFORD OG -ANCHESTER 5N
ITED Å ENSKU BIKARKEPPNINNI

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð

 3P¾NSKI BOLTINN 2ACING 2EAL
-ADRID

 3P¾NSKI BOLTINN "ETIS 2EAL
3OCIEDAD

 (NEFALEIKAR "OX .IKOLAY 6ALUEV
2USLAN #HAGAEV

 *OE #ALZAGHE 0ETER -ANFREDO

 .ÕJAR EIGNIR .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

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

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR ,ITLAR OG MEÈAL
STËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR 6ELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ

 -IKKES KLUBBHUS  6ENNENE P½ 3OLFLEKKEN
 3KRIMMEL 3KRAMMEL  $E TRE VENNENE OG
*ERRY  +½RNI OG "ÐRNI  -¹N¹ID 46 3AMISK
BARNE TV  ,IGA  &ABRIKKEN  &ROKOST TV
 (JARTE I !FRIKA  +UNNSKAPSKANALEN
 +UNNSKAPSKANALEN  "Y UNDER VATN
 &LINTSTONES  3CREAMING -ASTERPIECE
 $OC -ARTIN  3KRIMMEL 3KRAMMEL
 %N GUL EN OG EN GRÐNN EN  &AMILIEN
 ,ÐRDAGSREVYEN  ,OTTO TREKNING 
(VILKET LIV  4OPP   -ED HJARTET P½
RETTE STADEN  ,ÐVEBAKKEN  6ETERIN¾R
P½ SAFARI  +VELDSNYTT  3USPECT 
3T½ OPP  ,ISA  4EDDY OG !NNIE 
+ALLE OG -OLO

364 
 "OLIBOMPA H¼LSAR P½  -ECKAR -ICKE
 $AGENS VISA  :OÁ +ÁZAKO  )
-UMINDALEN  +ARAMELLI  3AGOTR¼DET 
+LISTER  2EA  !MIGO  (J¼RNKONTORET
 3TARTSKOTTET  -ITT I NATUREN 
0ACKAT  KLART  3ARAS KÎK  3VENSKA SLAG
 0LAYA DEL 3OL  5PPDRAG 'RANSKNING
 "ROR OCH SYSTER  )NFÎR %UROVISION 3ONG
#ONTEST   $ISNEYDAGS  "RÎDERNA
,EJONHJ¼RTA  2APPORT  3PORTNYTT 
3TINA  "ROTTSKOD &ÎRSVUNNEN  4HE
2OBINSONS  "INGO 2OYALE  2APPORT
 -ADONNA 4HE #ONFESSIONS 4OUR 
-OTHMAN  3¼NDNINGAR FR½N 364 
"OLI"OMPA

Chevrolet Lacetti
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.899.000,-

DYNAMO REYKJAVÍK

 &RIKVARTER  +¾RE 3EBASTIAN  .INJA
4URTLES 4IDSREJSEN  4ROLDSPEJLET 
,OVENS VOGTERE  "ÐRNEBL¾KSPRUTTEN 
5NGDOMSPROGRAM  6IFTEN  46 !VISEN
 0OUL -ARTINSEN KAVALKADE  &ORESTILLINGER
 "OOGIE ,ISTEN  &ÐR MELODI GRAND PRIX
 (IV STIKKET UD MED -ASTER &ATMAN 
&ÐR SÐNDAGEN  (ELD OG ,OTTO  +AJ OG
!NDREA  $E STORE KATTE  46 !VISEN MED
VEJRET  3PORT.YT  .½R GIRAFFEN F½R ET FÐL
 -ATADOR  +RIMINALKOMMISS¾R "ARNABY
 #ONVICTION  *AGTEN P½ $" #OOPER
 "OOGIE ,ISTEN  -ORTEN  $EN LILLE
RÐDE TRAKTOR

*m.v. 84 mánaða bílasamning (í erlendri mynt, vextir 4,27%) Aukbúnaður á mynd: Álfelgur

VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!

Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 26.980 kr. á mánuði.
Bíllinn, sem er hluti af evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum.
Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið. Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér.
Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

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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Eldar fyrir O.J. Simpson og Orlando Bloom
Guðmundur Erlingsson
!LDUR  ¹RA
3TARF ¶ÕÈANDI OG
KVIKMYNDAGERÈARMAÈUR

&JÎLSKYLDA %INHLEYPUR EITT BARN
&ORELDRAR %RLINGUR 'UÈMUNDSSON
BËNDI OG 2AGNHILDUR (AFLIÈADËTTIR
"ÒSETA ®LDUGATA Å 2EYKJAVÅK
3TJÎRNUMERKI 3PORÈDREKI
'UÈMUNDUR FRUMSÕNDIR HEIMILDARMYND
INA 4ÅMAMËT Å (¹SKËLABÅËI ¹ MORGUN
-YNDIN FJALLAR UM ÖRJ¹ ÖROSKAHEFTA MENN
SEM STANDA ¹ KROSSGÎTUM

1

6

2

7

9

3

4

"/2¨!¨ (%)-!

/RLANDO "LOOM
OG +ATE "OSWORTH
SN¾DDU KVÎLDVERÈ
¹ HEIMILI ÖEIRRA
HJËNA

lendingum fyrir sjónir í fyrsta sinn innan tíðar.
Völli, eins og kokkurinn er jafnan kallaður,
er auk þess að opna glænýjan veitingastað á Bahamaeyjum en hann hefur
notið dyggrar aðstoðar konu sinnar, leikkonunnar góðkunnu Þóru
Sigurðardóttur, við að hanna hann
að innan. Og Völli hefur í hyggju
að koma tveimur veitingastöðum
til viðbótar á legg. Þau hjónin eru
stórhuga og ekki verður séð að þau
séu væntanleg til Íslands í nánustu framtíð. Enda eru ævintýrin rétt handan við
hornið hjá þeim skötuhjúum.
„O.J. Simpson er góðkunningi minn en hann
dvelst mikið á eyjunni.
Hann er orðinn nokkuð

gamall og lúinn verður að segjast, en hann er
fínn kall,“ segir Völli í forvitnilegu viðtali við
Fréttablaðið á morgun. Í viðtalinu kemur auk
þess fram að Völli hefur eldað fyrir Orlando
Bloom, sem er hvað kunnastur fyrir leik sinn
úr Pirates of the Caribbean og Hringadróttinssögu, og þáverandi unnustu hans Kate Bosworth. Leikarar úr sjóræningjamyndinni voru
reglu- lega í mat á veitingastað Völla meðan á
tökunum stóð. Þá eru stórstjörnur á
borð við Geoffrey Rush og Gene
Hackmann reglulegir gestir hjá
veitingastað Völla í Karíbahafinu.
FGG
6®,,) 3.2 /' ¶«2! %RU STËRHUGA

Å +ARÅBAHAFINU EN 6ÎLLI OG ¶ËRA
¾TLA AÈ OPNA TVO NÕJA VEITINGA
STAÈI ¹ EYJUNNI TIL VIÈBËTAR
VIÈ ÖANN SEM FYRIR ER

5
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8

10

12

«LI "JÎRN +¹RASON FYRRVERANDI ÒT
G¹FUSTJËRI 6IÈSKIPTABLAÈSINS HELD
UR ÒTI ANSI GËÈRI BLOGGSÅÈU Å -OGG
ASAMFÁLAGINU UNDIR NAFNINU BUSIN
ESSREPORTBLOGIS /G GREINDI HANN
MEÈAL ANNARS FR¹ ÖVÅ ¹ FIMMTU
DAGINN AÈ SJ¹LF "JÎRK 'UÈMUNDS
DËTTIR MYNDI KOMA FRAM Å BANDA
RÅSKA Ö¾TTINUM 3ATURDAY .IGHT
,IVE UM N¾STU HELGI
OG
FLYTJA ÖAR LÎG AF NÕJUSTU
PLÎTU SINNI 6OLTA
3AMKV¾MT «LA
VERÈUR GESTASTJËRN
ANDI ENGIN ÎNNUR
EN BANDARÅSKA
LEIKKONAN 3CARL
ETT *OHANSSON "JÎRK
¾TTI EKKI AÈ KOMA AÈ
TËMUM KOFUNUM HJ¹ 3CARLETT HVAÈ
VITNESKJU UM ¥SLAND VARÈAR ENDA
HEFUR FÎRÈUNARFR¾ÈINGURINN (EBA
¶ËRISDËTTIR VERIÈ FÎRÈUNARMEISTARI
HENNAR Å SÅÈUSTU ÖREMUR MYNDUM
LEIKKONUNNAR
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Bók Völundar Snæs Völundarsonar, Delicious
Iceland, hlaut nýverið hinn virtu The Gourmet
Cookbook Awards sem veitt eru í Kína. Verðlaunin þykja með þeim stærstu í matarbókarheiminum. Hlaut hinn virti kokkur Jamie Oliver
þau fyrir nokkrum árum auk þess
sem einkakokkur sjónvarpsdrottningarinnar Opruh Winfrey var
sæmdur sömu nafnbót. Verið er að þýða
verðlaunabókina
yfir á íslensku og
kemur hún því Ís-
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 SPIL  HVAÈ  FROSTSKEMMD
 HLJËMA  KRINGUM  FYLGSNI
 VITLAUST  GRÅSKUR BËKSTAFUR  FOR
 KEYRA  NAFNORÈ  HNAPPUR
,«¨2¡44
 OFNEYSLA  KLAFI  VANHELGUN
 ANGAN  HEIMS¹LFA  F¾ÈA  LÅÈA
VEL  ÅL¹T  F¹LM  BOR
,!53.
,2¡44  GOSI  HA  KAL  ËMA
 UM  FELUR  RANGT  PÅ
 AUR  AKA  NO  TALA
,«¨2¡44  ËHËF  OK  SAURGUN
 ILM  AMERÅKA  ALA  UNA
 TROG  PAT  AL

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

  (ËLMSHEIÈI
 ,D" &OOTBALL #LUB

EN HÁT ¹ÈUR -ALMÎ &&
 +AUPÖING

!¨!,,%)+!2!2.)2 &RAMBJËÈENDUR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS TËKU SIG VEL ÒT ¹ SVIÈINU Å
,AUGARDALSHÎLL OG LÁKU SITT HLUTVERK ¹KAFLEGA VEL
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

¶/2,%)&52 !2.!233/. 6AR FENGIN AF GËÈUM VINUM
TIL AÈ GEFA SKIPULEGGJENDUM ,ANDSFUNDAR 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKSINS GËÈ R¹È MEÈ SETNINGARATHÎFNINA
&2¡44!",!¨)¨2«3!
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,EIKSTÕRÈI SETNINGU LANDS
FUNDAR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
Landsfundur Sjálfstæðisflokksins stendur yfir í Laugardalshöll
þessa helgina. Og eins og lesendur Fréttablaðsins hafa séð er ekkert til sparað við umgjörð hans
enda um að ræða einn stærsta
fund ársins. Geir H. Haarde flutti
á fimmtudaginn ræðu sína til
flokkssystkina sinna og var eftir
því tekið hversu glæsileg innkoman var hjá frambjóðendum flokksins fyrir alþingiskosningarnar í
maí. Og þá ekki síður hversu allt
virtist vera vel skipulagt, einhvern veginn allt á sínum stað.
Þetta er engin tilviljun því
skipuleggjendur
landsfundarins fengu félaga sinn, leikstjórann Þorleif Arnarsson, sem er
við nám í Berlín, til liðs við sig og
báðu hann um góð ráð fyrir setningaratriðið. Þorleifur tekur skýrt
fram að hann hafi ekkert með eiginlega skipulagningu fundarins að
gera.

„Enda eru það mér eldri og
reyndari menn sem hafa séð um
þá hlið málsins,“ útskýrir hann.
Hann viðurkenndi þó að hann
hefði komið að uppsetningu sviðsins. „Því það skiptir máli hvar
hlutirnir og ræðumenn eru staðsettir. Þetta er alls ekki svo ólíkt
leikhúsinu þar sem sviðsmunir
og leikarar þurfa að vera á réttum stað,“ útskýrir hann og bætir
að mesta framlagið hafi verið söngatriðin sem hljómuðu við upphaf
fundarins. „Leikhús gengur á hughrifum. Það var til að mynda góð
stemning fyrir því að láta frambjóðendur koma saman uppi á
sviði og láta það marka upphaf
kosningabaráttunnar og ná um
leið fram einhverjum hughrifum.
Við leikgerðum í raun þessa innkomu með góðum og gildum leikhúsaðferðum,“ útskýrir Þorleifur.
Þorleifur segist aðeins hafa
kynnt sér landsfundi bandarísku

flokkanna
tveggja,
repúblíkana og demókrata, fyrir fundinn.
Þeir eru frægir fyrir hvers kyns
sýndarmennsku enda segir leikstjórinn þá fundi meira í ætt við
afþreyingu heldur en pólítík þar
sem hugmyndin sé að selja einhverja pakka-ímynd. Og slíkt á
ekki upp á pallborðið hjá Þorleifi. „Íslendingar krefjast þess
sem betur fer enn að það sé innihald og tenging á þessum fundum.
Og vilja ekki sjá hvítar dúfur og
sprengingar. Okkur langar ekkert
í slíkt og getum í raun ekki leyft
okkur slíka hluti,“ segir Þorleifur.
Hann segist hafa það á tilfinningunni að stjórnmálaflokkar séu í sífellt meira mæli farnir að nýta sér
hæfni og krafta fagfólks í hinum
listræna geira. „Þú færð ljósameistara til að stjórna ljósunum,
skáld til að skrifa ræðu. Af hverju
ekki leikstjóra til aðstoða við sviðsetningu?“
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

!THYGLI VAKTI Å NÕJASTA 3ÁÈ OG HEYRT
AÈ ÖAR M¹TTI SJ¹ MYNDIR AF GESTUM
OG GANGANDI ¹ LEIÈ Å  MILLJËNA
KRËNA AFM¾LI "JÎRGËLFS
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DAGINN 3PENNAN
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¹ SÎLULISTA HJ¹ PLÎTUBÒÈINNI (-6
YFIR KLASSÅSKAR PLÎTUR /G ER ÖAR EIN
UNGIS UM PANTANIR AÈ R¾ÈA ¶ETTA
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Brynhildur líklega í Lordi-myndinni
bætir hún við. Alexía vildi ekki gefa upp hversu
„Þetta var ein skemmtilegasta áheyrnarprufa
margar leikkonur kæmu til greina fyrir hlutsem ég hef verið með,“ segir Alexía Björg Jóverkið en samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
hannesdóttir hjá Reykjavík Casting en hún sá
hlutu níu leikkonur
um að prófa leikkonur fyrir finnsk/íslensku
náð fyrir augum Alhryllingsmyndina Dark Floors: Lordi Motexíu en sex þeirra
ion Picture. Eins og fram kom í
koma hvað sterkFréttablaðinu fyrir skömmu
ast
til
greina.
verður íslensk leikkona í aðMeðal þeirra eru
alhlutverkinu en meðframþær Laufey Elíasleiðendur myndarinnar eru
dóttir sem sló
þeir Júlíus Kemp og Ingvar Þórðarson hjá Kvikmyndafélagi Íslands.
,!5&%9 %,¥!3
„Þær komu hingað og
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un og samstarfsfólk
G¾TI VERIÈ
MYNDINNI
$ARK
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SEM
+EMUR
STERKLEGA
mitt hélt að ég væri
STËRA T¾KIF¾R
SKARTAR
SJ¹LFRI
SKRÕMSLA
TIL GREINA FYRIR
hreinlega að reyna
IÈ FYRIR LEIKKON
SVEITINNI ,ORDI
HLUTVERKIÈ
að drepa þær,“
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í gegn í Blóðböndum, Ingibjörg Stefánsdóttir,
Birna Hafstein og Haldóra Malin auk Caroline
Dalton. Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins
er þó helst veðjað á að Brynhildur Guðjónsdóttir hreppi hnossið en hún þótti fara á kostum í
prufunum. Þá er myndin leikin á ensku en Brynhildur lærði sín fræði í Bretlandi og þykir mikil
tungumálamanneskja.
Dark Floors verður mikil auglýsing fyrir þá
leikkonu sem verður valin en hún verður fyrst
kynnt á Cannes-kvikmyndahátíðinni í maí. Þá
verður hún markaðssett eins og háttur hefur
verið á með Hollywood-kvikmyndir en samkvæmt kvikmyndavefnum imdb.com er ráðgert
að hún verði jólamyndin í Finnlandi. Tökur fara
fram í heimabæ finnsku skrímslasveitarinnar,
Oulu. Íbúar bæjarins bíða spenntir eftir að fá
þessa bestu syni bæjarins í heimsókn til sín og
ætla að stjana við aðkomumennina.
FGG

www.isam.is

Ástríða í matargerð

Rauð og
fullþroskuð
Í Ora tómatsósu eru eingöngu
notaðir fyrsta flokks tómatar
sem eru rauðir og fullþroskaðir.
Það skilar sér í einstökum
gæðum því betri tómatar gera
betri tómatsósu.

Hefurðu prófað?
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Kannanir
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Bjart og ferskt

N

ú er hafið tímabil hinna æsispennandi
skoðanakannana.
Líklega fara þær að berast núna ein
á dag með tilheyrandi uppslætti á
forsíðum dagblaðanna og í fréttatímum. Ég viðurkenni það að ég,
sem lúmskur áhugamaður um tölulegar vísbendingar og hlutfallslegar skiptingar á öllum sköpuðum hlutum, tek hverri slíkri könnun fagnandi og rýni í þær með
morgunkaffinu, eins og sjómenn
áður fyrr í aflatölur, á hverjum
morgni, haukfránum augum.

-¡2

sýnist af öllu að ég sé ekki
einn um það að hafa gaman af
svona skoðanakönnunum og þeirri
analýtísku hugarleikfimi sem þeim
fylgir. Hver einasti umræðuþáttur um stjórnmál, með stjórnmálaleiðtogum, hefst nefnilega núna
nærri undantekningalaust á nokkuð langri og yfirgripsmikilli samræðu, í hvert og eitt sinn, um skoðanakönnun dagsins. „Hvað finnst
þér um þessar tölur?“ er spurt. „Er
þetta ásættanlegt?“

&92)2 síðustu borgarstjórnarkosn-

ingar keyrði áhuginn á skoðanakönnunum nokkuð um þverbak að
mínu mati. Kappræður leiðtoganna
fóru þá fram í sjónvarpssal kvöldið fyrir kjördag. Umræðan byrjaði
á því, nema hvað, að kynnt var ný
skoðanakönnun, ein af mörgum það
vorið. Fyrsti hálftíminn af þættinum fór svo í það að ræða niðurstöðu
könnunarinnar, sem var auðvitað
svona og svona fyrir suma og afskaplega ánægjuleg fyrir aðra. En
ég man að ég hugsaði: Bíddu við. Á
ekki að kjósa á morgun? Hvaða tilgangi þjónar það að ræða skoðanakönnun daginn fyrir kjördag? Skiptir hún einhverju máli? Er það ekki
kjördagurinn sem skiptir öllu máli?

595,SAXÅN baðhandklæði 70x140 cm
verð pr. stk.

LILLHOLMEN
borðspegill á standi
B22xH43 cm 1.390,-

TROLLFJORDEN
ferðasnyrtitaska
L21xB8xH26 cm 590,GRUNDTAL snagi
L39xH11 cm 890,ANORDNA SUPERB
hirslur 3 stk. 1.290,-

NJUTA inniskór

SEMVIK baðsett
4 stk. ryðfrítt stál 1.490,-

KATTUDDEN
snyrtitöskur 2 stk. 350,-

SAXÅN handklæði
L100xB50 cm 295,-

¡'

óttast dálítið að það sama gerist núna. Hið sjúklega ástand gæti
farið að myndast, að kjördagurinn hverfi endanlega í skuggann af
skoðanakönnunum. Hann verður
ekkert spennandi lengur. Kannski
rennur upp sá tími einhvern tímann
að þegar gengið verður að kjörborði
á Íslandi verði þegar búið að spyrja
alla í skoðanakönnunum hvað þeir
ætli að kjósa og ræða þær upplýsingar sundur og saman í umræðuþáttum áður en gengið er til kosninga. Ef það myndi gerast, sem er
ekki svo fjarri lagi, væri þjóðfélagið fullkomlega farið að snúast um
sjálft sig. Og þetta er þegar farið
að eiga sér stað. Kosningabarátta
flokkanna er í auknum mæli farin
að snúast um að gefa rétt viðbrögð
við spám fjölmiðla um það hvernig kosningarnar muni á endanum
fara.

¶%44!

er auðvitað algerlega tilgangslaust. En hver ætli ástæðan
sé? Getur verið að þjóðfélagsmálin
séu orðin svo yfirgripsmikil og svo
víða brýn úrlausnarefni, og stundum flókin, að fjölmiðlar eru farnir – hugsanlega vegna tímaskorts –
að veigra sér við að kafa ofan í þau
og kjósa frekar að spyrja bara 800
manns á dag af handahófi úr símaskrá: Hvað finnst þér?

290,-

GRUNDTAL glerhilla
L60xB12 cm 1.390,-

NÄCKTEN handklæði
L130xB60 cm 180,-/stk.

495,-

LIDAN körfur 4 stk.
L18xB29xH19 cm/L15xB25xH15 cm
L15xB11xH11 cm 1.290,-

LIDAN körfur 2 stk.
Ø19 H21/Ø25 H26 cm 990,-

Morgunverður
frá kl. 9:00 - 11:00
mánudaga - laugardaga

Dagana 8. mars - 22. apríl

með kúskús, steiktu grænmeti og
BBQ jógúrtsósu

195,IKEA Restaurant & Café

SAXÅN RUND baðmotta
Ø57 cm ýmsir litir

BBQ kjúklingalæri

SAXÅN sturtuhengi
L180xB180 cm ýmsir litir

Tilefni til breytinga

395,-

490,IKEA Restaurant & Café

Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

www.IKEA.is
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¶!¨ er auðvitað æsispennandi að
vera hluti af svona þjóðfélagi. Þjóðfélagsmálin hafa verið kappvædd.
Þau eru orðin eins og íþróttaviðburður. Hverjir verða sigurvegarar? Hverjir munu taka það á endasprettinum? Hverjir munu gefa
eftir?

